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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. 1
Ob-294/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije
d.o.o., 2500 Maribor.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: 6 osebnih vozil, 122 lahkih
dostavnih vozil, 24 srednjih dostavnih
vozil in 7 tovornih vozil.
4. Kraj dobave: Maribor.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: januar.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Peter
Hometer.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
8. 1. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 06-2003
Ob-338/04
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: do 30.000 ton koruze.
4. Kraj dobave: skladišča naročnika v
Republiki Sloveniji.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: /
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Darja
Blatnik, tel. 01/589-73-21 in Iztok Kopriva,
tel. 01/589-73-71.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
8. 1. 2004.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

16. 1. 2004

Ob-392/04
1. Naročnik: Psihiatrična klinika Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Studenec 48, 1260
Ljubljana, faks 01/528-46-18, e-naslov:
lan@psih-klinika.si.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev,
ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12
mesecih: živila za potrebe prehrane pacientov PK. Naročnik bo priznal sposobnost za
dobo treh let. Ocenjena vrednost javnega naročila 400,000.000 SIT za obdobje treh let.
4. Kraj dobave: Ljubljana, Studenec 48.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: javni razpis za oddajo
naročila bo objavljen predvidoma v začetku
aprila 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Pravna
služba, Lan Vošnjak.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
6. 1. 2004.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Št. 344-04-4/2004 0603
Ob-463/04
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško, tel. 07/49-81-100, faks
07/49-22-221.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: redno letno vzdrževanje občinskih cest v Občini Krško za leti 2004
in 2005.
4. Kraj dobave: območje Občine Krško.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: predvidoma februar
2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Oddelek
za gospodarsko infrastrukturo, Cesta krških
žrtev 14, Niko Somrak ali Romana Pečnik,
tel. 07/49-81-372.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
12. 1. 2004.
Občina Krško
Ob-466/04
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško, tel. 07/49-81-100, faks
07/49-22-221.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: zimsko vzdrževanje
občinskih cest v Občini Krško za leti
2004/2005 in leti 2005/2006.
4. Kraj dobave: območje Občine Krško.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: predvidoma maj 2004.
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6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Oddelek
za gospodarsko infrastrukturo, Cesta krških
žrtev 14, Niko Somrak ali Romana Pečnik,
tel. 07/49-81-372.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
12. 1. 2004.
Občina Krško
Ob-486/04
1. Naročnik: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Novi trg
3, faks 01/425-34-23, tel. 01/470-61-00,
elektronski naslov: sazu@sazu.si.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj in storitev, ki bo predvidoma naročena v naslednjih
12 mesecih: izvedba gradbeno obrtniških
in inštalacijskih del za rekonstrukcijo
in adaptacijo zgradbe na Novem trg 4
v Ljubljani, 3. nadstropje, podstrešje,
mansarda.
4. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Novi trg
4.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: datum predvidenega
začetka je 23. 1. 2004.
6. Naslov službe in osebe, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Znanstvenoraziskovalni center SAZU Ljubljana,
Novi trg 2/I, Gradbena pisarna – Duša Bosnić, inž. gr., tel. 01/47-06-403, faks 01/4263-347.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum posredovanja zahteve za objavo: 12. 1. 2004.
Slovenska akademija znanosti
in umetnosti
Št. 17123-03-403-4/2004
Ob-489/04
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. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: najem prevoznih sredstev za
potrebe Policije.
4. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, Vodovodna 93a, Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: januar – februar 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za notranje zadeve, Sektor za finance,
plan in investicije, Oddelek za investicije in
javna naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana, Veronika Bajrič, tel. 01/472-40-54.
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7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: predmet javnega naročila je
najem predvidoma 100 specialnih belo-modrih patruljnih osebnih vozil s prostornino
motorja od 1600 do 1900 ccm – nazivne
prostornine, karavan izvedbe, za obdobje
3 let.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
12. 1. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 02-2004
Ob-535/04
1. Naročnik: Univerza v Mariboru, financer: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, tel.
02/235- 52-80, faks 02/23-55-237.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev,
ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12
mesecih: izgradnja prizidka k Fakulteti za
elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru “G2“ na parceli
št. 1496 in 1498 k.o. Koroška vrata/vogal
Prežihove ulice in Koroške ceste.
4. Kraj dobave: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Smetanova ul. 17, Maribor.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: objava javnega razpisa
predvidoma v februarju 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, dodatne informacije: Vlasta Tomišić, tel.
02/235-52-33, faks 02/23-55-237, e-mail:
vlasta.tomisic@uni-mb.si.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
12. 1. 2004.
Univerza v Mariboru

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. 20/2003

Ob-421/04

Obvestilo o zavrnitvi vseh ponudb
V skladu z določilom prvega odstavka
77. člena ZJN-1 obveščamo, da je naročnik
v javnem naročilu blaga po odprtem postopku za dobavo drobnega potrošnega pisarniškega materiala, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 106 z dne 30. 10. 2003, zavrnil
vse ponudbe.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Št. 17123-02-403-101/2003

Ob-536/04

Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo letnih
in zimskih avtoplaščev, št. 17123-02-403101/2003, objavljenega v Uradnem listu
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RS, št. 122-124/03, Ob-107469, se spremenita 8.(a) in 9. točka objave tako, da se
pravilno glasita:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do dne 26. 1. 2004, najkasneje do 12.30.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 26. 1. 2004
ob 13.30, na naslovu: Visoka policijskovarnostna 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.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 04
Ob-327/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: postelje z
nočnimi omaricami:
1. hidravlične postelje z nočnimi omaricami – 10 kosov,
2. električne postelje z nočnimi omaricami – 36 kosov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne
bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava postelj z nočnimi omaricami je 90 dni po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Splošna bolnišnica
Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska ul. 5, 2000 Maribor. Dvig razpisne
dokumentacije: osebno pri skupini za javna
naročila (zgradba oskrbe in vzdrževanja)
ali po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o vplačilu, faks 02/331-15-33. Dodatne informacije: Peter Weissensteiner, tel.
02/321-25-04.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 25. 2. 2004,
vsak delovni dan med 11. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, negotovinsko, na
račun št. 01100-6030278185, s pripisom za
RD: Postelje z nočnimi omaricami.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 25. 2. 2004, do 13.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska ul.
5, 2000 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 2. 2004 ob 11. uri v mali konferenčni predavalnici v 16. etaži Kirurške stolpnice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v pogojih.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogojih.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne

in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni
prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden stečajni postopek, postopek likvidacije ali prisilne poravnave ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na dan določen za predložitev
ponudbe;
3. izjavo ponudnika, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da mu v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila
ni bila izdana pravnomočna sodna odločba
za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem, ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila;
4. potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata:
4.1 pristojni davčni urad in
4.2 carinska uprava;
potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev ponudbe;
5. odločbo pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega
naročila; ponudniki 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 ponudnikov transakcijski račun,
da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2); dokumenti ne smejo biti starejši
od 30 dni na dan določen za predložitev
ponudb;
Iz dokumentov mora biti razvidno, da
ima ponudnik:
– število dni neporavnanih obveznosti v
preteklih 6 mesecih, vključno do dneva sestavitve obrazca iz točke B obrazca BON-2,
enako 0, ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov transakcijski račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran;
7. da zagotavlja 100% razpisanih vrst in
količin opreme, opredeljenih v specifikaciji
zahtev naročnika;
8. da nudi 60-dnevni plačilni rok po prevzemu opreme;
9. da bo dostava ddp Splošna bolnišnica
Maribor – razloženo in montirano v prostore
Oddelka za nevrološke bolezni;
10. da zagotavlja dobavo opreme v roku
90 dni po podpisu pogodbe;
11. da je ponudnik do sedaj v Sloveniji že
dobavil najmanj 10 postelj enakega tipa, kot
jih ponuja na tem javnem razpisu (hidravličnih in električnih). Referenca mora biti potrjena s strani investitorja;
12. da zagotavlja s strani proizvajalca
pooblaščen in usposobljen servis za dobavljeno opremo;
13. da zagotavlja odzivni čas servisa
največ 8 ur po prejemu obvestila ter maksimalno 48 ur za dobavo rezervnih delov in
odpravo napak;
14. da zagotavlja šolanje naročnikovega
osebja za pravilno uporabo opreme;
15. da nudi najmanj 5-letno garancijo za
dobavljeno opremo;
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16. da zagotavlja dobavo rezervnih delov še najmanj 7 let po izteku garancijske
dobe;
17. potrdilo Urada RS za zdravila pri
Ministrstvu za zdravje o vpisu postelj v register medicinskih pripomočkov; v primeru, da
ponudnik ni sam nosilec registracije, mora
predložiti potrdilo Urada RS, da je ponudnik
pooblaščen uvoznik oziroma distributer teh
že registriranih medicinskih pripomočkov, ki
so predmet tega javnega naročila;
18. da ima CE certifikat s katerim izkazuje varnost, kakovost in uporabnost ponujene
opreme v skladu s smernicami 93/42/EEC.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba do 1. 9. 2004,
odločitev o sprejemu 9. 3. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna vrednost predračuna.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost razpisa je 20,000.000
SIT z DDV.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 1. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 49/03
Ob-359/04
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,
p.p. 2374, 1001 Ljubljana, tel. 01/588-9760, telefaks 01/588-97-59.
3. (a) Vrsta in količina blaga: izbor dobavitelja motornih vozil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja
naročila po sklopih ni možna.
4. Kraj dobave: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000
Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava motornih vozil za obdobje enega leta od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1001
Ljubljana, Oddelek za javna naročila, II.
nadstropje, soba 211. Dodatne informacije
bodo posredovane samo na pisno zahtevo
po faksu 01/588-97-59 ali po elektronski
pošti na naslovu: »vital.hribar@energetika-lj.si«. Kontaktna oseba je Vital Hribar,
mobitel 031/622-514.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave, vsak delovni dan med 8. in 13. uro
oziroma do vključno datuma odpiranja ponudb do 9. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT. Znesek plačila
vključuje 20% DDV. Znesek se nakaže
na transakcijski račun Javnega podjetja
Energetika Ljubljana, d.o.o., št. 029240253764022 pri Novi ljubljanski banki,
d.d. Ljubljana, s sklicem na št. 600-49-03.
Vplačilo je možno tudi na blagajni Javnega
podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 18. 2. 2004 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbo je možno poslati po pošti
na naslov Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001
Ljubljana ali jo predložiti osebno na naslovu
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Verovškova 70, Ljubljana, v vložišču. Kuverte morajo biti opremljene tako, kot je navedeno v navodilih ponudnikom za izdelavo
ponudbe.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 2. 2004 ob
12. uri na naslovu Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana,
pritličje, sejna soba.
10. Navedba
finančnih
zavarovanj
za resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 4,900.000 SIT in veljavnostjo do 6. 4.
2004.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
bodo izvršena na osnovi izstavljenih računov za dobavljena motorna vozila iz
predmetne razpisne dokumentacije v roku
najmanj 30 dni od datuma izstavitve posameznega računa.
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:
– finančno stanje;
– skupine motornih vozil;
– možen nakup po sistemu »staro za
novo«, »staro za staro«, nakup rabljenih
motornih vozil;
– celovitost ponudbe;
– letnik izdelave motornih vozil;
– garancija za motorna vozila;
– servis motornih vozil v garancijski
dobi;
– potrdilo koncedenta o sklenjeni koncesionarski pogodbi oziroma potrdilo, da je
ponudnik pooblaščeni prodajalec;
– prospekti, katalogi in tehnična dokumentacija;
– asistenca na cesti – 24 ur;
– nadomestno motorno vozilo;
– plačilni rok;
– dobavni rok;
– podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 6. 4. 2004, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 26. 2. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – maksimalno 65
točk;
– rok plačila – maksimalno 5 točk;
– reference – maksimalno 10 točk;
– število lastnih oziroma pooblaščenih
servisov – maksimalno 10 točk;
– dobavni rok – maksimalno 5 točk;
– garancijska doba za prerjavenje
– maksimalno 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 1. 2004.
Energetika Ljubljana, d.o.o.
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Št. 1
Ob-404/04
1. Naročnik: Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj.
2. Naslov naročnika: Tončka Dežmana 1, 4000 Kranj, tel. 04/280-15-00, faks
04/280-15-29.
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 in pekovske izdelke,
– meso sveže,
– mesni izdelki in jajca,
– perutnina in izdelki,
– mleko in mlečni izdelki,
– krompir,
– sadje in zelenjava,
– zmrznjena zelenjava, sadje,
– ribe,
– mlevski izdelki in testenine,
– sirupi in sadni sokovi,
– ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Jakoba
Aljaža Kranj, Tončka Dežmana 1, 4000
Kranj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 3. 2004
do 31. 12. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: tajništvo Osnovne šole
Jakoba Aljaža Kranj, Tončka Dežmana 1,
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 žiro
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. 01252-6030658155 – za razpisno dokumentacijo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 18. 2. 2004 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Jakoba Aljaža
Kranj, Tončka Dežmana 1, 4000 Kranj.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 2. 2004 ob 8. uri na Osnovni šoli Jakoba Aljaža Kranj, Tončka Dežmana 1, 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
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sprejemu ponudbe: najmanj do 31. 3. 2004,
odločitev bo sprejeta predvidoma do 24. 2.
2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena do 50
točk, celovitost ponudbe 20 točk, boljši plačilni
pogoji – plačilo nad 30 dni 10 točk, dodatne
ugodnosti 10 točk in reference 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 1. 2004.
Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj
Št. 3
Ob-448/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 449-23-05, telefaks 449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava in
montaža opreme na pošti Škofja Loka
– Trata.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
4. Kraj dobave: Škofja Loka.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: takoj po podpisu pogodbe, predvideni zaključek del: do
30. 4. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Sektor za investicije in
nabavo, Nabavna služba, Slomškov trg 10,
2500 Maribor, Alenka Mihurko, tel. 02/44923-05.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
od 8. do 12. ure. Razpisno dokumentacijo
pošljemo tudi po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na TRR 906720000040025, sklic 00 0000-17. Prosimo, da
dokazilo o opravljenem plačilu odkupnine za
razpisno dokumentacijo in vaš točen naslov
ter davčno številko, posredujete po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike
vljudno prosimo, da pripišejo številko in
naziv javnega naročila, številko telefaksa
in kontaktno osebo zainteresiranega ponudnika.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 2. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
za investicije in nabavo, Nabavna služba,
Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 2. 2004 ob 10. uri v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, v Mariboru.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 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: ponudnik mora biti registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki
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je predmet razpisa; proti ponudniku ne sme
biti uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek; ponudniku
v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni
smela biti izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem oziroma ni smela biti izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila in
ponudnik mora predložiti lastno izjavo, s katero potrjuje svojo nekaznovanost; ponudnik
mora imeti poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s spredpisi v RS; ponudnik v
zadnjih šestih mesecih poslovanja ni smel
imeti blokiran račun več kot 5 dni; ponudnik v letu 2002 ni smel imeti promet manjši
od mnogokratnika 3 ponudbene vrednosti;
potrjen vzorec pogodbe; pogodbo s podizvajalcem, oziroma pogodbo o skupnem
nastopanju, če ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalcem ali v obliki poslovnega
sodelovanja; ponudba mora biti veljavna
najmanj 75 dni od dneva odpiranja ponudb;
ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
glede zahtev iz te točke; ponudnik mora priložiti vse dokumente, ki jih naročnik zahteva
zase, svoje partnerje (v primeru predložitve
skupne ponudbe) in podizvajalce; ponudnik
mora predložiti izjavo, da sprejema pogoje
iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 75 dni od dneva odpiranja,
odločitev do 26. 2. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo posredoval pisna pojasnila
na pisne zahtevke. Zahtevke morajo zainteresirani ponudniki posredovati obvezno
pisno.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 1. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 2
Ob-456/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 449-23-02, faks
449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 400 kosov
pismonoških torb.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
4. Kraj dobave: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodba bo
veljala od 1. 5. 2004 do 30. 4. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Pošte Slovenije, d.o.o.,
Sektor za investicije in nabavo, Slomškov
trg 10, 2500 Maribor, oseba za informacije
Peter Hometer.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na račun 906720000040025, sklic 00 0000-17.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 2. 2004 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za
investicije in nabavo, Slomškov trg 10, 2500
Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 2. 2004 ob 10. uri, Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 90 dni
po prevzemu.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: poleg splošnih pogojev po 41. do 43.
členu ZJN-1 mora ponudnik izpolnjevati: da
so letni prihodki v letu 2002 enaki ali večji od
petkratne vrednosti ponudbe, da ni imel blokiran račun v zadnjih 6 mesecih poslovanja
več kot 5 dni, da ni dal zavajajoče podatke,
glede zahtev iz te točke; da je predložen obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne
dokumentacije, da torbe izpolnjujejo tehnične
zahteve iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 10. 5. 2004, predvideni
datum odločitve 10. 3. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 1. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 4/04
Ob-484/04
1. Naročnik: Občina Miklavž na Dravskem polju.
2. Naslov naročnika: Nad izviri 6, 2204
Miklavž na Dravskem polju, tel. 02/62968-20, faks 02/629-68-28, e-mail: obcina.miklavz@miklavz.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
opreme za rekonstruirano OŠ Miklavž na
Dravskem polju (faza 1A in faza 1B) za:
– 3 pisarne,
– 8 učilnic – delna oprema,
– 17 učilnic – vsa oprema,
– šolska knjižnica,
– 9 kabinetov,
– garderoba 18 oddelkov,
– igralnica,
– avla.
(b) Predvidena oddaja delov ali sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudbo je mogoče oddati samo za celoto, ni
predvidenih sklopov.
4. Kraj izvedbe: Osnovna šola Miklavž
na Dravskem polju, Cesta v Dobrovce 21,
Miklavž na Dravskem polju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
predvidenih variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe:
– za fazo 1B: marec 2004,
– za fazo 1A: september 2004.
7. (a) Naslov službe ali oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije:
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– razpisna dokumentacija: tajništvo Občinske uprave občine Miklavž na Dravskem
polju,
– dodatna pojasnila:
– Verica Mom, ek. za vprašanja v zvezi s
popisom potrebne opreme,
– Francka Pegan, dipl. upr. org., za vsa
ostala vprašanja.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 15. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na transakcijski
račun občine številka 01369-0100009566,
elektronsko plačilo ali s plačilnim nalogom.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 10. 2. 2004,
do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Miklavž na Dravskem polju. Nad Izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem
polju.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 2. 2004 ob 12. uri, na sedežu naročnika
Nad izviri 6, Miklavž na Dravskem polju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v vrednosti 1 mio SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: razvidni
iz razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika skupine ponudnikov v
okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana
kot najugodnejša (ZJN-1 47. člen): ponudniki morajo predložiti pogodbo o skupnem
nastopu, iz katere so razvidna njihova
medsebojna razmerja in kdo je podpisnik
pogodbe.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1:
1. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega računa;
2. da ni dal zavajajoče podatke v kateremkoli delu svoje ponudbe, vključno s predračunom, izdelanim na podlagi popisa.
3. da nudi 90-dnevni plačilni rok;
4. da ima zadostno število strokovnega
kadra in kapacitet za izvedbo del;
5. da je sposoben izdelati, dostaviti in
montirati opremo pri
a) fazi 1B:
– mize in stole za učilnice in sicer v roku
10 dni od podpisa pogodbe,
– opremo za specialne učilnice v roku 45
dni od podpisa pogodbe,
b) fazi 1A do 20. 9. 2004 oziroma v roku
10 dni po zaključku gradnje;
6. da bo dela opravil v skladu s popisi
del in materialov, ki jih zahteva naročnik,
pravili stroke in navodili strokovnega nadzora naročnika;
7. da je v zadnjih treh letih dobavil in
opremil najmanj 2 objekta na področju šolstva, pri čemer pogodbena vrednost znaša
najmanj 15 mio SIT (reference);
8. dokaže izpolnjevanje pogojev do podizvajalcev oziroma dobaviteljev (proizvajalci,
od katerih kupuje opremo) opreme in sicer:
– da ima poravnane obveznosti do podizvajalcev oziroma dobaviteljev, če ponudnik
opreme sam ne proizvaja,
– da bo predložil seznam podizvajalcev
oziroma dobaviteljev opreme z navedbo del,
ki jih bodo opravljali podizvajalci oziroma dobavitelji opreme,
– da podizvajalci oziroma dobavitelji
opreme enako izpolnjujejo pogoje za iz-

vedbo javnega naročila po tej razpisni dokumentaciji kot ponudnik;
9. da bo predložil veljavni certifikat
ustreznosti za opremo v učilnicah in sicer
za stole in mize učencev, s katerim se preverja standard SIST ISO 5970 oziroma SIST
ENV 1729;
10. da razpolaga z atesti materialov, iz
katerih je izdelana vsa ponujena oprema
in sicer:
– iverne plošče,
– oplemenitene iverice,
– max kompakt plošče,
– ključavnice s tritočkovnim zaklepanjem,
– vsa okovja na vseh omarah;
11. da ima zagotovljeno montažo in servis opreme ter ustrezne kadre za izvedbo
javnega naročila;
12. da je predložil opis opreme, ki jo ponuja,prospekte za ponujeno opremo ter idejne skice za razpored pisarniške opreme;
13. ponudnik mora zagotoviti, da kvaliteta ponujenega blaga iz njegove ponudbe
ustreza zahtevam naročnika, navedenih v
tehničnem popisu in razpisni dokumentaciji;
14. da ponudnik upošteva obveznosti, ki
izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih
pri delu;
15. da ponudnik izplačuje plače v skladu
s kolektivno pogodbo dejavnosti;
16. da se ponudnik strinja s sistemom
dobave blaga po fazah, v skladu z razpoložljivimi sredstvi naročnika,
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
do 31. 3. 2004.
Predvideni datum sprejema odločitve o
izbiri najugodnejšega ponudnika je 20. 2.
2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena – največ 85% točk,
2. garancija na ponujeno opremo – največ 15% točk.
Način uporabe meril je razviden iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 1. 2004.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Št. 3511-5/2003-9
Ob-625/04
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 RTG opreme za Klinični inštitut za radiologijo Kliničnega centra
Ljubljana in ureditev prostora za rentgen
za torakalno diagnostiko in prostora za
rentgen za skeletno diagnostiko.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– sklop 1: rentgenski mobilni sistem
S C-lokom,
– sklop 2: rentgenski sistem za direktno digitalno slikanje skeleta s pripravo
prostora,
– sklop 3: analogni rentgenski sistem za
slikanje pljuč in prsnih organov s pripravo
prostora,
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– sklop 4: laserski imager.
Posamezen ponudnik lahko predloži ponudbo za en, več ali vse sklope skupaj.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 7, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so sprejemljive le za
rentgenski sistem za direktno digitalno slikanje skeleta.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: celoten predmet javnega naročila mora biti izveden najkasneje v štirih mesecih in pol po podpisu
pogodbe, od tega rentgenski mobilni sistem
s C-lokom in laser imager v 1 mesecu.
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, ki jih je treba pripraviti: Franci Košak, Klinični center Ljubljana,
tel. 01/522-85-63 ali 01/522-85-50.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan od
16. 1. 2004 do 25. 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 10.000 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 25. 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 RTG opreme s pripravo prostora za Klinični inštitut za
radiologijo Kliničnega centra Ljubljana”.
Na hrbtni strani mora biti naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 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.
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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: Uradni list RS, št. 113-114 z dne
21. 11. 2003, Ob-106369.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
RS Ministrstvo za zdravje

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

Ob-343/04

Podaljšanje roka za predložitev ponudb
V javnem razpisu po odprtem postopku
za rekonstrukcijo objekta za potrebe Anatomskega Inštituta Medicinske fakultete,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 117 z
dne 28. 11. 2003, Ob-106599, se popravi:
8. (a) Datum, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 23. 1. 2004, do 9. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 1. 2004 ob 13. uri v pisarni vodje
oskrbe in vzdrževanja (zgradba oskrbe
in vzdrževanja).
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 1. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 400-04-2/2003
Ob-286/04
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks 01/478-40-52.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
petih opazovalnic državne mreže (Možjanca, Črni vrh, Gorenja Brezovica, Vrh
nad Dolskim, Skadanščina) – gradbena
in elektro dela.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
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4. Kraj izvedbe del: Možjanca, Črni vrh,
Gorenja Brezovica, Vrh nad Dolskim, Skadanščina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti
po razpisnih pogojih, variantne ponudbe ne
bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 6
mesecev po uvedbi v delo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: MOP, Agencija RS
za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, Vidic
Janko, I. nadstropje, soba 127, tel. 01/47844-18.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 15. ure
vsak delovni dan, v petek do 14.30.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 2. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje, 1000
Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel.
01/478-44-09.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 2. 2004 ob 13. uri, Agencija RS za
okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, sejna
soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana:
– bančna garancija za resnost ponude,
– bančna garancija za dobro izvedbo
posla,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira razpisana dela v celoti
iz sredstev proračuna RS in poravnava
plačila v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna RS, podzakonskimi predpisi in
pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen ): naročnik bo sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom. Ponudnik
mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci. V primeru skupnega
nastopanja pri ponudbi pa mora skupina
ponudnikov – samo v primeru, da bo izbrana na javnem razpisu – predložiti pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
– da je v zadnjih 5 letih in tekočem letu
že izvajal objekte, ki po naravi, sestavi in
obsegu kot tudi strokovnem in vizualnem
smislu ustrezajo predmetu razpisanih del,
torej vodonepropustne podzemeljske infrastrukturno opremljene konstrukcije, za kar
mora predložiti pisno dokazilo investitorja,
za katerega je ta dela že izvajal,
– da je finančno in poslovno sposoben,
in sicer, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih
ni imel neporavnanih obveznosti več kot 3
dni, oziroma da število blokad ponudnikovega računa v preteklih 6 mesecih ni večje
od 3 dni od datuma sestavitve dokazila,
– da opcija (veljavnost) ponudbe ni krajša od 120 dni od datuma odpiranja ponudb,

– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od 5 let po uspešno
opravljenem tehničnem pregledu oziroma
prevzemu.
Pogoji in dokazila o izpolnjevanju teh
pogojev so podrobneje navedena v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 120 dni od datuma za predložitev
ponudbe in predvideni datum odločitve je do
20 dni po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. najnižja ponudbena cena, ob izpolnjevanju vseh pogojev razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 1. 2003.
Agencija RS za okolje
Št. 35101-0050/03-47/03
Ob-324/04
1. Naročnik: Mestna občina Kranj.
2. Naslov naročnika: Slovenski trg
1, 4000 Kranj, faks 04/23-73-106, tel.
04/23-73-122.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija in nadzidava OŠ Stražišče v
Kranju.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: vse
skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Šolska ulica 2, 4000
Kranj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantnih ponudb ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni čas je
180 dni po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Mestna občina Kranj,
Oddelek za družbene javne službe –Ivan
Mihovec, tel. 04/23-73-122.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: čas za prevzem
razpisne dokumentacije je od 8. do 14. ure
vsak delavni dan do 20. 2. 2004, v sobi št.
162.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek 25.000 SIT je
potrebno nakazati na podračun zakladniškega računa Mestne občine Kranj št.
01252-0100006472.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 27. 2. 2004 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, Kranj – Oddelek za družbene javne
službe – soba št. 162.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 27. 2. 2004 ob 12. uri
v sobi št. 9.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 6,000.000,0 SIT in veljavnostjo 40 dni
od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
po mesečni situaciji.
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): v skladu z
Zakonom o javnih naročilih in razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: ponudnik mora imeti vsaj 3 reference v vrednosti nad 50,000.000 SIT.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 3. 2004, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 1. 3. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena maks 80 točk (najnižja cena X 80 točk / ponudbena cena),
– rok izvedbe maks 10 točk (najkrajši rok
izvedbe X 10 točk / rok izvedbe),
– plačilni pogoji maks 10 točk (60 dni 0
točk, od 61 do 75 dni 5 točk, od 76 dni do
90 dni 10 točk).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 1. 2004.
Mestna občina Kranj
Št. 700-01/01-01
Ob-326/04
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani.
2. Naslov naročnika: Kongresni trg 12,
1000 Ljubljana, tel. 01/241-85-00.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
zunanjih fasad in izvedba strelovoda objekta deželnega dvorca, sedeža Univerze
v Ljubljani, Kongresni trg 12.
(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: Ljubljana, Kongresni
trg 12.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od marca 2004
do oktobra 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: PRO 55, Biro za
projektiranje in inženiring, d.o.o.,Ljubljana,
Ziherlova 2, kontaktna oseba Majda Steiner,
tel. 01/283-55-96.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame proti predložitvi dokazila o vplačilu stroškov priprave razpisne
dokumentacije od ponedeljka do petka med
9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroški razpisne dokumentacije so 18.000 SIT (DDV je vključen v
ceni) in jih je potrebno nakazati na transakcijski račun PRO 55, d.o.o., št. 020450018300114.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 18. februarja 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: PRO 55, Biro za projektiranje in
inženiring, d.o.o., Ziherlova 2, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 18. 2. 2004 ob 13.
uri na Rektoratu Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, I. nadstropje,
soba 77-78.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe je potrebno predložiti bančno
garancijo v višini 4,500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: dela se
bodo plačevala po dejansko opravljenem
delu na podlagi začasnih mesečnih situacij,
z zamikom 60 dni od uradnega prejema potrjene situacije sestavljene na podlagi knjige
obračunskih izmer in enotnih cen, navedenih v ponudbenem predračunu.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona
o javnih naročilih): skupina ponudnikov mora
predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila,
ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: ponudnik mora izpolnjevati pogoje
iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo veljati
najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb,
predvidena odločitev o sprejemu ponudbe:
marec 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena, rok za izvedbo naročila,
reference ponudnika. Točkovanje posameznih meril je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bilo predhodnega razpisa.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. januar 2004.
Univerza v Ljubljani
Št. 266-181/2003
Ob-340/04
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana, telefaks 01/478-18-78.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
zunanje ureditve za objekt fitosanitarne
in zdravstvene inšpekcije ter objekt veterinarske inšpekcije na MMP Koper.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: dela, ki so predmet javnega razpisa,
bodo oddana v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: MMP Koper.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek predvidoma februarja 2004 oziroma takoj po podpisu pogodbe. Zaključek predvidoma v roku
2 mesecev in se bo prilagodil terminskemu
planu izgradnje objektov.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 25/a, Ljubljana – tajništvo Sektorja za javna naročila.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do dneva
oddaje ponudb, od 9. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa:
01100-6300109972, model 18, sklic: 152027130007-01272004.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 2. 2004 ob 9. uri.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana – glavna
pisarna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 25/a, Ljubljana – sejna
soba; 9. 2. 2004 ob 9.30.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe, garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in garancija
za odpravo napak v garancijskem roku.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni
izvedbi naročila.
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: iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 10. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena – do 100 točk;
2. kvalitetno in pravočasno opravljene
gradnje oziroma storitve v zvezi z dejavnostjo predmetnega javnega naročila v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe – skupaj
največ 13 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pisna vprašanja na naslov naročnika.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 1. 2004.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 1/2004
Ob-381/04
1. Naročnik: Komunalno-stanovanjsko
podjetje Ljutomer d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ormoška cesta
3, 9240 Ljutomer, tel. 02/584-92-60, faks
02/584-92-75.
3. (a) Opis in obseg gradnje: zbirni center komunalnih odpadkov Ljutomer.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja del je predvidena v enem
sklopu, z večimi fazami gradnje.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projektna dokumentacija je izdelana.
4. Kraj izvedbe: v bližini mesta Ljutomer.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudba mora biti izdelana po zahtevah iz
razpisne dokumentacije. Variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del marec 2004, dokončanje del predvidoma do
julija 2004.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku: pri Karmen
Stojko, dipl. upr. org., na dan te objave in
nato vsak delovni dan med 8. in 14. uro.
Dodatne informacije o naročilu se dobi po
odkupu razpisne dokumentacije na naslovu naročnika pri Vili Vrbnjaku, inž. gr., tel.
02/584-92-63.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati na dan te objave in
nato vsak delovni dan med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT z virmanskim
nalogom ali položnico na transakcijski račun pri Novi Ljubljanski banki d.d., Divizija
Pomurje Murska Sobota, št. računa 023430010579541 (DDV je upoštevan v ceni).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 8. in 14. uro, najkasneje do ponedeljka,
16. 2. 2004 do 10. ure v tajništvu pri Karmen
Stojko, II. nadstropje.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti pri
naročniku: Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o., Ormoška cesta 3, 9240
Ljutomer, tajništvo, prevzemnica Karmen
Stojko, dipl. upr. org. Na kuverti s ponudbo mora biti v levem spodnjem kotu vidna
oznaka: “Ne odpiraj – Ponudba – Javni
razpis”. Navedena mora biti številka objave
javnega razpisa v Ur. l. RS, št. Ur. l. RS in
predmet javnega naročila. Na hrbtni strani
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Kuverta v kateri je ponudbena dokumentacija s ponudbo mora biti zapečatena, ponudbena dokumentacija s ponudbo pa mora biti
zvezana skozi ponudbo s pečatno vrvico in
zapečatena.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
16. 2. 2004 ob 11. uri, pri naročniku: Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer
d.o.o., Ormoška cesta 3, 9240 Ljutomer,
II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti garancijo banke za
resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti javnega naročila, na katerega
ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti
bančne garancije mora biti 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila 90 dni od sprejema računa, potrjenega
s strani nadzornega organa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev, gospodarska družba
ali samostojni podjetnik, ki je registriran in
ima ustrezne kvalifikacije za izvedbo del, ki
je predmet javnega razpisa.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: ponudnik mora izpolnjevati vse obvezne pogoje za udeležbo iz 41., 42. in 43.
člena ZJN-1. Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost ponudnikom na podlagi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogojev.
Zahtevani pogoji so:
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1. Veljavna registracija za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
2. Potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe.
3. Potrdilo, da mu v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki
je povezano z njegovim poslovanjem ali
izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila.
4. Potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež.
5. Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je ponudnikovo podjetje zanesljivo, sposobno upravljanja, da ima
izkušnje, ugled in da ima proste kadrovske
zmogljivosti za realizacijo prevzetih pogodbenih obveznosti iz javnega naročila.
6. Predložiti mora BON 1 in BON 2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja ter potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta
v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
ponudnike, ki ne predložijo BON 2). Podatki
o finančnem stanju podjetja in kazalniki morajo biti za poslovno leto 2002.
7. Izjava, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega
naročila.
8. Izjava, da ni dal zavajajočih podatkov.
9. Izjava, da nudi vsaj 90-dnevni plačilni
rok.
10. Izjava, da zagotavlja kontrolo kakovosti.
11. Priložiti seznam redno zaposlenih
po strokovni usposobljenosti in dokazilo, da
ima zadostne proste kadrovske zmogljivosti
za realizacijo prevzetih obveznosti.
12. Priložiti potrdilo o nekaznovanosti
pooblaščenih oseb v podjetju.
13. Priložiti izjavo ponudnika, da ponudbena cena pokriva vse stroške, ki jih bo ponudnik imel z izpolnitvijo javnega naročila.
14. Izjava, da ponudnik sprejema pogoje
iz razpisne dokumentacije.
15. Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da
zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve
pogodbe.
16. Predložiti pozitivno neodvisno revizijsko mnenje za zadnje poslovno leto, če je
ponudnik zavezanec k reviziji.
17. Za resnost ponudbe priložiti naslednjo vrsto finančnega zavarovanja: bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti javnega naročila, na
katerega ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe mora biti 60 dni od dneva odpiranja
ponudb.
18. Priložiti izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti,
– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 10% pogodbene vrednosti.
19. Vzorec pogodbe mora ponudnik
izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in
podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z
vzorcem pogodbe.

Ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije oziroma ne bodo izpolnjevale
vseh zahtevanih pogojev za udeležbo na
tem javnem razpisu, bodo izločene kot nepopolne.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
– ponudba mora veljati še 60 dni od dneva odpiranja ponudb, ponudniki ne morejo
umakniti ponudbe po izteku roka za oddajo
ponudb,
– predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 25. 2. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 90 točk,
– potrjene reference: 8 točk,
– rok izvedbe: 2 točki.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi
po prevzemu dokumentacije na naslovu
naročnika pri Vili Vrbnjaku, inž. gr., tel.
02/584-92-63.
Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od pogodbe zaradi finančnih ali drugih razlogov.
V obeh primerih ponudniki nimajo pravice
do odškodnine iz tega naslova.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 1. 2004.
Komunalno-stanovanjsko podjetje
Ljutomer d.o.o.
Št. 0309-5/1-04
Ob-414/04
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: ZZZS, Miklošičeva
24, 1000 Ljubljana, faks 01/43-12-154.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena,
obrtniška in instalacijska dela pri obnovi
dela kletnih prostorov poslovne stavbe.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: za vse skupaj. Oddaja po sklopih ni
predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Miklošičeva
cesta 24.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 22. 2. 2004 do
15. 4. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: prevzem razpisne
dokumentacije po predložitvi dokazila o
plačilu razpisne dokumentacije v vložišču
ZZZS, Ljubljana, Miklošičeva 24, soba št.
51. Dodatne informacije Sektor za pravne
in splošne zadeve; Anton Kaplan, tel. 01/3077-279, anton.kaplan@zzzs.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od ponedeljka do petka, med 9. in 11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT; št. rač. 011006030274014 odprt pri UJP.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 2. 2004, do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: po pošti: ZZZS, Miklošičeva 24,
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1000 Ljubljana; osebno: ZZZS, Miklošičeva
24, Ljubljana, vložišče, soba št. 51.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 2. 2004, ob 13.30.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco
menico v višini 10% ponudbene vrednosti, z
menično izjavo in pooblastilom za vnovčenje
in nalogom banki za plačilo menice.
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: veljavnost ponudbe
do 20. 3. 2004, predvideni datum odločitve
14. 2. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok izvedbe, garancijska doba na izvedena dela.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 1. 2004.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Št. 400-2/2003-119
Ob-429/04
1. Naročnik: Občina Šentjur.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 10, 3230
Šentjur, faks 03/57-43-446.
3. (a) Opis in obseg gradnje: posodobitev atletskega stadiona v Šentjurju.
Dela obsegajo: posodobitev atletskega
stadiona (zemeljska dela, zgornji ustroj,
oprema).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del po sklopih ni predvidena.
4. Kraj izvedbe: dela se bodo izvajala na
lokaciji nogometnega in atletskega stadiona
v Šentjurju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali časa izvedbe: dokončanje del:
30. 4. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija in
dodatne informacije: Občina Šentjur, Mestni
trg 10, 3230 Šentjur; kontaktna oseba Erika
Kosi, tel. 03/747-13-38 ali 041/665-037, faks
03/57-43-446.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: do 6. 2. 2004
– vsak delovni dan med 9. in 14. uro, ob
predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT ponudniki poravnajo
z nakazilom na transakcijski račun Občine
Šentjur št. 01000-0100004949, namen nakazila: razpisna dokumentacija za Posodobitev atletskega stadiona v Šentjurju.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 13. 2. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šentjur, Mestni trg
10, Šentjur, III. nadstropje soba št. 51a
– vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 16. 2. 2004 ob 9. uri, v
veliki sejni dvorani – pritličje Občine Šentjur,
Mestni trg 10.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe je ponudnik dolžan priložiti
bančno garancijo v višini 10% ponudbene
vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik
bo plačal z razpisom oddana dela v skladu z
razpisnimi pogoji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo razpisana dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko
angažira podizvajalce pod pogoji 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: zahtevana dokazila po
razpisni dokumentaciji mora ponudnik priložiti ponudbi.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora biti
veljavna do 30. 4. 2004; predvideni datum
odločitve o sprejemu je do 24. 2. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudbe: ponudbena cena, reference in garancija.
Merila so podrobneje opisana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vsak delovni dan od 9. do 14. ure, po
predhodnem dogovoru, pri Eriki Kosi, tel.
03/747-13-38 ali 041/665-037.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 1. 2004.
Občina Šentjur
Št. 363-31/2003-119
Ob-482/04
1. Naročnik: Občina Šentjur in Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor.
2. Naslov naročnika: Občina Šentjur,
Mestni trg 10, 3230 Šentjur, faks 03/57-43446; Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
poslovnega objekta za potrebe knjižnice
in pošte v Šentjurju.
Dela obsegajo: GOI dela in zunanjo ureditev s priključki.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del po sklopih ni predvidena.
4. Kraj izvedbe: Šentjur.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali časa izvedbe: dokončanje del: I.
faza (dokončanje prostorov pošte in zunanje
ureditve s priključki, ostalo do IV. gradbene
faze): 30. 8. 2004, dokončanje del: II. faza
(finalizacija prostorov knjižnice): l. 2006.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija in
dodatne informacije: Občina Šentjur, Mestni
trg 10, 3230 Šentjur; kontaktna oseba Erika
Kosi, tel. 03/74-71-338 ali 041/665 037, faks
03/57-43-446.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: do 6. 2. 2004
– vsak delovni dan med 9. in 14. uro, ob
predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 15.000 SIT ponudniki poravnajo
z nakazilom na transakcijski račun Občine
Šentjur št. 01000-0100004949, namen nakazila: »Razpisna dokumentacija za gradnjo
poslovnega objekta za potrebe knjižnice in
pošte v Šentjurju«.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 13. 2. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šentjur, Mestni trg
10, Šentjur, III. nadstropje, soba št. 51a
– vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 16. 2. 2004 ob 11. uri,
v veliki sejni dvorani – pritličje Občine Šentjur, Mestni trg 10.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe je ponudnik dolžan priložiti
bančno garancijo v višini 10% ponudbene
vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik
bo plačal z razpisom oddana dela v skladu z
razpisnimi pogoji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo razpisana dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko
angažira podizvajalce pod pogoji 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: zahtevana dokazila po
razpisni dokumentaciji mora ponudnik priložiti ponudbi.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora biti
veljavna do 30. 8. 2004; predvideni datum
odločitve o sprejemu je do 24. 2. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudbe: ponudbena cena, plačilni pogoji, reference
in garancijska doba. Merila so podrobneje
opisana v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vsak delovni dan od 9. do 14. ure, po
predhodnem dogovoru, pri Eriki Kosi, tel.
03/74-71-338 ali 041/665-037.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 1. 2004.
Občina Šentjur
Št. 4
Ob-502/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
02/449-23-05 in telefaks 02/449-23-79.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena,
obrtniška in instalacijska dela pri ureditvi
poštnih prostorov na pošti Podnart.
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(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ne.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ne.
4. Kraj izvedbe: Podnart.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek: takoj
po podpisu pogodbe, predvidoma v marcu
2004, dokončanje: v 60 dneh od podpisa pogodbe in uvedbe v posel.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Sektor za investicije in nabavo – Alenka Mihurko – tel. 02/449-23-05.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure. Razpisno dokumentacijo pošljemo tudi po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na TRR 906720000040025, sklic 00 0000-17. Prosimo, da
dokazilo o opravljenem plačilu odkupnine za
razpisno dokumentacijo in vaš točen naslov
ter davčno številko, posredujete po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike
vljudno prosimo, da pripišejo številko in
naziv javnega naročila, številko telefaksa
in kontaktno osebo zainteresiranega ponudnika.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 2. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
za investicije in nabavo, Nabavna služba,
Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 2. 2004 ob 11. uri v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, v Mariboru.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 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: ponudnik mora biti registriran pri
pristojnem državnem organu za dejavnost,
ki je predmet razpisa; proti ponudniku ne
sme biti uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
ponudniku v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni smela biti izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem oziroma ni smela
biti izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila in ponudnik mora predložiti lastno
izjavo, s katero potrjuje svojo nekaznovanost; ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS; ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni smel imeti blokiran račun več kot
5 dni; ponudnik v letu 2002 ni smel imeti promet manjši od mnogokratnika 3 ponudbene
vrednosti; potrjen vzorec pogodbe; pogodbo
s podizvajalcem, oziroma pogodbo o skup-
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nem nastopanju, če ponudnik zagotavlja
kapacitete s podizvajalcem ali v obliki poslovnega sodelovanja; ponudba mora biti
veljavna najmanj 75 dni od dneva odpiranja
ponudb; ponudnik ne sme dati zavajajočih
podatkov, glede zahtev iz te točke; ponudnik
mora priložiti vse dokumente, ki jih naročnik
zahteva zase, svoje partnerje (v primeru
predložitve skupne ponudbe) in podizvajalce; ponudnik mora predložiti izjavo, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije, ponudnik mora za zadnjih pet let priložiti vsaj
pet pisnih ocen naročnikov, da je ponudnik
kvalitetno izvajal dela.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 75 dni od datuma odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb je 26. 2. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
vrednost ponudbe.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo posredoval pisna pojasnila
na pisne zahtevke. Zahtevke morajo zainteresirani ponudniki posredovati obvezno
pisno.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 1. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 3444-99/2003
Ob-504/04
1. Naročnik: Mestvna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10, 6000
Koper.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvajanje
rednega vzdrževanja in varstva občinskih cest v letu 2004.
(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: območje Mestne občine
Koper.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od marca 2004
do marca 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisna dokumentacija – v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper – Jasmina Kapun,
za dodatne informacije Urad za gospodarske javne službe in promet, Adelija Franca,
tel. 05/664-63-96.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, ob sredah tudi od 14. do
17. ure do vključno 2. 2. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun št.
01250-0100005794 s pripisom – plačilo
razpisne dokumentacije za izvajanje rednega vzdrževanja in varstva občinskih cest
v letu 2004.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 2. 2003 do vključno
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Koper, Verdijeva
10, 6000 Koper.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 2. 2004 ob 14. uri v sobi 106 Mestne občine Koper, Verdijeva 6, Koper.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 1,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu
z Zakonom o javnih financah – 30 dni od
prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): 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: podani v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti je do
9. 5. 2004, predvideni datum odločitve je
11. 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: 12. 1. 2004.
Mestna občina Koper
Št. 956-1/2004
Ob-505/04
1. Naročnik: Občina Pesnica.
2. Naslov naročnika: Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru, tel.
02/654-23-09, faks 02/653-07-91; e-mail:
obcina.pesnica@pesnica.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
čistilne naprave v naselju Pesnica pri
Mariboru.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja del ni predvidena po delih
ali sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projektna dokumentacija je izdelana.
4. Kraj izvedbe: naselje Pesnica pri
Mariboru.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del 15. 6.
2004. Rok dokončanja del 15. 10. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Pesnica, Občinska uprava, Pesnica pri Mariboru 39/a,
2211 Pesnica pri Mariboru, Vilko Fartely.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v dneh uradnih ur
občinske uprave, med 8. in 10. uro, po predhodnem plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 12.000 SIT. V ceni je zajet DDV.
Sredstva se nakažejo na vplačilni račun št.
01289-0100008733.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: pravočasne so ponudbe, ki bodo vložene pri naročniku do 10. ure,
dne 13. 2. 2004.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Pesnica, Pesnica pri
Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru,
z navedbo: Ne odpiraj! Ponudba za gradnjo čistilne naprave v naselju Pesnica pri
Mariboru.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 2. 2004 ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211
Pesnica pri Mariboru.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 5% od
vrednosti razpisanih del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila najmanj 60 dni po prispetju s strani nadzora potrjene situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): v primeru predložitve
skupne ponudbe morajo ponudniki predložiti akt o skupni izvedbi naročila. V aktu morajo biti natančno opredeljene odgovornosti
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
V ponudbi morajo biti navedene odgovorne
osebe in njihova strokovna kvalifikacija.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev
po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih:
ponudnik mora predložiti sklep o registraciji,
potrdilo, da proti njemu ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacija, dokazilo, da ponudnik ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge odločbe,
da v zadnjih 5 letih proti njemu ni bila izdana
pravnomočna odločba za storjeno kaznivo
dejanje ali odločba, ki prepoveduje opravljati
dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila. Prav tako mora ponudnik dokazati, da ima
poravnane davke in druge obvezne dajatve,
predložiti mora veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, dokazilo
o finančni, poslovni in plačilni sposobnosti na
obrazcu BON 1 in BON 2, ki ga izda AJPES,
oziroma poslovna banka, kjer ima ponudnik
odprt transakcijski račun. Obrazec ne sme biti
starejši od 30 dni. Ponudnik mora predložiti
tudi dokazilo o zadostni tehnični opremljenosti
in dokazilo o referenčnih gradnjah, potrjeno s
strani naročnikov. Ponudnik mora predložiti
še izjavo banke, da mu bo izdala garancijo za
dobro izvedbo posla in garancijo za odpravo
napak v garancijski dobi, vsako v višini 10%
pogodbene vrednosti, če ju bo naročnik pred
sklenitvijo posla ali po opravljenem prevzemu
izvedenih del zahteval.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 4. 2004. Predviden datum odločitve
1. 3. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena 70
točk, reference 10 točk, finančna usposobljenost ponudnika 10 točk in garancijska
doba 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru
39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru, kontaktna oseba Vilko Fartely; tel. 02/654-23-28;
041/771-840. Občina si pridržuje pravico, da
ne izbere nobenega od ponudnikov, oziroma
pravico do ponovnega razpisa.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: brez predhodnega razpisa.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. januar 2004.
Občina Pesnica
Št. 956-2/2004
Ob-506/04
1. Naročnik: Občina Pesnica.
2. Naslov naročnika: Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru, tel.

02/654-23-09, faks 02/653-07-91; e-mail:
obcina.pesnica@pesnica.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
sanitarne kanalizacije v naselju Pesnica
pri Mariboru.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja del ni predvidena po delih ali
sklopih. Dela se izvajajo v letih 2004, 2005
in 2006.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projektna dokumentacija je izdelana.
4. Kraj izvedbe: naselje Pesnica pri
Mariboru.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del 1. 8.
2004. Rok dokončanja del 30. 9. 2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Pesnica, Občinska uprava, Pesnica pri Mariboru 39/a,
2211 Pesnica pri Mariboru, Vilko Fartely.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v dneh uradnih ur
občinske uprave, med 8. in 10. uro, po predhodnem plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 12.000 SIT. V ceni je zajet DDV.
Sredstva se nakažejo na vplačilni račun št.
01289-0100008733.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: pravočasne so ponudbe, ki bodo vložene pri naročniku do 10. ure,
dne 13. 2. 2004.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Pesnica, Pesnica pri
Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru,
z navedbo: Ne odpiraj! Ponudba za gradnjo
sanitarne kanalizacije v naselju Pesnica pri
Mariboru.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 2. 2004 ob 13. uri, v sejni sobi Občine
Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211
Pesnica pri Mariboru.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 5% od
vrednosti razpisanih del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila najmanj 60 dni po prispetju s strani nadzora potrjene situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): v primeru predložitve
skupne ponudbe morajo ponudniki predložiti akt o skupni izvedbi naročila. V aktu morajo biti natančno opredeljene odgovornosti
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
V ponudbi morajo biti navedene odgovorne
osebe in njihova strokovna kvalifikacija.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: ponudnik mora predložiti
sklep o registraciji, potrdilo, da proti njemu
ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali likvidacija, dokazilo,
da ponudnik ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge odločbe, da v zadnjih
5 letih proti njemu ni bila izdana pravnomočna odločba za storjeno kaznivo deja-
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nje ali odločba, ki prepoveduje opravljati
dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila. Prav tako mora ponudnik dokazati,
da ima poravnane davke in druge obvezne
dajatve, predložiti mora veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, dokazilo o finančni, poslovni in plačilni
sposobnosti na obrazcu BON 1 in BON 2,
ki ga izda AJPES, oziroma poslovna banka,
kjer ima ponudnik odprt transakcijski račun.
Obrazec ne sme biti starejši od 30 dni. Ponudnik mora predložiti tudi dokazilo o zadostni tehnični opremljenosti in dokazilo
o referenčnih gradnjah, potrjeno s strani
naročnikov. Ponudnik mora predložiti še
izjavo banke, da mu bo izdala garancijo za
dobro izvedbo posla in garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, vsako v višini
10% pogodbene vrednosti, če ju bo naročnik pred sklenitvijo posla ali po opravljenem
prevzemu izvedenih del zahteval.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 4. 2004. Predviden datum odločitve
1. 3. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena 70
točk, reference 10 točk, finančna usposobljenost ponudnika 10 točk in garancijska
doba 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru
39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru, kontaktna oseba Vilko Fartely; tel. 02/654-23-28;
041/771-840. Občina si pridržuje pravico, da
ne izbere nobenega od ponudnikov, oziroma
pravico do ponovnega razpisa.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: brez predhodnega razpisa.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. januar 2004.
Občina Pesnica
Št. 403-09/04-01
Ob-512/04
1. Naročnik: Občina Ig.
2. Naslov
naročnika:
Občina
Ig,
Ig 72, 1292 Ig, tel. 01/28-02-300,
faks
01/28-02-322,
e-naslov:
obcina-ig@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: redno
vzdrževanje, varstvo in obnavljanje lokalnih cest in javnih poti ter opravljanje
zimske službe na lokalnih cestah na območju Občine Ig.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Občina Ig.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek marec
2004, trajanje 4 leta (do aprila 2008).
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Ig, vložišče, Ig
50, 1292 Ig, tel. 01/28-02-300, informacije
Zlatko Pečar, tel. 01/28-02-312, e-naslov:
zlatko.pecar@obcina-ig.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: TRR 01237-0100000321,
znesek 5.000 SIT.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 2. 2004 do 12. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Ig, Ig 50, 1292 Ig.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 2. 2004 ob 13. uri, Občina Ig, Ig 50,
1292 Ig.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 4,500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
po izvedenih delih z minimalnim rokom plačila 30 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba o ureditvi
medsebojnih pravic in obveznostih znotraj
skupine izvajalcev.
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: kot je navedeno v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba veljavna do 28. 3.
2004, odločitev do 20. 2. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
50%, reference 30%, plačilni pogoji, fiksnost
cen 5%, druge posebne ugodnosti ponudnika 5%, mehano opremljenost in strokovna
usposobljenost kadrov 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 1. 2004.
Občina Ig

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-616/04
Razveljavitev
Razveljavljamo postopek javnega razpisa za oddajo naročila storitve po odprtem
postopku, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 125-127 z dne 19. 12. 2003, Ob-107577,
za storitev: čiščenje prostorov in opreme ter
notranjega transporta s prevozom in spremstvom bolnikov.
Splošna bolnišnica Jesenice
Št. 16/2003

Ob-419/04

Obvestilo o zavrnitvi vseh ponudb
V skladu z določilom prvega odstavka
77. člena ZJN-1 obveščamo, da je naročnik
v javnem naročilu storitev po odprtem postopku za vzdrževanje telefonskih central,
terminalov in telefonskih aparatov v poslovni
stavbi v Ljubljani in vseh območnih enotah
ter izpostavah ZPIZ v Sloveniji, objavlje-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
nem v Uradnem listu RS, št. 102-103 z dne
24. 10. 2003, zavrnil vse ponudbe.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Št. 025/2004

Ob-335/04

Sklep o zavrnitvi vseh ponudb
Naročnik Varstveno delovni center Murska Sobota je dne 8. 1. 2004 na podlagi 77.
člena ZJN-1, sprejel sklep o zavrnitvi vseh
ponudb prispelih na javno naročilo »Najem
poslovnih prostorov za izvajanje dnevnega
varstva varovancev Varstveno delovnega
centra Murska Sobota – enote VDC Ljutomer«, objavljeno v Uradnem listu RS, št 120
z dne 5. 12. 2003, Ob-106906.
Varstveno delovni center
Murska Sobota
Št. 110-1/04

Ob-417/04
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 116-117 z dne
28. 11. 2003, Ob-106514, je bil objavljen
javni razpis za izbiro izvajalca za »dokončna premoženjsko-pravna ureditev na hitri
cesti 2B, na AC Slivnica–Ptujska cesta, na
deviaciji Vodole I«.
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Uradni list
RS, št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev ponudb na 20. 1. 2004 do 10.30. Odpiranje ponudb bo dne 20. 1. 2004 ob 11. uri.
Kraj predložitve in odpiranja ponudb ostane
nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 01/2004
Ob-313/04
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, faks 03/56-51-232, tel.
03/56-51-200.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o
javnih naročilih: izvajanje remonta, vzdrževalnih del in intervencij na kotlovskem
delu bloka 125 MW in remont mlinov.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba obsega naslednje sklope:
1. remont, vzdrževalna dela in intervencije na kotlu bloka 125 MW,
2. remont mlinov KSG 90.60 s separatorji in gorilniki na premogov prah.
Ponudba se izdela v celoti ali po sklopih.
5. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: remontna dela se
bodo izvajala v obdobju od 4. 6. 2004 do
18. 7. 2004, ostala vzdrževalna dela pa v
obdobju do naslednjega remonta.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Nabavna služba (Anita Žučko),
Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do odpiranja ponudb od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT; znesek je potrebno nakazati
na TRR 26330-0012039086. Ob dvigu raz-

pisne dokumentacije je potrebno predložiti
potrdilo o vplačilu in potrdilo DURS-a, da je
ponudnik davčni zavezanec, oziroma izjavo,
da ni registriran za DDV.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 9. 2. 2004 do 9.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe se predložijo v TET
d.o.o., v Nabavno službo, Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, v zapečateni kuverti z oznako Ne odpiraj – Ponudba, s številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS ter navedbo predmeta naročila.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 9. 2. 2004 ob
9.30, v prostorih TET d.o.o., Ob železnici
27, Trbovlje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za zavarovanje resnosti ponudbe v višini
10% vrednosti ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po pogodbi.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): pogodba oziroma dogovor o skupnem nastopu.
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: ob dokazilih za izpolnjevanje splošnih pogojev, mora ponudnik
predložiti tudi:
– izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec
ponudbe,
– predračune sklopov za katere kandidira,
– izjave o kvaliteti izvajanja del, o seznanitvi z objekti, o zahtevani kadrovski
strukturi, o zahtevanih delovnih sredstvih,
o ustreznih delovnih izkušnjah, o opravljenih izpitih iz varstva pri delu predvidenih
delavcev, o vodenju gradbenega dnevnika
in evidentiranju prisotnosti in o ekoloških
zahtevah naročnika,
– pogodbe s podizvajalci/pogodbenimi
partnerji in izjavo o poravnanih pogodbenih
obveznostih do le-teh, v primeru izvajanja
del s podizvajalci,
– bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbene vrednosti – original,
– izjavo banke o nameri izdaje bančne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
– original,
– izjavo banke o nameri izdaje garancije
za odpravo napak v garancijski dobi v višini
10% pogodbene vrednosti – original,
– parafirane in žigosane vse strani predloga pogodbe z naročnikom.
Natančneje so dokazila o izpolnjevanju
pogojev opredeljena v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati 60 dni

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
od dneva odpiranja ponudb. Odločitev o
sprejemu ponudbe bo sprejeta nemudoma
po ocenitvi le-teh.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena s plačilnimi pogoji
– do 85,
– pozitivne reference – do 10,
– obseg ponudbe – do 5.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja Boris Plantan.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 1. 2004.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
Št. 266-179/2003
Ob-345/04
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: storitve projektiranja IP,
PGD, PZR, PZI za mejni prehod Starod
in Dragonja.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: da.
5. Kraj izvedbe: MP Starod, MP Dragonja.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 135 dni od podpisa pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana – Sektor za
javna naročila.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 11. ure
vsak delovni dan od dneva objave do dneva odpiranja ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa:
01100-6300109972, model 18, sklic: 152027130007-01272003.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 2. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 2. 2004 ob 9.30 – Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva
25/a, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančne garancije za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT za sklop.
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): pravni akt o skupni
izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: iz razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30. 4. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena – do 100 točk,
2. reference ponudnika – 13 točk,
3. certifikat ISO 9001:2000 – 3 točke.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: pisno na naslov naročnika; faks
478-18-78.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 1. 2004.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 1/2004
Ob-362/04
1. Naročnik: Center za varstvo in delo
Golovec Celje.
2. Naslov naročnika: Na Golovcu 2, 3000
Celje, tel. 03/425-78-50, faks 03/541-40-23,
e-mail: cvd.golovec@cvd-golovec.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: najem poslovnih
prostorov za izvajanje dnevnega varstva
varovancev Centra za varstvo in delo
Golovec, enote ročna dela in šiviljska
delavnica.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo se oddaja kot celota.
5. Kraj izvedbe: na območju Občine Celje in Občine Vojnik.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pogodba se
sklene za obdobje 20 let z možnostjo podaljšanja.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Center za varstvo in
delo Golovec Celje, Na Golovcu 2.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 13. uro. Pred dvigom razpisne
dokumentacije mora ponudnik predložiti
potrdilo o vplačilu za razpisno dokumentacijo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.600 SIT (v znesek je vključen DDV) na transakcijski račun št. 011006030269746 pri UJP Žalec s pripisom: za
razpisno dokumentacijo – najem prostorov.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudba mora prispeti
do naročnika najkasneje do 23. 2. 2004 do
13. ure, ne glede na to ali je bila oddana
osebno ali po pošti.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: po pošti na naslov Center za varstvo in delo Golovec, Na Golovcu 2, 3000
Celje, oziroma osebno na ta naslov. Ponudbo je potrebno predložiti v zaprti ovojnici s
pripisom “Ne odpiraj, javno naročilo – najem
prostorov.” Na hrbtni strani mora biti označen naslov ponudnika.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 2. 2004 ob 10. uri v prostorih uprave v
Celju, Na Golovcu 2.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
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12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
najemnine se izvaja mesečno, 30 dni po
prejemu in potrditvi računa, izdanega do 5.
v mesecu za pretekli mesec.
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:
– da je ponudnik lastnik prostorov, ki jih
daje v najem;
– da znaša notranja velikost prostorov
800 m2;
– zaželjeno je, da je objekt pritličen,
še dopusten pa je objekt v največ dveh
nivojih;
– da ponudnik, na lastne stroške, preuredi poslovne prostore tako, da bodo izpolnjevali minimalne zahteve Pravilnika
o tehničnih pogojih za izvajanje socialno
varstvene storitve vodenje in varstvo ter
zaposlitev pod posebnimi pogoji ter za izvajanje institucionalnega varstva uporabnikov
te storitve (Ur. l. RS, št. 101/00) za izvajanje
storitve vodenja, varstva in zaposlitev pod
posebnimi pogoji;
– da ponudnik predloži tloris načrta objekta, izdelan v skladu z zahtevami Pravilnika o tehničnih pogojih za izvajanje socialno
varstvene storitve vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji ter za izvajanje institucionalnega varstva uporabnikov te
storitve, iz katerega je razvidna razporeditev
in točna označba poslovnih prostorov za izvajanje dejavnosti VDC.
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 10. 4. 2004. Predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 1. 3. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena najemnine za m2.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 1. 2004.
Center za varstvo in delo Golovec
Št. 316-1/2004-1
Ob-418/04
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000
Ljubljana.
2. Naslov naročnika Zavod RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana,
tel. 01/30-05-100, faks 01/30-05-199.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izvajanje grafičnih in/ali
tiskarskih storitev v skladu s specifikacijo, ki bo priloga k razpisni dokumentaciji.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: da.
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5. Kraj izvedbe: Zavod RS za šolstvo ali
po dogovoru pri izvajalcu.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 4. 2004 do
31. 3. 2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: dokumentacija se
lahko zahteva na Zavodu RS za šolstvo,
Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana. Dodatne informacije o razpisu dobijo zainteresirani pri Zvonki Labernik, e-naslov:
zvonka.labernik@zrss.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se dvigne v vložišču Zavoda
RS za šolstvo vsak dan od 10. do 12. ure
do dneva in ure, predvidene za oddajo
ponudb, to je do vključno 6. 2. 2004 do
9. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 5.000 SIT na PEZR:
01100-603-0633108; v znesek je vključen
DDV.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 6. 2. 2004 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zavod RS za šolstvo, Poljanska
cesta 28, 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 2. 2004 ob 10. uri na Zavodu
RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000
Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti za resnost ponudbe
lastno menico v višini 500.000 SIT z veljavnostjo do 30. 4. 2004.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se financira v skladu s finančnim
načrtom Zavoda RS za šolstvo.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: na javni razpis po odprtem
postopku za izvajanje grafičnih in/ali tiskarskih storitev se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba, samostojni podjetniki in fizične
osebe), ki mora 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.
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, v skladu z
razpisnim obrazcem, ki je priloga v razpisni
dokumentaciji.
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16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 4. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 50 točk,
– rok dobave – 15 točk,
– reference ponudnika – 30 točk,
– celovitost ponudbe grafičnih in tiskarskih storitev – 5 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o razpisu dobijo
zainteresirani pri Zvonki Labernik, e-naslov: zvonka.labernik@zrss.si.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 1. 2004.
Zavod RS za šolstvo, Ljubljana
Št. 1/04-2
Ob-449/04
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice.
2. Naslov naročnka: Černelčeva cesta
15, 8250 Brežice, tel. 07/466-81-00, faks
07/466-81-10.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: pranje perila; ca. 160.000
kg perila v letu 2004. IA/1
4. Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: fco Splošna bolnišnica
Brežice razloženo.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 3. 2004 do
1. 3. 2005.
8. (a) Naslov službe, od katere se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Splošna bolnišnica Brežice,
tajništvo, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice, pri Mileni Gramc tel. 07/46-68-106. Vse
informacije o naročilu potekajo v pisni obliki
ali po faksu.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: vsak dan, od
ponedeljka do petka, od 8. do 12. ure, po
enodnevni predhodni najavi po telefonu ali
faksu tel. 07/46-68-106, faks 07/46-68-110.
Dokumentacija je na voljo po predhodnem
dokazilu o plačilu, z osebnim prevzemom
ali po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: virmansko nakazilo
10.000 SIT, na podračun naročnika številka: 01 100-6030276730, s pripisom za JN
Pranje perila.
9. (a) Datum in ura, do kdaj se sprejema
prijave: do 9. 2. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbe: Splošna bolnišnica Brežice, tajništvo, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice, s
pripisom »Ne odpiraj, JN Pranje perila«, in
številko objave JN. Na hrbtni strani mora
biti naslov ponudnika.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 2. 2003 ob 11. uri v prostorih
Plansko-analitske službe (2. nadstropje)
bolnišnice Brežice – uprava.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudb: v skladu z navodilom o vrstah finančnih zavarovanj, Uradni list RS,
št. 118 /02, stran 16629.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so določeni v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem

ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): predložitev skupne ponudbe ni predvidena.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitve finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: so določeni v razpisni
dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisih ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebne dejavnosti: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zahtevajo te vrste storitve: registracija za opravljanje tovrstnih
storitev.
(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: 50 dni po odpiranju
ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: so razvidna v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naočilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 1. 2004.
Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice
Ob-479/04
1. Naročnik: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kopitarjeva 5,
2000 Maribor.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona
o javnih naročilih: izvajanje nadzora nad
izvedbenimi deli pri nadgradnji proge
Ljubljana–Zidani most–Maribor.
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe:
– odsek proge Hoče-Maribor Tezno v
dolžini ca. 2100 m, levi in desni tir,
– odsek proge MariborTezno-Maribor v
dolžini ca. 2325 m levi in desni tir,
– levi in desni tir na postaji Trbovlje v
dolžini ca. 2290 m,
– levi in desni tir na postaji Sava v dolžini ca. 1000 m,
– levi in desni tir na postaji Kresnice v
dolžini ca. 1000 m,
– tir 1 in tir 2 na postaji Hoče v dolžini
ca. 1000 m,
– tir 1 in tir 2 na postaji Maribor Tezno v
dolžini ca. 1790 m.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe so nesprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 21 mesecev.
8. (a) Naslov službe in oseba,od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Javna agencija za
železniški promet RS, Kopitarjeva 5, Maribor, vložišče.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: torek, sreda, četrtek od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob predložitvi dokazila o
plačilu stroškov za razpisno dokumentaci-
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jo v višini 30.000 SIT, na podračun Javne
agencije za železniški promet RS: 011006000002642 UJP Slovenska Bistrica.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 2. 2004, do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javna agencija za železniški promet
RS, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor; vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 12. 2. 2004
ob 10. uri na naslovu: Javna agencija za
železniški promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor; v sejni sobi.
11. Navedba finančnega zavarovanja za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finančno
zavarovanje za resnost ponudbe (garancija
za resnost ponudbe) mora biti dano v višini
3% ponujene vrednosti javnega naročila.
Garancija za resnost ponudbe je lahko
dana v obliki bančne garancije prvorazredne banke s sedežem v državi naročnika ali
v tujini, ali v drugi obliki, skladno z zakonskimi določili in zahtevami naročnika v razpisni
dokumentaciji.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
v celoti financira naročnik. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni vsebini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno
dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitev:
Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Uradni
list RS, št. 110/02); Zakon o železniškem
prometu ZZelP UPB1, (Uradni list RS, št.
14/03); Zakon o varnosti v železniškem
prometu ZVZP (Uradni list RS, št. 85/00);
Nacionalni program razvoja Slovenske železniške infrastrukture NPRSZI (Uradni list
RS, št. 13/96), določila FIDIC.
(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: kandidati morajo predložiti
ponudbe do 12. 2. 2004, do 9. ure, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe
do 25. 2. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene v razpisni dokumentaciji.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 1. 2004.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Št. 02/2004
Ob-495/04
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, faks 03/56-51-232, tel.
03/56-51-466.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izdelava projektne in tehnične dokumentacije naprave za razžveplanje dimnih plinov na bloku TET 2.
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: Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del takoj
po podpisu pogodbe predvidoma v mesecu
februarju 2004, dokončanje predvidoma
avgust 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Nabavna služba (Anita Žučko),
Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do odpiranja ponudb od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 20.000 SIT, znesek je potrebno nakazati na TRR 26330-0012039086. Ob dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o vplačilu in potrdilo DURS, da je
ponudnik davčni zavezanec, oziroma izjavo,
da ni registriran za DDV.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 16. 2. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe se predložijo v TET
d.o.o., v Nabavno službo, Ob železnici 27,
1420 Trbovlje,v zapečateni kuverti z oznako Ne odpiraj - ponudba, s številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS ter navedbo predmeta naročila.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 16. 2. 2004 ob 9.30,
v prostorih TET d.o.o., Ob železnici 27,
Trbovlje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za zavarovanje resnosti ponudbe
v višini 5% vrednosti ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po pogodbi.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba oziroma
dogovor o skupnem nastopu.
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: ob dokazilih za izpolnjevanje
splošnih pogojev mora ponudnik predložiti
tudi:
– bančno garancijo za zavarovanje resnosti ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti, original,
– izjavo banke o nameri izdaje bančne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
- original,
– izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec
ponudbe,
– izjavo, da so vse kopije dokumentov,
ki so priložene ponudbi, enake originalom
in odražajo dejansko stanje,
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– izjave soponudnikov, da ima ponudnik
do njih poravnane pogodbene obveznosti,
– izjavo, da razpolaga najmanj z desetimi univ. dipl. inž. predvsem naslednjih
strok (arhitekture, gradbeništva, strojništva,
elektrotehnike) in imenovanje odgovornega
vodje za izdelavo ponudbe,
– najmanj eno referenco iz projektiranja
odžveplevalnih naprav potrjeno s strani dosedanjih naročnikov,
– ISO certifikat 9001/2000,
– parafirane in žigosane vse strani vzorca pogodbe z naročnikom,
– izpolnjene podatke iz tehničnega dela
ponudbe, ponudbene cene, razčlenitev
cene, plačilnih pogojev in dinamike obračuna del.
(Natančneje so dokazila o izpolnjevanju
pogojev opredeljena v razpisni dokumentaciji).
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati 60 dni
od dneva odpiranja ponudb. Odločitev o
sprejemu ponudb bo sprejeta nemudoma
po ocenitvi le-teh.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– stroški – do 70%,
– pozitivne reference – do 30%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja Samo Pajer.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 1. 2004.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.
Ob-510/04
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje.
2. Naslov naročnika: Glinška 12, 1000
Ljubljana, http://www.ess.gov.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izbira izvajalcev programa
»Drugače o poklicih«, ki seznanja mlade
in odrasle s poklici in omogoča ustreznejšo poklicno odločitev. Sklic na številko
kategorije 24 izobraževalne storitve in storitve poklicnega izobraževanja.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
en sklop je ena območna služba, ponudnik lahko kandidira za več sklopov, torej
več območnih služb Zavoda RS za zaposlovanje.
5. Kraj izvedbe: kraji izvedbe so vse območne službe Zavoda RS za zaposlovanje
in sicer Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo
mesto, Ptuj, Sevnica, Trbovlje, Velenje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: izvajalci bodo
izbrani za leto 2004 in 2005 za izvajanje
programa »Drugače o poklicih«.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumen-
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tacija je na razpolago na Zavodu RS za
zaposlovanje (ZRSZ), Glinška 12, 1000
Ljubljana v vložišču, soba 04 ali na spletnih
straneh ZRSZ http://www.ess.gov.si. Dodatne informacije lahko ponudnik zahteva
v pisni obliki, najkasneje pet dni pred potekom roka za predložitev ponudb, na naslov Zavod RS za zaposlovanje, Glinška
12, 1000 Ljubljana, z oznako “Zahteva za
dodatna pojasnila za javni razpis Drugače
o poklicih (Nujno!)”.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 13. februarja
2004 do 12. ure.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. februar 2004 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zavod RS za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana, v vložišče, soba 04.
Obvezna oblika ponudbe: ponudba mora
biti v kuverti, opremljeni z obrazcem – povabilo k oddaji ponudbe (str. 5 razpisne dokumentacije).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 2. 2004 ob 10.30 v veliki sejni sobi Zavod RS za zaposlovanje, Glinška 12, 1000
Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
1. Stroški organizacije predavanj – predstavitev poklicev: najvišji priznani strošek za
organizacijo predavanj – predstavitev poklicev v primeru, da se predavatelju izplača
honorar, je 8.400 SIT, oziroma 5.250 SIT,
če predavanje izvaja predavatelj, ki ne zahteva honorarja.
2. Stroški organizacije obiska podjetja za
skupino do 10 udeležencev: največ 1.050
SIT na udeleženca.
3. Stroški organizacije obiska na šoli z
namenom promocije poklicev, za katere
šola izobražuje, se izbranemu izvajalcu prizna strošek 5.250 SIT.
Okvirna skupna vrednost naročila za leto
2004 je 18,000.000 SIT.
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: pravne in fizične osebe, ki imajo
registrirano izobraževalno dejavnost; niso
v stečajnem postopku, postopku prisilne
poravnave ali likvidacije; niso v postopku
prenehanja samostojne dejavnosti (velja za
fizične osebe); kadrovski pogoji (imajo vodjo
programa z visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo družboslovne smeri in tremi
leti delovnih izkušenj).
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: ponudnik
mora navesti ime in strokovne kvalifikacije
odgovornega za izvedbo programa »Drugače o poklicih«.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 29. 2. 2004.
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17. Merila za ocenitev ponudb:
Z. št.

Merila

Točke

1.

sodelovanje z delodajalci
v preteklem letu
do 40 točk,
2. število organiziranih
ogledov delovnih mest
v preteklem letu
do 10 točk,
3. sodelovanje s šolami
v preteklem letu
do 10 točk,
4. sodelovanje s šolami
v preteklem letu – št.
izvedenih predstavitev
poklicev oziroma
predavanj
do 6 točk,
5. delo z mladino
do 10 točk,
6. delo z odraslimi,
brezposelnimi
do 10 točk,
7. kadrovska zasedba
5 točk;
– največje možno število točk: 91,
– najmanjše še ustrezno število: 30.
Cena: dodatno število točk dobi izvajalec
ki je dosegel na zgornjih merilih 30 točk, pa
ponudi:
1. za organizacijo predavanj in obiske šol nižjo ceno (za vsakih 500 SIT manj
– 5 točk),
2. za organizacijo obiskov delovnih mest
(za vsakih 100 SIT manj – 5 točk).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 1. 2004.
Zavod RS za zaposlovanje

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
Ob-395/04
Preklic
Naročnik Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto,
preklicuje javni razpis za izbiro dobavitelja
za dobavo medicinskih pripomočkov po
sklopih in podsklopih, za I. sklop: material za respiratorno terapijo in III. sklop:
osteosintetski material, objavljen v Uradnem listu RS, št. 92 z dne 26. 9. 2003,
Ob-102517.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 2
Ob-290/04
1. Naročnik. Vrtec Studenci Maribor.
2. Naslov naročnika: Groharjeva 22, faks
02/480-36-00, tel. 02/480-36-04.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po skupinah.
(b) Kraj dobave: Vrtec Studenci – Centralna kuhinja Limbuš, Limbuška 62.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, za več sklopov ali za vse skupaj: po-

nudnik lahko konkurira na naslednje skupine
blaga ali sklope:
1. sadje in zelenjava,
2. jabolka,
2/1. krompir,
2/2. jajca,
3. pekovski izdelki,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. meso in mesni izdelki,
6. perutnina in izdelki,
7. moka in testenine,
8. razna prehrana,
8.a zmrznjena prehrana,
8.b ribe,
8.c olja,
8.d razna prehrana,
9. sokovi in sirupi.
Ponudnik lahko konkurira na en sklop ali
skupino, za več sklopov ali za vse skupaj.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 4. 2004, 1.
4. 2007 3 leta.
5. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo,
dodatne informacije: Vrtec Studenci Maribor,
Groharjeva 22, Maribor.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do 16.
2. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.600 SIT (po 4. točki 26.
člena zakona, DDV ni obračunan) na TRR
01270-6030639231.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 23. 2 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Vrtec Studenci Maribor, Groharjeva
22, 2000 Maribor.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: menica
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih
pogojev.
9. Prijavna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot naugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): predložitev pogodbe o
skupnem nastopu. Iz katere so razvidna
medsebojna razmerja in kdo je pooblaščen
za sklenitev pogodbe.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 51. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih:
1. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega TRR,
2. da ponudnik zagotavlja zahtevane
količine blaga,
3. da ponudnik nudi 30 dnevni plačilni
rok,
4. da ponudnik zagotavlja dostavo fco
skladišče naročnika-razloženo,
5. da ponudnik zagotavlja kontrolo kakovosti in ima uveden sistem HACCP.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: 11. 3.
2004, 17. 3. 2004.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: oseba: Marjeta Martinšek, tel. 480-3604, faks 480-36-00.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
15. Datum poslane zahteve za objavo:
7. 1. 2004.
Vrtec Studenci Maribor
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Št. 3/04
Ob-311/04
1. Naročnik: Srednja šola za gostinstvo
in turizem Maribor.
2. Naslov naročnika: Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor, Mladinska ulica
14a, 2000 Maribor, tel. 02/23-50-010, telefaks 02/23-50-021.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po tretjem odstavku 19. člena
ZJN-1.
(b) Kraj dobave: Maribor, Mladinska
ulica 14a.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko konkurirajo na naslednje
sklope oziroma skupine:
1. sveže sadje in zelenjava,
2. meso,
3. ribe,
4. razna živila.
Naročnik bo sposobnost priznal ponudnikom za eno skupino, več skupin ali vse
skupaj.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 4. 2004
do 1. 4. 2007.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Srednja šola za gostinstvo in turizem, kontaktna oseba Romana Železnik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do 4. 2.
2004 vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.800 SIT nakazati na transakcijski račun številka 01100-6030701784,
Ujp Slovenska Bistrica.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 10. 2. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor, Mladinska ulica 14a, 2000
Maribor.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: menica
v znesku 1 mio SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih
pogojev.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): predložitev pogodbe o
skupnem nastopu iz katere je razvidno kdo
je nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
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:
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega transakcijskega računa;
– da ponudnik zagotavlja vse razpisane
vrste blaga iz posamezne skupine;
– da ni dal zavajajoče podatke;
– da nudi 60 dnevni plačilni rok;
– da bo dostava fco skladišče naročnika
– razloženo;
– da zagotavlja kontrolo kakovosti v skladu s predpisi in sistemom Haccp;
– ponudnik izpolnjuje posebne zahteve
za posamezne skupine blaga.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: 26. 2.
2004, odločitev do 15. 3. 2004.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor, Mladinska ulica 14a, 2000 Maribor.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 1. 2004.
Srednja šola za gostinstvo in turizem
Maribor
Št. 30/03
Ob-328/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: medicinski
potrošni material in pripomočki.
(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 10. 5. 2004 do 31. 12. 2004.
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: 9.600 SIT, negotovinsko,
na podračun EZR št. 01100-6030278185, s
pripisom za razpisno dokumentacijo medicinski potrošni material in pripomočki
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 18. 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;
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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
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;
7.1 da zagotavlja razpisane količine
blaga, na katerega se prijavlja (velja za
skupine, kjer je prijava na posamezno vrsto
blaga);
7.2 da zagotavlja 100% razpisanih vrst
blaga in količin blaga iz skupine, na katero
se prijavlja (velja za skupino 4);
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 5 dni ter da
bo po vsakem posameznem naročilu dobavljena celotna količina naročenega blaga;
12.1 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
12.2 potrdilo Urada RS za zdravila
pri Ministrstvu za zdravje, da je prijavitelj
pooblaščeni dobavitelj medicinskih pripomočkov, ali
12.3 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 15. 4. 2004, odločitev o
sprejemu 27. 4. 2004.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena posamezne vrste blaga, kjer
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je prijava na vrsto blaga. Najnižja končna
vrednost skupine, kjer je prijava na skupino
(velja za skupino 4).
13. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost razpisa: 320,000.000
SIT z DDV. Prijava na posamezno vrsto
blaga oziroma na skupino. Oddaja naročila
po tretji točki 19. člena ZJN-1. Naročnik bo
usposobljenost priznal do 31. 12. 2004.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 133 z dne
29. 12. 2003, Ob-107951.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 1. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 3/2004
Ob-339/04
1. Naročnik: Vrtec Otona Župančiča.
2. Naslov: Oblakova 5, 2000 Maribor,
faks 02/330-24-47, tel. 02/330-24-45.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po skupinah.
(b) Kraj dobave: Vrtec Otona Župančiča, Oblakova 5, 2000 Maribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, za več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lahko konkurira na naslednje skupine
blaga ali sklope:
1. sadje in zelenjava,
2. jabolka,
2/1 krompir,
2/2 jajca,
3. pekovski izdelki,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. meso in mesni izdelki,
6. perutnina in izdelki,
7. moka in testenine,
8. razna prehrana,
8.a) zmrznjena prehrana,
8.b) ribe,
8.c) olja,
8.d) razna prehrana,
9. sokovi in sirupi.
Ponudnik lahko konkurira na en sklop ali
skupino, za več sklopov ali za vse skupaj.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 4. 2004
do 1. 4. 2007; 3 leta.
5. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo,
dodatne informacije: Vrtec Otona Župančiča, Oblakova 5, Maribor.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: od objave do
16. 2. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.600 SIT (po 4. točki 26.
člena zakona, DDV ni obračunan) na TRR:
01270-6030639231.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 23. 2. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Vrtec Otona Župančiča, Oblakova
5, 2000 Maribor.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: menica.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih
pogojev.
9. Prijavna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot naugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): predložitev pogodbe
o skupnem nastopu iz katere so razvidna
medsebojna razmerja in kdo je pooblaščen
za sklenitev pogodbe.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnič-
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ne usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po
41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih:
1. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega TRR,
2. da ponudnik zagotavlja zahtevane
količine blaga,
3. da ponudnik nudi 30-dnevni plačilni
rok,
4. da ponudnik zagotavlja dostavo fco
skladišče naročnika-razloženo,
5. da ponudnik zagotavlja kontrolo kakovosti in ima uveden sistem HACCP.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: 11. 3.
2004, 17. 3. 2004.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: oseba: Renata Lük, tel. 02/330-24-45,
faks 02/330-24-47.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 1. 2004.
Vrtec Otona Župančiča Maribor
Št. 2/04
Ob-373/04
1. Naročnik: Dom starejših občanov
Ljubljana-Šiška.
2. Naslov naročnika: Kunaverjeva 15,
1117 Ljubljana, faks 01/51-31-665, tel. 0151-31-630.
3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano, okvirne količine so
razvidne iz razpisne dokumentacije.
(b) Kraj dobave: Dom starejših občanov
Ljubljana-Šiška, Kunaverjeva 15, Ljubljana.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
sklopi blaga:
1. sadje in zelenjava,
2. mleko in mlečni izdelki,
3. kruh, pecivo, mlevski izdelki in testenine,
4. meso, drobovina, mesni izdelki, jajca
in ribe,
5. splošno prehrambeno blago,
6. pijače.
Dobavitelji se lahko potegujejo za celotno naročilo ali le za posamezne sklope
oziroma podskupine znotraj posameznih
sklopov.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava blaga
v skladu s 3. točko 19. člena ZJN-1, stalne
sukcesivne dobave na podlagi sprotnih naročil naročnika za čas od 1. 4. 2004 do 31.
3. 2007.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Dom starejših občanov
Ljubljana-Šiška, Kunaverjeva 15, Ljubljana
(tajništvo), dodatne informacije: Škof Anton,
tel. 01/513-16-51.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do roka za predložitev prijav, vsak delovnik
med 8. in 11. uro, ob predložitvi dokazila o
vplačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: praviloma negotovinsko
10.000 SIT z upoštevanjem DDV na podračun pri UJP RS, št. 01100-603-0266836,
samo izjemoma na blagajni naročnika.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 9. 2. 2004 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Dom starejših občanov Ljubljana-Šiška, Kunaverjeva 15, 1117 Ljubljana, tajništvo, po pošti ali osebno.
7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v II.
fazi postopka bančno garancijo v višini 2%
vrednosti naročila, če ponudba presega 30
mio SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: 30 dnevni
plačilni rok in mesečno fakturiranje.
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: v skladu z določili pogojev iz razpisne dokumentacije.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudb (II. faza) do 1. 3. 2004. Kandidati bodo obveščeni o sprejemu ponudbe
v roku 8 dni po javnem odpiranju ponudb.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: kandidati bodo skupaj z obvestilom
o priznanju sposobnosti in usposobljenosti
povabljeni k predložitvi ponudb in obveščeni
o datumu in uri odpiranja ponudb.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 1. 2004.
Dom starejših občanov Ljubljana-Šiška
Št. 58
Ob-416/04
1. Naročnik: Vrtec Pobrežje.
2. Naslov: Cesta XIV. divizije 14A, 2000
Maribor, faks 02/330-48-52, tel. 02/33048-51.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po skupinah.
(b) Kraj dobave: Vrtec Pobrežje, Cesta
XIV. divizije 14A, 2000 Maribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, za več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lahko konkurira na naslednje skupine
blaga ali sklope:
1. južno sadje in zelenjava,
2. domače sadje in zelenjava,
3. pekovski izdelki,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. meso in mesni izdelki,
6. perutnina in izdelki,
7. moka in testenine,
8. razni prehrambeni izdelki,
8.a) zmrznjena prehrana,
8.b) ribe,
8.c) olja,
8.d) razna prehrana,
9. sokovi.
Ponudnik lahko konkurira na en sklop ali
skupino, za več sklopov ali za vse skupaj.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 4. 2004
do 31. 3. 2007; 3 leta.
5. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo,
dodatne informacije: Vrtec Pobrežje, Cesta
XIV. divizije 14A, 2000 Maribor.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: od objave do
16. 2. 2004.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.600 SIT (po 4. točki 26.
člena zakona, DDV ni obračunan) na TRR:
01270-6030638843.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 23. 2. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Vrtec Pobrežje, Cesta XIV. divizije
14A, 2000 Maribor.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: menica.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih
pogojev.
9. Prijavna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): predložitev pogodbe
o skupnem nastopu iz katere so razvidna
medsebojna razmerja in kdo je pooblaščen
za sklenitev pogodbe.
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 ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega TRR,
2. da ponudnik zagotavlja zahtevane
količine blaga,
3. da ponudnik nudi 30-dnevni plačilni
rok,
4. da ponudnik zagotavlja dostavo fco
skladišče naročnika-razloženo,
5. da ponudnik zagotavlja kontrolo kakovosti in ima uveden sistem HACCP.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: 10. 3.
2004, 18. 3. 2004.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: oseba: Valentina Zgubič, tel. 02/33048-54, faks 02/330-48-52.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 1. 2004.
Vrtec Pobrežje
Št. 530/04
Ob-446/04
1. Naročnik: Osnovno zdravstvo Gorenjske.
2. Naslov naročnika: Osnovno zdravstvo
Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000
Kranj, tel. 04/20-82-000, faks 04/20-26-718,
e-mail:stane.vidmar@ozg-kranj,si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: drobni inventar - letne dobave v skladu s 3. točko
19. člena ZJN.
(b) Kraj dobave: Zdravstveni domovi na
Gorenjskem.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, za več sklopov ali za vse skupaj: za
vse skupaj.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek maj
2004, zaključek dobave 30. 4. 2005.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: OZG Kranj, Simona
Kern, Gosposvetska ulica 9, Kranj, dodatne informacije e-mail: stane.vidmar@ozgkranj.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.

Št.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (z DDV), TRR:
01252-6030921122.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 26. 2. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bianco
menica, nad 25,000.000 SIT pa bančna
garancija.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo
blago, ki je predmet razpisa plačal v 60 dneh
po prevzemu blaga in 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): pogodba.
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 skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: 22. 4.
2004, odločitev 30. 4. 2004.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: o datumu in uri javnega odpiranja
ponudb bodo kandidati obveščeni v pisnem
povabilu (69. člen ZJN).
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 1. 2004.
Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj

ZJN-13.S

Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za storitve po
omejenem postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
storitve po omejenem postopku
Št. 331-45/2003

Ob-377/04
Popravek

V javnem razpisu za oddajo naročila storitev po omejenem postopku, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 130-133 z dne 29. 12.
2003, Ob-108202, se popravi 13. točka, in
sicer:
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
a) reference ponudnika:
– čiščenje notranjih površin (čakalnice,
javne sanitarije, garderobe za potnike, stopnišča, hodniki, avle in ostali skupni prostori
namenjeni potnikom),
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– čiščenje zunanjih površin (peroni in
medtirje),
– varovanje objektov in okolice,
– urejanje okolice (urejanje zelenic, zasaditev in vzdrževanje cvetličnih nasadov in
korit, obrezovanje drevja in grmovja,
– sprotno vzdrževanje objektov in okolice (redno vzdrževanje in intervencijsko
vzdrževanje),
– investicijsko vzdrževanje objektov,
– upravljanje (delitev tekočih obratovalnih stroškov na porabnike, fakturiranje,
poplačilo obratovalnih stroškov in njihova
izterjava,...);
b) kadrovske zmogljivosti:
– tri univ. dipl. inž. grad.,
– tri gradb. inž.,
– tri strojne inženirje,
– šest gradbenih tehnikov,
– šest gradbenih delovodij,
– tri elektro tehniki,
– šest mizarjev,
– šest zidarjev,
– štiri tesarji,
– štiri pleskarji,
– dva kleparja,
– šest ključavničarjev,
– štiri vodoinštalaterji,
– šest električarjev,
– šest čuvajev.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Št.961-9/03
Ob-610/04
1. Naročnik: Zavod RS za zaposlovanje.
2. Naslov naročnika: Glinška ulica 12,
1000 Ljubljana, telefon 01/200-23-90, faks
01/425-98-23.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izvajanje predhodnih in
usmerjenih obdobnih zdravstvenih pregledov / Zdravstvene in socialne storitve
po ZJN-1.
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: prijava za storitev izvajanja
predhodnih in usmerjenih obdobnih zdravstvenih pregledov se lahko predloži v celoti
ali po posameznih sklopih, in sicer: sklop
1 - Ljubljana (Vodstvo; CS Ljubljana; OS
Ljubljana), sklop 2 - Maribor, Murska Sobota, Ptuj (OS Maribor; OS Murska Sobota;
OS Ptuj), sklop 3 - Celje, Velenje, Trbovlje
(OS Celje, OS Velenje, OS Trbovlje), sklop
4 - Koper (OS Koper), sklop 5 - Nova Gorica (OS Nova Gorica), sklop 6 - Kranj (OS
Kranj), sklop 7 - Novo mesto, Sevnica (OS
Novo mesto; OS Sevnica).
5. Kraj izvedbe: Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Ptuj, Celje, Velenje, Trbovlje,
Koper, Nova Gorica, Kranj, Novo mesto,
Sevnica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantnih ponudb naročnik ne bo upošteval.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od začetka leta
2004 do konca leta 2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo osebno v vložišču Zavoda RS
za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana,
klet, soba št. 4 pri Andreji Babnik oziroma
na spletni strani www.ess.gov.si v rubriki Iz
dejavnosti - Javni razpisi. Dodatne informacije: Dalibor Pavela, telefon 01/200-23-92,
e-pošta: dalibor.pavela@ess.gov.si.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je brezplačna.
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 13. 2. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: vložišče Zavoda RS za zaposlovanje, Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana, klet,
soba št. 4.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
kandidat bo moral v ponudbeni fazi oddaje
predmetnega naročila predložiti bianco menico kot finančno zavarovanje za resnost
ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu
z veljavnim zakonom o izvrševanju proračuna.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: /
16. Merila za ocenitev ponudb: merila za
ocenitev ponudbe bodo naročnikom podana
v ponudbeni fazi postopka po principu ekonomsko najnižje skupne vrednosti ponudbenega predračuna za vse sklope oziroma
vsak posamezen sklop posebej.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: /
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 1. 2004.
Zavod RS za zaposlovanje

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. 4/2004
Ob-298/04
1. Naročnik: Osnovna šola Bojana Ilicha.
2. Naslov naročnika: Mladinska ulica 13,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 11. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago in živila po
skupinah:
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1. žita in mlevski izdelki,
2. kruh, pekovski in slaščičarski izdelki,
3. razno prehrambeno blago,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. meso in mesni izdelki,
6. zamrznjena in konzervirana hrana,
7. sveža zelenjava in suhe stročnice,
8. sadje.
Kraj dobave: Mladinska ulica 13, 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: ERA-Petlja
d.o.o., Ptuj; Žito d.o.o., Ljubljana;
2. kruh, pekovski in slaščičarski izdelki:
Kruh-Pecivo d.d., Maribor; Pekarna Tinkara, Delacorda d.o.o., Zgornja Polskava;
PPS Ptujske pekarne in slaščičarne d.o.o.,
Ptuj; Pekarna Postojna, Pekarna kruhek
d.o.o., Ptuj;
3. razno prehrambeno blago: ERA-Petlja
d.o.o., Ptuj; Kolinska d.d., Ljubljana;
4. mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas; Ljubljanske mlekarne
d.d., Ljubljana; Ledo d.o.o., Ljubljana;
5. meso in mesni izdelki: Mesarija in predelava mesa Stevan Babič s.p., Maribor; Mir
d.d., Gornja Radgona; Mesarstvo Igor Bračič s.p., Maribor; Osem d.o.o., Grosuplje;
6. zamrznjena in konzervirana hrana:
ERA-Petlja d.o.o., Ptuj; Vigros d.o.o., Murska Sobota; Ledo d.o.o., Ljubljana;
7. sveža zelenjava in suhe stročnice:
Pitus d.o.o., Zgornja Kungota; Paf d.o.o.,
Lenart;
8. sadje: Pitus d.o.o., Zgornja Kungota;
Gramis d.o.o., Murska Sobota; Paf d.o.o.,
Lenart.
7. Pogodbena vrednost: (po skupinah):
1. 1,596.220 SIT, 1,503.166 SIT;
2. 5,909.760 SIT, 6,528.960 SIT,
6,609.073 SIT, 7,913.070 SIT;
3. 3,501.644 SIT, 667.727,82 SIT;
4. 7,988.558,30 SIT, 8,077.570,92 SIT,
2,898.000 SIT;
5. 15,450.000 SIT, 15,847.510 SIT,
15,481.000 SIT, 861.300 SIT;
6. 2,851.890 SIT, 2,115.731 SIT,
2,240.262,89 SIT;
7. 3,488.709 SIT, 4,218.046 SIT;
8. 1,392.597,50 SIT, 1,486.400 SIT,
1,728.405 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: 1,600.575,82 SIT, 208.000
SIT (delno);
2. skupina: 8,658.950 SIT, 5,909.760
SIT (delno);
3. skupina: 3,501.644 SIT, 61.600 SIT
(delno);
4. skupina: 9,168.611,36 SIT, 2,898.000
SIT (delno);
5. skupina: 15,847.510 SIT, 861.300 SIT
(delno);
6. skupina: 2,851.890 SIT, 1,212.914,80
SIT (delno);
7. skupina: 4,920.340 SIT, 3,488.709
SIT;
8. skupina: 1,900.390 SIT, 595.000 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: 7. 1. 2004.
Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor
Št. 23/04
Ob-302/04
1. Naročnik: Dom starejših občanov Polde Eberl – Jamski.
2. Naslov naročnika: 1411 Izlake, Izlake
13, tel. h.c. 03/567-91-04, faks 03/567-3507, e-mail: eberlov.dom.Izlake@siol.net.
3. Datum izbire: 17. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
živila in material za prehrano.
Kraj dobave: 1411 Izlake, Izlake 13, fco
razloženo, do 13. ure.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna vrednost predračuna posamezne skupine.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. skupina – sveže meso: Ledas Podjetje za predelavo in prodajo mesnih izdelkov
d.o.o., Trnoveljska c. 12, 3000 Celje,
2. skupina – sv. perutnina, izd. iz per.
mesa: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10,
2250 Ptuj,
3. skupina – mesni izdelki: Jurmes trgovina d.o.o., C. L. Dobrotinška 15, 3230
Šentjur,
4. skupina – mleko, mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1113
Ljubljana,
5. skupina – jajca: Jurmes trgovina
d.o.o., C. L. Dobrotinška 15, 3230 Šentjur,
6. skupina – zamrznjeni program –zel.,
sadje, ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o., Loka,
Testenova 55, 1234 Mengeš,
7. skupina – kruh in pekovsko pecivo:
Žito preh. industrija d.d. Šmartinska 154,
1529 Ljubljana,
8. skupina – sveže sadje, zel., suho
sadje: Mercator d.d., Slovenčeva 25, 1001
Ljubljana,
9. skupina – jabolka: Pribožič Anton, Gorica 6, 8280 Brestanica,
10. skupina – testenine, zam. izd. iz testa, keksi: Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
c. 442, 1291 Škofljica,
11. skupina – prehrambeni izdelki: Mercator d.d., Slovenčeva 25, 1001 Ljubljana,
12. skupina – splošno prehrambeno
blago: Mercator d.d., Slovenčeva 25, 1001
Ljubljana,
13. skupina – olje, margarina: Mercator
d.d., Slovenčeva 25, 1001 Ljubljana,
14. skupina – blago za potrebe internega
bifeja: Mercator d.d., Slovenčeva 25, 1001
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: določena po
skupinah.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina – sveže meso: 9.032.500 SIT,
8.751.168 SIT,
2. skupina – sv. perutnina, izd. iz per.
mesa: 4,590.444 SIT, 4,590.444 SIT,
3. skupina – mesni izdelki: 1,930.343
SIT, 1,924.700 SIT,
4. skupina – mleko, mlečni izdelki:
6,344.331 SIT, 5,668.962 SIT,
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5. skupina – jajca: 1,050.000 SIT,
1,050.000 SIT,
6. skupina – zamrznjeni program (zel.,
sadje, ribe, sl.): 3,510.400 SIT, 2,293.500
SIT,
7. skupina – kruh in pekovsko pecivo:
2,827.127 SIT, 2,826.200 SIT,
8. skupina – sveže sadje, zel., suho sadje: 4,977.655 SIT, 4,915.670 SIT,
9. skupina – jabolka: 420.000 SIT,
350.000 SIT,
10. skupina – test. zamrznjene, izd. iz testa, keksi: 1,594.780 SIT, 1,288.797 SIT,
11. skupina – prehrambeni izdelki:
4,333.253 SIT, 4,313.992 SIT,
12. skupina – spl. preh. blago: 3,067.285
SIT, 3,028.007 SIT,
13. skupina – olje, margarina: 807.690
SIT, 575.561 SIT,
14. skupina – blago za potrebe internega
bifeja: 3,934.730 SIT, 3,600.590 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, Ob-56620.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 1. 2004.
Dom starejših občanov
Polde Eberl – Jamski p.o. Izlake
Ob-303/04
1. Naročnik: Osnovna šola Idrija.
2. Naslov naročnika: Lapajnetova 50,
5280 Idrija, tel. 03/372-60-00, telefaks
03/372-12-17.
3. Datum izbire: 17. december 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava živil, Osnovna šola
Idrija, Lapajnetova 5, 5280 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 mesni izdelki: /,
2. sklop: ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o.,
Testenova 55, 1234 Mengeš,
3. sklop: mleko in mlečni izdelki:
3/1 – Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.,
Vinarska cesta 5, 5271 Vipava,
3/2 – Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče,
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. Metlika, Trdinova
pot 2a, 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 – Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
6. sklop: sadje, zelenjava in stročnice:
6/1 – Marcator 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 – Osem d.o.o. Grosuplje, Sp. Slivnica
107, 1290 Grosuplje,
7/2 – Impuls Domžale d.o.o., Motnica
11/1, 1236 Trzin,
7/3 – Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
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: Fructal
d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina,
10. sklop: ostala živila:
10/1 – Kolinska d.d., Kolinska ulica 1,
1544 Ljubljana,
10/2 – Droga d.d., Industrijska cesta 21,
6310 Izola,
10/3 – Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: /,
2. sklop: 272.736,45 SIT,
3. sklop:
3/1 – 3,691.128,60 SIT,
3/2 – 5,886.699,15 SIT,
3/3 – 5,969.069,70 SIT,
4. sklop:
4/1 – 14,331.900 SIT,
4/2 – 14,443.086 SIT,
4/3 – 12,581.700 SIT,
5. sklop:
5/1 – 439.366,89 SIT,
5/2 – 384.277,16 SIT,
5/3 – 888.671,41 SIT,
6. sklop:
6/1 – 5,450.793,71 SIT,
6/2 – 7,149.780 SIT,
7. sklop:
7/1 – 603.492 SIT,
7/2 – 3,111.059,99 SIT,
7/3 – 3,606.622,22 SIT,
7/4 – 2,748.122,87 SIT,
8. sklop:
8/1 – 1,702.444,70 SIT,
8/2 – 2,142.180,60 SIT,
9. sklop: 2,423.482,05 SIT,
10. sklop:
10/1 – 875.676,02 SIT,
10/2 – 1,143.215,39 SIT,
10/3 – 6,616.646,12 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 23.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop: /;
2. sklop: 320.047,88 SIT, 272.736,45
SIT;
3. sklop: 5,969.069,70 SIT, 56.962,50
SIT;
4. sklop: 14,443.086 SIT, 12,581.700
SIT;
5. sklop: 888.671,41 SIT, 285.031,24
SIT;
6. sklop: 7,149.780 SIT, 5.450.793,71
SIT;
7. sklop: 3,606.622,22 SIT, 581.948,46
SIT;
8. sklop: 2,345.013,65 SIT, 550.206,30
SIT;
9. sklop: 2,842.800 SIT, 382.699,79 SIT;
10. sklop: 6,616.646,12 SIT, 875.676,02
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik za 1. sklop: meso in mesni
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izdelki ni izbral ponudnika, saj je po pregledu ponudb ostala samo ena popolna
ponudba. 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 pogodbah 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: 7. januar 2004.
Osnovna šola Idrija
Št. 170/2003
Ob-304/04
1. Naročnik: Srednja gostinska in turistična šola Izola.
2. Naslov naročnika: Prekomorskih
brigad 7, 6310 Izola, tel. 05/66-21-720,
05/66-21-721, faks 05/66-21-725, e-mail:
natasa.cah@guest.arnes.si.
3. Datum izbire: 24. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
sukcesivna dobava kurilnega olja in prehrambenega blaga:
1. sklop: kurilno olje,
2. sklop: sveže meso,
3. sklop: suhomesnati izdelki,
4. sklop: kruh in pekovsko pecivo,
5. sklop: špecerija,
6. sklop: sveža zelenjava in sadje,
7. sklop: zmrznjena zelenjava in sadje,
8. sklop: zmrznjeni izdelki,
9. sklop: ribe – sveže in zmrznjene,
10. sklop: mleko in mlečni izdelki,
11. sklop: jajca,
12. sklop: olje.
Kraj dobave je sedež naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 90%, plačilni rok 5%, dobavni pogoji 5%. Izbran je bil ponudnik, ki je
dosegel najvišje število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. sklop: Petrol, d.d. Ljubljana,
2. sklop: Kras, d.d. Sežana,
3. sklop: Kras, d.d. Sežana,
4. sklop: Don don, d.o.o. Metlika,
5. sklop: ni izbran ponudnik,
6. sklop: KZ Agraria Koper, z.o.o. Koper,
7. sklop: Brumec-Ručigaj, d.o.o. Mengeš,
8. sklop: Pekarna Pečjak, d.o.o. Škofljica,
9. sklop: Mariva, d.o.o. Portorož,
10. sklop: Mlekarna Celeia, d.o.o. Arja
vas,
11. sklop: ni izbran ponudnik,
12. sklop: ni izbran ponudnik.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: 13,398.400 SIT,
2. sklop: 13,020.721,53 SIT,
3. sklop: 5,345.795 SIT,
4. sklop: 1,984.248 SIT,
5. sklop: /,
6. sklop: 5,361.600 SIT,
7. sklop: 1,382.018,75 SIT,
8. sklop: 1,858.410,79 SIT,
9. sklop: 1,799.581 SIT,
10. sklop: 2,559.654,20 SIT,
11. sklop: /,
12. sklop: /.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop: 2,
2. sklop: 4,
3. sklop: 5,
4. sklop: 2,
5. sklop: 1,
6. sklop: 2,
7. sklop: 5,
8. sklop: 5,
9. sklop: 3,
10. sklop: 2,
11. sklop: 1,
12. sklop: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop: 14,358.400 SIT, 13,398.400
SIT,
2.
sklop:
14,690.472,30
SIT,
13,020.721,53 SIT,
3. sklop: 6,199.976,40 SIT, 5,345.795
SIT,
4. sklop: 2,583.656,25 SIT, 1,984.248
SIT,
5. sklop: /,
6. sklop: 5,361.600 SIT, 5,191.980 SIT,
7. sklop: 2,305.328,50 SIT, 1,382.081,75
SIT,
8. sklop: 2,347.994,25 SIT, 1,858.410,79
SIT,
9. sklop: 1,926.417,50 SIT, 1,799.581
SIT,
10.
sklop:
2,634.006,60
SIT,
2,559.654,20 SIT,
11. sklop: /,
12. 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: 7. 1. 2004.
Srednja gostinska in turistična šola
Izola
Št. 039-11/2003
Ob-310/04
1. Naročnik: Upravna enota Celje.
2. Naslov naročnika: Trg Celjskih knezov
9, 3000 Celje, tel. 03/42-65-300, faks 03/4265-304, e-pošta: UE.Celje@gov.si.
3. Datum izbire: 17. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
I. sklop: registratorji, papir, mape in
zvezki,
II. sklop: tonerji, trakovi za printerje,
fakse in računske stroje,
III. sklop: kuverte in obrazci,
IV. sklop: ostali material po specifikaciji.
Kraj dobave: sedež Upravne enote Celje,
Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
I. sklop: Mladinska knjiga, Birooprema
d.d., Ljubljana,
II. sklop: Pavlin d.o.o., Grič 9, Ljubljana,
III. sklop: Mladinska knjiga, Birooprema
d.d., Dunajska cesta 121, Ljubljana,
IV. sklop: DZS založništvo in trgovina
d.d., Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 9,300.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. sklop: 3,532.785,83 SIT, 2,121.347,58
SIT,
II. sklop: 3,544.685,34 SIT, 2,103.202,80
SIT,
III. sklop: 4,941.255 SIT, 1,734.678,48
SIT,
IV. sklop: 1,788.495,18 SIT, 1,050.345,30
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 103 z dne 24. 10. 2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 1. 2004.
Upravna enota Celje
Št. 7/2003
Ob-323/04
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ulica
15, 1518 Ljubljana.
3. Datum izbire: 29. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava in montaža pisarniške opreme
za poslovne prostore na OE Celje in OE
Murska Sobota.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena – 60%,
– rok dobave in montaže – 30%,
– garancijski rok za opremo in montažo
– 10%.
Izbran ponudnik je prejel največje število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lesnina Inženiring d.d.,
Parmova 53, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 13,499.940 SIT
(z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,295.229,20 SIT; 13,499.940 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 1. 2004.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Št. 13
Ob-325/04
1. Naročnik: Snaga, d.o.o..
2. Naslov naročnika: Povšetova 6, 1000
Ljubljana, telefaks 477-97-13, tel. 477-9600.
3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 2. 12. 2003 ob 9. uri v podjetju Snaga,
d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava pisarniškega materiala.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 60%, plačilni pogoji 20%,
dobavni rok 20%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: za dobavo računa, računalniškega papirja (neskončni) in tiskovine
KRO d.o.o., Spodnje Pirniče 24 i, Medvode;
za dobavo splošnega pisarniškega materia-

la: Mladinska knjiga Birooprema d.d., Dunajska 121, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: dobava računa,
računalniškega papirja (neskončni) in tiskovin: 6,132.550 SIT; dobava splošnega pisarniškega materiala: 3,596.575,77 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: za dobavo računa, računalniškega
papirja (neskončni) in tiskovine: 10,389.500
SIT, 6,132.550 SIT; za dobavo splošnega
pisarniškega materiala: 4,479.278,98 SIT,
3,596.575,77 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 1. 2004.
Snaga, d.o.o.
Št. 22-12/03
Ob-329/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 27. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vrsta: obvezilni material in embalaža:
Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena posamezne vrste blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Iris Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
2. Johnson & Johnson, S.E., Podružnica Ljubljana, Šmartinska cesta 140, 1000
Ljubljana,
3. Simps´s, d.o.o., Motnica 3, 1236 Trzin,
4. Profarmakon International, d.o.o., Preradovičeva ulica 20a, 2000 Maribor,
5. Emporio Medical, d.o.o., Prešernova
5, 1000 Ljubljana.
7 Pogodbena vrednost: Iris Mednarodna
trgovina: 23.870 SIT; Johnson & Johnson:
105.346,40 SIT; Simps´s: 8.500 SIT; Profarmakon International: 4,650.438 SIT; Emporio Medical: 2,385.288 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je v prvi fazi priznal sposobnost
in usposobljenost prijaviteljem za posamezno vrsto blaga.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 74 z dne 16. 8. 2002, Ob-75860.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 1. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 10-12/03
Ob-330/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 24. 11. 2003
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4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vrsta: šivalni material; dobava: Splošna
bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena posamezne vrste blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana;
2. Johnson & Johnson, S.E., Podružnica Ljubljana, Šmartinska cesta 140, 1000
Ljubljana;
3. MM Surgical, d.o.o., Jakšičeva 7,
1000 Ljubljana;
4. Farmadent, d.o.o., Minařikova ulica 6,
2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: Sanolabor:
3,586.267,60 SIT; Johnson & Johnson: 16,946.161,78 SIT; MM Surgical:
19,697.240,46 SIT; Farmadent: 5.130,06
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 70 z dne 31. 8. 2001, Ob-54343.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 1. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 120/03
Ob-331/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
vrsta: zdravila – sprememba cen zdravil;
dobava: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena posamezne vrste blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana,
2. Salus, Ljubljana, d.d., Mašera Spasičeva ulica 10, 1000 Ljubljana,
3. Gopharm, d.d., Nova Gorica, Cesta
25. junija 1D, 5000 Nova Gorica,
4. Farmadent, d.o.o., Minařikova ulica 6,
2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: Kemofarmacija:
854.280,81 SIT; Salus: 2,342.981,19 SIT;
Gopharm, d.d., Nova Gorica: 3,858.256,70
SIT; Farmadent: 2,087.388,50 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 1. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor

Ob-336/04
1. Naročnik: Osnovna šola Matije Čopa
Kranj.
2. Naslov naročnika: Ulica Tuga Vidmarja 1, 4000 Kranj, tel. 04/201-36-60, telefaks
04/201-36-77.
3. Datum izbire: 17. december 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava živil, Osnovna šola
Matije Čopa Kranj, Ulica Tuga Vidmarja 1,
4000 Kranj.
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:
1/1 – Mesarstvo Anton Čadež s.p., Visoko 7G, 4212 Visoko,
1/2 – Jurmes Trgovina d.o.o., C. Leona
Dobrotinška 15, 3230 Šentjur,
2. sklop: ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o.,
Testenova 55, 1234 Mengeš,
3. sklop: mleko in mlečni izdelki:
3/1 – Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
3/2 – Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče,
3/3 – Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.,
Vinarska cesta 5, 5271 Vipava,
3/4 – Pomurske mlekarne d.d., Industrijska ulica 10, 9000 Murska Sobota;
4. sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice:
4/1 – Don Don d.o.o. Metlika, Trdinova
pot 2A, 8330 Metlika,
4/2 – Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica,
5. sklop: žita in mlevski izdelki:
5/1 – Impuls Domžale d.o.o., Motnica
11/1, 1236 Trzin,
5/2 – Mercator Gorenjska d.d., Kidričeva
cesta 54, 4220 Škofja Loka;
6. sklop: sadje, zelenjava in stročnice: /,
7. sklop: konzervirani izdelki:
7/1 – Osem d.o.o. Grosuplje, Sp. Slivnica
107, 1290 Grosuplje,
7/2 – Impuls Domžale d.o.o., Motnica
11/1, 1236 Trzin,
7/3 – 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 – Nektar & Natura d.o.o., Brnčičeva 3, 1231 Ljubljana-Črnuče,
10. sklop: ostala živila:
10/1 – Droga d.d., Industrijska cesta 21,
6310 Izola,
10/2 – Kolinska d.d., Kolinska ulica 1,
1544 Ljubljana,
10/3 – Mercator Gorenjska d.d., Kidričeva cesta 54, 4220 Škofja Loka.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop:
1/1 – 18,136.052,29 SIT,
1/2 – 17,385.540 SIT,
2. sklop: 425.732,30 SIT,
3. sklop:
3/1 – 6,684.105,46 SIT,
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3/2 – 7,917.063,07 SIT,
3/3 – 6,521.359,75 SIT,
3/4 – 7,026.587,03 SIT,
4. sklop:
4/1 – 10,272.921,05 SIT,
4/2 – 11,815.267,94 SIT,
5. sklop:
5/1 – 681.997,37 SIT,
5/2 – 1,270.330,80 SIT,
6. sklop: /,
7. sklop:
7/1 – 196.019,84 SIT,
7/2 – 2,544.781,46 SIT,
7/3 – 2,040.930,45 SIT,
8. sklop:
8/1 – 1,777.072,35 SIT,
8/2 – 2,227.206,63 SIT,
9. sklop:
9/1 – 1,848.057,93 SIT,
9/2 – 2,159.736,72 SIT,
10. sklop:
10/1 – 1,278.854,85 SIT,
10/2 – 896.673,71 SIT,
10/3 – 3,548.332,19 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 23.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop: 18,136.052,29 SIT, 17,385.540
SIT;
2. sklop: 497.458,94 SIT, 425.732,30
SIT;
3. sklop: 7,917.063,07 SIT, 6,521.359,75
SIT;
4.
sklop:
11,815.267,94
SIT,
10,272.921,05 SIT,
5. sklop: 2,476.063,28 SIT, 1,270.330,80
SIT,
6. sklop: /,
7. sklop: 2,953.464,61 SIT, 196.019,84
SIT,
8. sklop: 3,103.110,71 SIT, 1,777.072,35
SIT,
9.
sklop:
31,724.840,78
SIT,
2,174.923,73 SIT,
10. sklop: 3,548.332,19 SIT, 896.673,71
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik za 6. sklop: sadje, zelenjava in
stročnice ni izbral ponudnika, saj je po pregledu ponudb ostala samo ena popolna ponudba. 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 pogodbah 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: 8. januar 2004.
Osnovna šola Matije Čopa Kranj
Št. 1
Ob-341/04
1. Naročnik: JGZ “Pohorje” Mirna.
2. Naslov naročnika: Slovenska vas 14,
8232 Šentrupert, tel. 07/304-71-80, faks
07/304-71-14.
3. Datum izbire: 8. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 1 kos stroj za tlačno litje aluminijevih
zlitin z avtomatsko napravo za doziranje
Al taline v livno pušo, napravo za avto-
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matsko brizganje orodja in temperirno
napravo za segrevanje livnih orodij z
oljem.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference, rok dobave,
plačilni pogoji. Izbrana je bila ekonomsko
najugodnejša ponudba.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Bühler Druckguss AG
Uzwil, Švica.
7. Pogodbena vrednost: 82,322.955
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 111,443.667 SIT, 82,322.955 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 1. 2004.
JGZ “Pohorje” Mirna
Št. 170
Ob-344/04
1. Naročnik: Osnovna šola XIV. divizije
Senovo.
2. Naslov naročnika: Trg XIV. divizije 3,
8281 Senovo.
3. Datum izbire: 3. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
sukcesivna dobava živil po sklopih:
1. meso in mesni izdelki,
2. perutninsko meso in izdelki,
3. ribe,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. kruh, pekovski in slaščičarski izdelki,
6. testenine in zamrznjeni izdelki iz testa,
7. sadje in zelenjava,
8. ostalo prehrambeno blago.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. meso in mesni izdelki: Mesarstvo Ribič, Ribič Katarina s.p., Titova cesta 103,
Senovo,
2. perutninsko meso in izdelki: Perutnina
Ptuj d.d., Potrčeva c. 10, Ptuj,
3. ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o. Loka, Testenova 55, Mengeš,
4. mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske
mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana,
5. kruh, pekovski in slaščičarski izdelki:
Pekarna Kruhek, Karel Kozole s.p., Trg
svobode 40, Sevnica; Manja d.o.o., Trdinova pot 2a, Metlika,
6. testenine in zamrznjeni izdelki iz testa:
Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442,
Škofljica,
7. sadje in zelenjava: Mercator Dolenjska d.d., Livada 8, Novo mesto,
8. ostalo prehrambeno blago: Mercator
Dolenjska d.d., Livada 8, Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost:
1. meso in mesni izdelki: 1,473.400 SIT,
2. perutninsko meso in izdelki: 1,069.127
SIT,
3. ribe: 164.160,50 SIT,
4. mleko in mlečni izdelki: 1,184.713,60
SIT,
5. kruh, pekovski in slaščičarski izdelki:
od 3,213.430 SIT do 3,985.856 SIT,
6. testenine in zamrznjeni izdelki iz testa:
551.123,58 SIT,
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7. sadje in zelenjava: 1,405.400 SIT,
8. ostalo prehrambeno blago: 1,889.690
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. meso in mesni izdelki: 1,659.840 SIT,
1,473.400 SIT,
2. perutninsko meso in izdelki: 1,516.000
SIT, 1,069.127 SIT,
3. ribe: 165.100 SIT, 164.160,50 SIT,
4. mleko in mlečni izdelki: 1,494.582,50
SIT, 1,184.713,60 SIT,
5. kruh, pekovski in slaščičarski izdelki:
4,338.061 SIT, 3,213.430 SIT,
6. testenine in zamrznjeni izdelki iz testa:
706.606,25 SIT, 551.123,58 SIT,
7. sadje in zelenjava: 1,493.241,50 SIT,
1,405.400 SIT,
8. ostalo prehrambeno blago: 1,944.754
SIT, 1,889.690 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 1. 2004.
Osnovna šola XIV. divizije Senovo
Ob-348/04
1. Naročnik: Dom upokojencev Vrhnika.
2. Naslov naročnika: Idrijska cesta 13,
1360 Vrhnika, tel. 01/750-44-00, telefaks
01/750-51-68.
3. Datum izbire: 18. december 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava živil, Dom upokojencev Vrhnika, Idrijska cesta 13, 1360
Vrhnika.
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:
1/1 – Oblak Janez s.p. Delavska 18,
4226 Žiri,
1/2 – Pivka Perutninarstvo d.d., Neverke
30, 6256 Košana,
1/3 – Jurmes Trgovina d.o.o., C. Leona
Dobrotinška 156, 3230 Šentjur,
1/4 – Litijska mesarija d.d., Slatna 1,
1275 Šmartno,
2. sklop: ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o.,
Testenova 55, 1234 Mengeš,
3. sklop: mleko in mlečni izdelki:
3/1 – Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
3/2 – Pomurske mlekarne d.d., Industrijska ulica 10, 9000 Murska Sobota,
3/3 – Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 93,
2201 Petrovče,
4. sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice: Pekarna Vrhnika d.d., Industrijska 21,
1360 Vrhnika,
5. sklop: žita in mlevski izdelki:
5/1 – Žito d.d., Šmartinska 154, 1529
Ljubljana,
5/2 – Pekarne Mlinotest d.o.o., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina,
5/3 – Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica,

5/4 – Droga d.d., Industrijska cesta 21,
6310 Izola,
6. sklop: sadje, zelenjava in stročnice:
6/1 – Agro Mrkac d.o.o., Cesta v Šmartno 29, 1000 Ljubljana,
6/2 – Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
6/3 – Eržen Janez, Zg. Bitnje 41, 4209
Žabnica,
7. sklop: konzervirani izdelki: Mercator
d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva
25, 1000 Ljubljana,
8. sklop: zamrznjena živila:
8/1 – Žito d.d., Šmartinska 154, 1529
Ljubljana,
8/2 – Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica,
8/3 – Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova
55, 1234 Mengeš,
9. sklop: sadni sokovi, sirupi in ostale
pijače:
9/1 – Impuls Domžale d.o.o., Motnica
11/1, 1236 Trzin,
9/2 – Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
9/3 – Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270
Ajdovščina,
10. sklop: ostala živila:
10/1 – Perutninarstvo Istenič Anton, Voljčeva cesta 12, 1360 Vrhnika,
10/2 – Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
10/3 – Kolinska d.d., Kolinska ulica 1,
1544 Ljubljana,
10/4 – Droga d.d., Industrijska cesta 21,
6310 Izola.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop:
1/1 – 23,955.389,50 SIT,
1/2 – 12,947.300 SIT,
1/3 – 39,025.800 SIT,
1/4 – 35,736.190 SIT,
2. sklop: 647.795 SIT,
3. sklop:
3/1 – 14,348.470 SIT,
3/2 – 14,434.019,74 SIT,
3/3 – 15,305.227,20 SIT,
4. sklop: 18,477.600 SIT,
5. sklop:
5/1 – 2,242.172,50 SIT,
5/2 – 1,130.020 SIT,
5/3 – 806.466,90 SIT,
5/4 – 2,818.276,65 SIT,
6. sklop:
6/1 – 17,111.500 SIT,
6/2 – 21,882.714 SIT,
6/3 – 434.000 SIT,
7. sklop: 4,914.917,14 SIT,
8. sklop:
8/1 – 6,382.460 SIT,
8/2 – 6,384.687,93 SIT,
8/3 – 9,150.347,50 SIT,
9. sklop:
9/1 – 1,911.770 SIT,
9/2 – 2,430.945,21 SIT,
9/3 – 2,221.288,50 SIT,
10. sklop:
10/1 – 1,041.600 SIT,
10/2 – 21,358.582,54 SIT,
10/3 – 9,596.753,63 SIT,
10/4 – 3,846.318,03 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 36.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop: 39,025.800 SIT, 12,947.300
SIT;
2. sklop: 786.625 SIT, 647.795 SIT;
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3. sklop: 15,317.102 SIT, 14,348.470
SIT;
4. sklop: 18,477.600 SIT, 16,201.437
SIT,
5. sklop: 4,448.542 SIT, 806.466,94 SIT,
6. sklop: 21,882.714 SIT, 434.000 SIT,
7. sklop: 5,648.917,85 SIT, 46.000 SIT,
8. sklop: 10,184.606,39 SIT, 2,574.705
SIT,
9. sklop: 3,036.400 SIT, 232.755,29 SIT,
10. sklop: 21,358.582,54 SIT, 1,041.600
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 pogodbah 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: 9. januar 2004.
Dom upokojencev Vrhnika
Št. 371-01-18/2003
Ob-349/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 24. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
nakup dodatnih licenc programske opreme za vodenje vpisnikov P, IKZ, SOP, S,
SP, PRS in PRKONT ter za generiranje
dokumentov PRPIS za potrebe Sodnika
za prekrške v Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: postopek s pogajanji brez predhodne objave po prvem odstavku 84. člena
ZJN-1. Naročnik je v pogajanjih preveril
kakovost predmeta naročila in zagotovil,
da pogodbena cena ni višja od primerljive
cene na tržišču.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: INSYS, Stanislav Kac,
s.p., Šmartno 4, 2380 Šmartno pri Slovenj
Gradcu; OSSA, Alojz Osrajnik, s.p., Mlinska
pot 8, 1231 Ljubljana-Črnuče.
7. Pogodbena vrednost: 500.000 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: 9. 1. 2004.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 044-04/2003-05/1
Ob-350/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Državni zbor.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-96-81 (Matjaž Vovk),
faks 01/478-94-03, elektronski naslov: matjaz.vovk@dz-rs.si.
3. Datum izbire: 5. 12. 2003.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– sklop 1: nakup papirja in kartona;
– sklop 2: nakup tonerjev in barv za
fotokopirne stroje;
– sklop 3: nakup tonerjev za laserske
tiskalnike;
– sklop 4: nakup magnetnih, optičnih
in magnetno-optičnih medijev;
– sklop 5: nakup magnetofonskih trakov, avdio in video kaset;
– sklop 6: nakup grafičnega materiala.
Kraj dobave: Državni zbor Republike Slovenije, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1) cena;
2) dobavni rok;
ob izpolnjevanju zahtev in uporabi meril
iz razpisne dokumentacije so izbrani ponudniki prejeli največje število točk za posamezen sklop.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop 1: Contal d.o.o., Peričeva ulica
29, 1000 Ljubljana;
– sklop 2: Anderwald d.o.o., Brodska
cesta 21, 1210 Ljubljana-Šentvid;
– sklop 3: Pavlin d.o.o., Ljubljana, Grič 9,
1000 Ljubljana;
– sklop 4: Zelinka&sinovi d.o.o., Linhartova cesta 17, 1000 Ljubljana;
– sklop 5: Pego Magnetic d.o.o., Nove
Fužine 43, 1000 Ljubljana;
– sklop 6: Contal d.o.o., Peričeva ulica 29,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: 36,463.200 SIT;
– sklop 2: 1,743.300 SIT;
– sklop 3: 8,468.175,58 SIT;
– sklop 4: 2,868.600 SIT;
– sklop 5: 9,117.270 SIT;
– sklop 6: 2,871.960 SIT.
Pogodbene vrednosti so navedene z
DDV za obdobje enega leta.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: 3;
– sklop 2: 4;
– sklop 3: 9;
– sklop 4: 6;
– sklop 5: 3;
– sklop 6: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1: 47,612.640 SIT, 36,463.200
SIT;
– sklop 2: 2,242.771,20 SIT, 1,743.300
SIT;
– sklop 3: 12,418,800 SIT, 8,468.175,58
SIT;
– sklop 4: 4,868.419,50 SIT, 2,868.600
SIT;
– sklop 5: 14,145.509,40 SIT, 9,117.270
SIT;
– sklop 6: 4,950.550,56 SIT, 2,871.960
SIT.
Ponudbene vrednosti so navedene z
DDV za obdobje enega leta.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 1. 2004.
Republika Slovenija
Državni zbor

Št.
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Št. 1/04-899
Ob-352/04
1. Naročnik: Trubarjev dom upokojencev
Loka pri Zidanem mostu, Loka pri Zidanem
mostu 48, 1434 Loka pri Zidanem mostu.
2. Naslov naročnika: Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem mostu, Loka pri
Zidanem mostu 48, 1434 Loka pri Zidanem
mostu.
3. Datum izbire: 1. 12. 2003
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava živil in materiala za prehrano,
čistil, pralnih in pomivalnih sredstev ter
materiala za higieno.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: (ob izpolnjevanju vseh zahtev v
I. fazi) najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: naročilo je posameznim
ponudnikom dodeljeno za obdobje 6 mesecev, od 1. 1. 2004 do 30. 6. 2004, v višini
ponudbene vrednosti kot sledi:
– skupina A: živila in material za prehrano:
– podskupina 1: splošno prehrambeno blago: ERA, d.d., Velenje, Prešernova 10, 3504 Velenje, ponudba v višini
11,167.593,40 SIT;
– podskupina 2: sadje – zelenjava (sveže) in drugi kmetijski pridelki: Kmetijska zadruga Krka, z.o.o., Rozmanova ul. 10, 8000
Novo mesto, ponudba v višini 8,073.950
SIT;
– podskupina 3: zelenjava, sadje in sladoledi (zamrznjeno): Hrib, d.o.o., Večje Brdo
8, 3224 Dobje pri Planini, ponudba v višini
1,405.356,20 SIT;
– podskupina 4: kruh in pekovsko pecivo: Klasje, Mlinsko predelovalno podjetje
Celje d.d., Resljeva 16, 3000 Celje, ponudba v višini 3,117.971,40 SIT;
– podskupina 5: zamrznjeno pecivo: Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska cesta 442,
1291 Škofljica, ponudba v višini 842.639,48
SIT;
– podskupina 6: sveže meso in drobovina: Mesni diskont Vidmar, Trg borcev NOB
2, 1431 Dol pri Hrastniku, ponudba v višini
8,394.530 SIT;
– podskupina 7: perutninsko, kunčje meso in izdelki iz perutnine: Hrib,
d.o.o.,Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini,
ponudba v višini 4,265.286,30 SIT;
– podskupina 8: ribe – sveže, zamrznjene: Hrib, d.o.o.,Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri
Planini, ponudba v višini 507.671,50 SIT;
– podskupina 9: mesni izdelki: Kmetijska zadruga Krka, z.o.o., Rozmanova ul.
10, 8000 Novo mesto, ponudba v višini
2,095.550 SIT;
– podskupina 10: testenine: Pekarna
Pečjak, d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291
Škofljica, ponudba v višini 678.465,40 SIT;
– podskupina 11: jajca: Kmetijska zadruga Laško, z.o.o. Kidričeva 2, 3270 Laško,
ponudba v višini 528.122 SIT;
– podskupina 12: mleko in mlečni izdelki:
Ljubljanske mlekarne d.d., Maribor, Osojnikova ul. 5, 2000 Maribor, ponudba v višini
6,079.349,96 SIT;
– skupina B: čistila, pralna in pomivalna
sredstva ter material za higieno;
1. Sava Trade, d.d., Cesta v mestni
log 90, 1000 Ljubljana, ponudba v višini
4,926.162,80 SIT.
7. Pogodbena vrednost: glej 6. točko.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 17.
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10. Vrednost najnižje in najvišje ponudbe
: v skupini A: živila in material za prehrano
navajamo najnižjo in najvišjo ponudbo za:
– podskupina 1: splošno prehrambeno blago: ERA, d.d., Velenje, Prešernova 10, 3504 Velenje, ponudba v višini
11,167.593,40 SIT; Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8, 8000 Novo mesto, ponudba
v višini 11,368.902,08 SIT;
– podskupina 2: sadje – zelenjava
(sveže) in drugi kmetijski pridelki: Kmetijska zadruga Krka, z.o.o. Rozmanova ul.
10, 8000 Novo mesto, ponudba v višini
8,073.950 SIT; ERA, d.d., Velenje, Prešernova 10, 3504 Velenje, ponudba v višini
9,509.862,25 SIT;
– podskupina 3: zelenjava, sadje in sladoledi (zamrznjeno): Hrib, d.o.o., Večje Brdo
8, 3224 Dobje pri Planini, ponudba v višini
1,405.356,20 SIT; Kmetijska zadruga Krka,
z.o.o. Rozmanova ul. 10, 8000 Novo mesto,
ponudba v višini 1,651.350 SIT;
– podskupina 4: kruh in pekovsko pecivo:
Klasje, Mlinsko predelovalno podjetje Celje
d.d., Resljeva 16, 3000 Celje, ponudba v
višini 3,117.971,40 SIT; Pekarna Kruhek,
Karel Kozole, s.p., Trg svobode 40, 8290
Sevnica, ponudba v višini 3,137.750 SIT;
– podskupina 5: zamrznjeno pecivo: Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska cesta 442,
1291 Škofljica, ponudba v višini 842.639,48
SIT; Mlekarna Celeia – Mlekarstvo in sirarstvo. d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče, ponudba v višini 1,154.640 SIT;
– podskupina 6: sveže meso in drobovina: Mesni diskont Vidmar, Trg borcev NOB
2, 1431 Dol pri Hrastniku, ponudba v višini
8,394.530 SIT; Hrib, d.o.o., Večje Brdo 8,
3224 Dobje pri Planini, ponudba v višini
9,575.475 SIT;
– podskupina 7: perutninsko, kunčje
meso in izdelki iz perutnine: Hrib, d.o.o.,
Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini, ponudba v višini 4,265.286,30 SIT; Kmetijska zadruga Krka, z.o.o. Rozmanova ul.
10, 8000 Novo mesto, ponudba v višini
4,768.950 SIT;
– podskupina 8: ribe – sveže, zamrznjene: Hrib, d.o.o.,Večje Brdo 8, 3224 Dobje
pri Planini, ponudba v višini 507.671,50 SIT;
Kmetijska zadruga Krka, z.o.o. Rozmanova
ul. 10, 8000 Novo mesto, ponudba v višini
508.200 SIT;
– podskupina 9: mesni izdelki: Kmetijska zadruga Krka, z.o.o. Rozmanova ul.
10, 8000 Novo mesto, ponudba v višini
2,095.550 SIT; Litijska mesarija, d.d., Slatna
1, 1275 Šmartno pri Litiji, ponudba v višini
2,285.268,10 SIT;
– podskupina 10: testenine: Pekarna
Pečjak, d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291
Škofljica, ponudba v višini 678.465,40 SIT,
ERA, d.d., Velenje, Prešernova 10, 3504
Velenje, ponudba v višini 862.260 SIT;
– podskupina 11: jajca: Kmetijska zadruga Laško, z.o.o. Kidričeva 2, 3270 Laško,
ponudba v višini 528.122 SIT; Kmetijska zadruga Krka, z.o.o. Rozmanova ul. 10, 8000
Novo mesto, ponudba v višini 665.700 SIT;
– podskupina 12: mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne d.d., Maribor,
Osojnikova ul. 5, 2000 Maribor, ponudba
v višini 6,079.349,96 SIT; Mlekarna Celeia – Mlekarstvo in sirarstvo. d.o.o., Arja
vas 92, 3301 Petrovče, ponudba v višini
6,841.784,14 SIT;
– v skupini B: čistila, pralna in pomivalna
sredstva ter material za higieno: navajamo
najnižjo in najvišjo ponudbo za: Sava Trade,
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d.d., Cesta v mestni log 90, 1000 Ljubljana,
ponudba v višini 4,926.162,80 SIT; Mavrica,
d.d., Resljeva 1, 1000 Ljubljana, ponudba v
višini 5,502.370,58 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 78 z dne 5. 10. 2001, Ob-55732.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 1. 2004.
Trubarjev dom upokojencev
Loka pri Zidanem mostu
Št. 1/04-538/1
Ob-354/04
1. Naročnik: Dom upokojencev Polzela,
Polzela 18, 3313 Polzela.
2. Naslov naročnika: Dom upokojencev Polzela, Polzela 18, 3313 Polzela, tel.
03/703-34-00, faks 03/57-200-23.
3. Datum izbire: 1. 12. 2003
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava živil in materiala za prehrano.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: (ob izpolnjevanju vseh zahtev v
I. fazi), najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: naročilo je posameznim
ponudnikom dodeljeno za obdobje 6 mesecev, od 1. 1. 2004 do 30. 6. 2004 v višini
ponudbene vrednosti kot sledi:
– skupina A: živila in material za prehrano:
– podskupina 1: sadje (A): ERA, d.d.,
Velenje, Prešernova 10, 3504 Velenje, ponudba v višini 2,081.355,50 SIT;
– podskupina 2: sadje (B): ERA, d.d.,
Velenje, Prešernova 10, 3504 Velenje, ponudba v višini 488.250 SIT;
– podskupina 3: kmetijski pridelki
(A): Vrtnarstvo Celje d.o.o., Ljubljanska
cesta 93, 3000 Celje, ponudba v višini
2,644.253,50 SIT;
– podskupina 4: kmetijski pridelki (B):
Vrtnarstvo Celje d.o.o., Ljubljanska cesta
93, 3000 Celje, ponudba v višini: 1,519.000
SIT;
– podskupina 5: konzervirana zelenjava:
Vrtnarstvo Celje d.o.o., Ljubljanska cesta 93,
3000 Celje, ponudba v višini 176.797 SIT;
– podskupina 6: zamrznjeni artikli:
Brumec – Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
1234 Loka – Mengeš, ponudba v višini
1,336.242,60 SIT;
– podskupina 7: kruh in pekovsko pecivo: Savinjski kruhek d.o.o., Šlandrov trg 35,
3310 Žalec, ponudba v višini 3,450.289,40
SIT;
– podskupina 8: mlevski izdelki: Žito
prehrambena industrija d.d., Šmartinska
c. 154, 1000 Ljubljana, ponudba v višini
612.180 SIT;
– podskupina 9: testenine: Žito prehrambena industrija d.d., Šmartinska c. 154, 1000
Ljubljana, ponudba v višini 218.480 SIT;
– podskupina 10: sveže meso in drobovina: Mesnica, predelava, okrepčevalnica, Gregor Steinfelser s.p., Gradišče 2,
2310 Slovenska Bistrica, ponudba v višini
7,367.600 SIT;
– podskupina 11: perutninsko meso:
Hrib, d.o.o., Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri
Planini, ponudba v višini 2,615.673,80 SIT;
– podskupina 12: mesni izdelki: Mesnica,
predelava, okrepčevalnica, Gregor Steinfelser s.p., Gradišče 2, 2310 Slovenska Bistrica, ponudba v višini 3,939.630 SIT;

– podskupina 13: mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Celeia – Mlekarstvo in sirarstvo
d.o.o., Arja Vas 92, 3301 Petrovče, ponudba
v višini 6,712.455 SIT;
– podskupina 14: jajca: (ponovitev razpisa): Kmetijska zadruga Laško z.o.o.,
Kidričeva 2, 3270 Laško, ponudba v višini
589.900 SIT;
– podskupina 15: mineralne vode, sokovi…: ERA, d.d., Velenje, Prešernova 10,
3504 Velenje, ponudba v višini 1,571.999,50
SIT;
– podskupina 16: čaji: Droga d.d., Industrijska cesta 21, 6310 Izola, ponudba v
višini 649.314,40 SIT;
– podskupina 17: splošno prehrambeno
blago (A): Poslovni sistem Mercator d.d.,
Dunajska 107, 1000 Ljubljana, ponudba v
višini 5,271.386,62 SIT;
– podskupina 18: splošno prehrambeno blago (B): ERA, d.d., Velenje, Prešernova 10, 3504 Velenje, ponudba v višini
5,006.075,70 SIT.
7. Pogodbena vrednost: glej 6. točko.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najnižje in najvišje ponudbe: v skupini A: živila in material za prehrano
navajamo najnižjo in najvišjo ponudbo za:
– podskupina 1: sadje (A): ERA, d.d.,
Velenje, Prešernova 10, 3504 Velenje, ponudba v višini 2,081.355,50 SIT; Vrtnarstvo
Celje d.o.o., Ljubljanska cesta 93, 3000 Celje, ponudba v višini 2,151.252,10 SIT;
– podskupina 2: sadje (B): ERA, d.d.,
Velenje, Prešernova 10, 3504 Velenje, ponudba v višini 488.250 SIT; Vrtnarstvo Celje
d.o.o., Ljubljanska cesta 93, 3000 Celje, ponudba v višini 705.250 SIT;
– podskupina 3: kmetijski pridelki
(A): Vrtnarstvo Celje d.o.o., Ljubljanska
cesta 93, 3000 Celje, ponudba v višini
2,644.253,50 SIT; KGZ Sloga Kranj z.o.o.,
Šuceva ul. 27, 4000 Kranj, ponudba v višini
3,906.790 SIT;
– podskupina 4: kmetijski pridelki (B):
Vrtnarstvo Celje d.o.o., Ljubljanska cesta
93, 3000 Celje, ponudba v višini 1,519.000
SIT; KGZ Sloga Kranj z.o.o., Šuceva ul. 27,
4000 Kranj, ponudba v višini 1,837.500
SIT;
– podskupina 5: konzervirana zelenjava:
Vrtnarstvo Celje d.o.o., Ljubljanska cesta 93,
3000 Celje, ponudba v višini 176.797 SIT;
ERA, d.d., Velenje, Prešernova 10, 3504
Velenje, ponudba v višini 218.302 SIT;
– podskupina 6: zamrznjeni artikli:
Brumec – Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
1234 Loka – Mengeš, ponudba v višini
1,336.242,60 SIT; Mlekarna Celeia – Mlekarstvo in sirarstvo d.o.o., Arja Vas 92, 3301
Petrovče, ponudba v višini 1,424.780 SIT;
– podskupina 7: kruh in pekovsko pecivo: Savinjski kruhek d.o.o., Šlandrov trg 35,
3310 Žalec, ponudba v višini 3,450.289,40
SIT; Žito prehrambena industrija d.d., Šmartinska c. 154, 1000 Ljubljana, ponudba v višini 3,872.350 SIT;
– podskupina 8: mlevski izdelki: Žito
prehrambena industrija d.d., Šmartinska
c. 154, 1000 Ljubljana, ponudba v višini
612.180 SIT; Poslovni sistem Mercator d.d.,
Dunajska 107, 1000 Ljubljana, ponudba v
višini 666.601,20 SIT;
– podskupina 9: testenine: Žito prehrambena industrija d.d., Šmartinska c.
154, 1000 Ljubljana, ponudba v višini
218.480 SIT; Poslovni sistem Mercator d.d.,
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Dunajska 107, 1000 Ljubljana, ponudba v
višini 280.690 SIT;
– podskupina 10: sveže meso in drobovina: Mesnica, predelava, okrepčevalnica, Gregor Steinfelser s.p., Gradišče 2,
2310 Slovenska Bistrica, ponudba v višini
7,367.600 SIT; Kmetijska zadruga Laško
z.o.o., Kidričeva 2, 3270 Laško, ponudba v
višini 8,375.380 SIT;
– podskupina 11: perutninsko meso:
Hrib, d.o.o., Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri
Planini, ponudba v višini 2,615.673,80 SIT;
Mesnica, predelava, okrepčevalnica, Gregor
Steinfelser s.p., Gradišče 2, 2310 Slovenska
Bistrica, ponudba v višini 3,166.890 SIT;
– podskupina 12: mesni izdelki: Mesnica, predelava, okrepčevalnica, Gregor Steinfelser s.p., Gradišče 2, 2310 Slovenska
Bistrica, ponudba v višini 3,939.630 SIT;
Kmetijska zadruga Laško z.o.o., Kidričeva
2, 3270 Laško, ponudba v višini 4,552.500
SIT;
– podskupina 13: mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Celeia – Mlekarstvo in sirarstvo
d.o.o., Arja Vas 92, 3301 Petrovče, ponudba
v višini 6,712.455 SIT; Ljubljanske mlekarne
d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, ponudba
v višini 7,668.524 SIT;
– podskupina 14: jajca: Kmetijska zadruga Laško z.o.o., Kidričeva 2, 3270 Laško,
ponudba v višini 589.900 SIT; ERA, d.d.,
Velenje, Prešernova 10, 3504 Velenje, ponudba v višini 782.000 SIT;
– podskupina 15: mineralne vode, sokovi…: ERA, d.d., Velenje, Prešernova 10,
3504 Velenje, ponudba v višini 1,571.999,50
SIT; Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana, ponudba v višini
1,707.066,92 SIT;
– podskupina 16: čaji: Droga d.d., Industrijska cesta 21, 6310 Izola, ponudba v
višini 649.314,40 SIT; Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana,
ponudba v višini 671.343,40 SIT;
– podskupina 17, splošno prehrambeno
blago (A): Poslovni sistem Mercator d.d.,
Dunajska 107, 1000 Ljubljana, ponudba v
višini 5,271.386,62 SIT; ERA, d.d., Velenje,
Prešernova 10, 3504 Velenje, ponudba v
višini 5,388.364,85 SIT;
– podskupina 18: splošno prehrambeno blago (B): ERA, d.d., Velenje, Prešernova 10, 3504 Velenje, ponudba v višini
5,006.075,70 SIT; Poslovni sistem Mercator
d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana, ponudba v višini 5,363.619,46 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 30-31 z dne 28. 4. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 1. 2004
Dom upokojencev Polzela
Št. 1/04-861
Ob-356/04
1. Naročnik: Dom upokojencev Šmarje
pri Jelšah, Rakeževa ulica 8, 3240 Šmarje
pri Jelšah.
2. Naslov naročnika: Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, Rakeževa 8, 3240
Šmarje pri Jelšah, tel. 03/817-14-00, faks
03/817-14-20.
3. Datum izbire: 20. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava živil in čistil.

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: (ob izpolnjevanju vseh zahtev v
I. fazi) najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročilo je posameznim
ponudnikom dodeljeno za obdobje 6 mesecev, od 1. 1. 2004 do 30. 6. 2004, v višini
ponudbene vrednosti kot sledi:
– skupina A: živila in material za prehrano za:
– podskupina 1: splošno prehrambeno blago: ERA, d.d., Velenje, Prešernova 10, 3504 Velenje, ponudba v višini
10,805.787,82 SIT;
– podskupina 2: sadje sveže: ERA, d.d.,
Velenje, Prešernova 10, 3504 Velenje, ponudba v višini 3,182.305 SIT;
– podskupina 3: kmetijski pridelki: Plod
d.o.o., Preloge 25, 2316 Zgornja Ložnica,
ponudba v višini 3,204.352,20 SIT;
– podskupina 4: zelenjava, sveža: Mercator SVS d.d., Rogaška cesta 8, 2250 Ptuj,
ponudba v višini 1,964.060 SIT;
– podskupina 5: zelenjava, sadje,
ostala zamrznjena živila: Mlekarna Celeia – Mlekarstvo in sirarstvo d.o.o., Arja
vas 92, 3301 Petrovče, ponudba v višini
929.626 SIT;
– podskupina 6: kruh in pekovsko pecivo: Gratis d.o.o., Cerovec 3a, 3240 Šmarje
pri Jelšah, ponudba v višini 2,784.100 SIT;
– podskupina 7: mleko in mlečni izdelki:
Mlekarna Celeia – Mlekarstvo in sirarstvo
d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče, ponudba v višini 5,601.472,54 SIT;
– podskupina 8: meso in mesni izdelki:
Jurmes trgovina d.d., Cesta Leona Dobrotinška 15, 3230 Šentjur pri Celju, ponudba v
višini 10,168.867 SIT;
– podskupina 9: perutnina: Perutnina
Ptuj d.d., Potrčeva 10, 2250 Ptuj, ponudba
v višini 2,474.940,17 SIT;
– podskupina 10: ribe: Hrib, d.o.o., Večje
Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini, ponudba v
višini 186.077,50 SIT;
– podskupina 11: testenine: Pekarna Boč, Koren Peter, s.p., Zbelovo 33A,
3215 Loče pri Poljčanah, ponudba v višini
352.767,37 SIT;
– podskupina 12: jajca: Kmetija Marije in
Mirka Kaučič, Gornji Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci, ponudba v višini 583.740 SIT;
– podskupina 13: gastro program (juhe
in začimbe): Mercator SVS d.d., Rogaška cesta 8, 2250 Ptuj, ponudba v višini
2,989.792,57 SIT;
– skupina B: čistila:
– podskupina 1: sredstva za osebno
higieno in zaščitna sredstva: Makom-trgovina, Krenker Maksimiljan s.p., Špeglova 16,
3320 Velenje, ponudba v višini 568.977,84
SIT;
– podskupina 2: čistila splošno: Makomtrgovina, Krenker Maksimiljan s.p., Špeglova 16, 3320 Velenje, ponudba v višini
800.616,93 SIT;
– podskupina 3: pralna sredstva: Makom-trgovina, Krenker Maksimiljan s.p.,
Špeglova 16, 3320 Velenje, ponudba v višini 512.752,20 SIT;
– podskupina 4: pomivalna sredstva:
Makom-trgovina, Krenker Maksimiljan s.p.,
Špeglova 16, 3320 Velenje, ponudba v višini
701.390,76 SIT.
7. Pogodbena vrednost: glej 6. točko.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 23.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: v skupini A: živila in material za prehrano
navajamo najnižjo in najvišjo ponudbo za:
– podskupina 1: splošno prehrambeno blago: ERA, d.d., Velenje, Prešernova 10, 3504 Velenje, ponudba v višini
10,805.787,82 SIT; Mercator SVS d.d.,
Ptuj, Rogaška cesta 8, 2250 Ptuj, ponudba
v višini 16,489.575,92 SIT,
– podskupina 2: sadje sveže, skupaj
cena: ERA, d.d., Velenje, Prešernova 10,
3504 Velenje, ponudba v višini 3,182.305
SIT; Mercator SVS d.d., Ptuj, Rogaška cesta 8, 2250 Ptuj, ponudba v višini 3,867.480
SIT;
– podskupina 3: kmetijski pridelki: Plod
d.o.o., Preloge 25, 2316 Zgornja Ložnica,
ponudba v višini 3,204.352,20 SIT; ERA,
d.d., Velenje, Prešernova 10, 3504 Velenje,
ponudba v višini 3,570.355,25 SIT,
– podskupina 4: zelenjava, sveža: Mercator SVS d.d., Ptuj, Rogaška cesta 8, 2250
Ptuj, ponudba v višini 1,964.060 SIT; ERA,
d.d., Velenje, Prešernova 10, 3504 Velenje,
ponudba v višini 2,689.649,90 SIT;
– podskupina 5: zelenjava, sadje, ostala
zamrznjena živila: Mlekarna Celeia – Mlekarstvo in sirarstvo d.o.o., Arja Vas 92,
3301 Petrovče, ponudba v višini 929.626
SIT; Ledo d.d., Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana – Črnuče, ponudba v višini 1,649.093,28
SIT;
– podskupina 6: kruh in pekovsko pecivo: Gratis, d.o.o.,Cerovec 3a, 3240 Šmarje
pri Jelšah, ponudba v višini 2,784.100 SIT;
Klasje, Mlinsko predelovalno podjetje Celje
d.d., Resljeva 16, 3000 Celje, ponudba v
višini 4,504.741,91 SIT;
– podskupina 7: mleko in mlečni izdelki:
Mlekarna Celeia – Mlekarstvo in sirarstvo
d.o.o., Arja Vas 92, 3301 Petrovče, ponudba v višini 5,601.472,54 SIT; Ljubljanske
mlekarne d.d., obratovalnica Maribor, Osojnikova ul. 5, 2000 Maribor, ponudba v višini
5,964.283 SIT;
– podskupina 8: meso in mesni izdelki:
Jurmes trgovina d.d., Cesta Leona Dobrotinška 15, 3230 Šentjur pri Celju, ponudba
v višini 10,168.867 SIT; Hrib, d.o.o., Večje
Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini, ponudba v
višini 11,162.610,17 SIT;
– podskupina 9: perutnina: Perutnina
Ptuj, d.d., Potrčeva 10 2250 Ptuj, ponudba
v višini 2,474.940,17 SIT; Hrib, d.o.o., Večje
Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini, ponudba v
višini 2,746.043,50 SIT;
– podskupina 10: ribe: Hrib, d.o.o., Večje
Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini, ponudba v
višini 186.077,50 SIT; Ledo d.d., Brnčičeva
29 1231 Ljubljana – Črnuče, ponudba v višini 207.408,44 SIT;
– podskupina 11: testenine: Pekarna Boč, Koren Peter, s.p., Zbelovo 33A,
3215 Loče pri Poljčanah, ponudba v višini
352.767,37 SIT; Mercator SVS d.d., Ptuj,
Rogaška cesta 8, 2250 Ptuj, ponudba v
višini 421.273,01 SIT;
– podskupino 12: jajca: Kmetija – Marija in Mirka Kavčič, Gornji Ivanjci 21, 9245
Spodnji Ivanjci, ponudba v višini 583.740
SIT; Meja – Kmetijsko podjetje d.d., Cesta
Leona Dobrotinška 3, 3230 Šentjur, ponudba v višini 734.328 SIT;
– podskupina 13: gastro program (juhe
in začimbe): Mercator SVS d.d., Ptuj, Rogaška cesta 8, 2250 Ptuj, ponudba v višini
2,989.792,57 SIT; Kolinska d.d., Kolinska
ul. 1, 1544 Ljubljana, ponudba v višini
3,636.295,74 SIT;
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– v skupini B: čistila, navajamo najnižjo
in najvišjo ponudbo za:
– podskupina 1: sredstva za osebno
higieno in zaščitna sredstva: Makom-trgovina, Krenker Maksimiljan s.p., Špeglova 16,
3320 Velenje, ponudba v višini 568.977,84
SIT; Dentacom, d.o.o., Efenkova 61, 3320
Velenje, ponudba v višini 1,800.745,20 SIT;
– podskupina 2: čistila splošno: Makomtrgovina, Krenker Maksimiljan s.p., Špeglova 16, 3320 Velenje, ponudba v višini
800.616,93 SIT; Dentacom, d.o.o., Efenkova 61, 3320 Velenje, ponudba v višini
1,391.291,80 SIT;
– podskupina 3: pralna sredstva: Makom-trgovina, Krenker Maksimiljan s.p.,
Špeglova 16, 3320 Velenje, ponudba v
višini 512.752,20 SIT; Dentacom, d.o.o.,
Efenkova 61, 3320 Velenje, ponudba v višini 617.623,60 SIT;
– podskupina 4: pomivalna sredstva:
Makom-trgovina, Krenker Maksimiljan
s.p., Špeglova 16, 3320 Velenje, ponudba
v višini 701.390,76 SIT; Dentacom, d.o.o.,
Efenkova 61, 3320 Velenje, ponudba v višini
1,139.056,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 78 z dne 5. 10. 2001, Ob-55784.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 1. 2004.
Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah
Št. 2/12-04
Ob-360/04
1. Naročnik: Lambrechtov dom Slov.
Konjice.
2. Naslov naročnika: Šolska ul. 4, 3210
Slov. Konjice.
3. Datum izbire: 12. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
živila, material za prehrano.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
Skupina:
A/1 – sadje in zelenjava: Mercator
– SVS, Rogozniška 8, Ptuj;
A/2 – meso in mesni izdelki: Mesarija
Strašek, Mestni trg 11, Slovenske Konjice;
A/3 – perutnina in perutninski izdelki: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva c. 10, Ptuj;
A/4 – splošno prehrambeno blago: Mercator-SVS, Rogozniška 8, Ptuj;
A/5 – jajca: Šraj Jože, Čadramska vas
19, Poljčane;
A/6 – kruh, pekovsko pecivo in mehko
sveže pecivo: Pekarna Boč-Koren Peter,
s.p., Zbelovo 33a, Loče;
A/7 – mleko in mlečni izdelki: Mlekarna
Celeia d.o.o., Arja vas 92, Petrovče;
A/8 – zamrznjena zelenjava, ribe in drugi
izdelki: Hrib d.o.o., Večje brdo 8, Dobje pri
Planini.
7. Pogodbena vrednost:
A/1 – sadje in zelenjava: 3,973.500 SIT;
A/2 – meso in mesni izdelki: 6,910.940
SIT;
A/3 – perutnina in perutninski izdelki:
2,000.892,60 SIT;
A/4 – splošno prehrambeno blago:
7,701.064,06 SIT;
A/5 – jajca: 549.000 SIT;
A/6 – kruh, pekovsko pecivo in mehko
sveže pecivo: 1,831.276,92 SIT;
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A/7 – mleko in mlečni izdelki:
3,185.683,30 SIT;
A/8 – zamrznjena zelenjava, ribe in drugi
izdelki: 706.172,56 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
A/1 – sadje in zelenjava: 5,209.193,50
SIT, 3,967.500 SIT;
A/2 – meso in mesni izdelki: 6,910.940
SIT, 6,910.940 SIT;
A/3 – perutnina in perutninski izdelki:
2,449.660 SIT, 2,000.892,60 SIT;
A/4 – splošno prehrambeno blago:
7,953.070,83 SIT, 7,701.064,06 SIT;
A/5 – jajca: 603.900 SIT, 549.000 SIT;
A/6 – kruh, pekovsko pecivo in mehko sveže pecivo: 2,161.234,80 SIT,
1,831.276,92 SIT;
A/7 – mleko in mlečni izdelki:
3,487.691,40 SIT, 3,185.683,30 SIT;
A/8 – zamrznjena zelenjava, ribe in drugi
izdelki: 901.367,12 SIT, 706.172,56 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 84 z dne 26. 10. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 1. 2004.
Lambrechtov dom Slovenske Konjice
Št. 462-02/151-19/2003/0520-900
Ob-376/04
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks 01/478-39-00 in
01/478-39-05, tel. 01/478-38-00.
3. Datum izbire: 17. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava pisarniškega, računalniškega in
potrošnega materiala po razpisanih
lokacijah naročnika oziroma carinskih
uradih.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
Merilo cena predstavlja 80% vrednosti.
Cena se preračuna v točke po naslednji
formuli: cena v točkah = minimalna cena
× 100 / ponujena cena. Najnižja cena dobi
največje število točk.
Merilo popust na uradni cenik za blago izven specifikacije predstavlja 20%
vrednosti. Ponudnik dobi glede na popust
naslednje število točk: za ponujeni 0% do
4% popust na uradni cenik za blago izven
specifikacije 0 točk, za ponujeni 5% popust
na uradni cenik za blago izven specifikacije
25 točk, za ponujeni 10% popust na uradni
cenik za blago izven specifikacije 50 točk,
za ponujeni 15% popust na uradni cenik za
blago izven specifikacije 75 točk in za ponujeni 20% popust na uradni cenik za blago
izven specifikacije 100 točk.
Ponudnik, ki izpolnjuje vse pogoje naročnika in prejme največje skupno število točk,
je izbran kot najugodnejši ponudnik.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga birooprema, d.d., za lokaciji: Carinski urad
Nova Gorica in Carinski urad Sežana; DZS
založništvo in trgovina d.d., Divizija trgovina, za lokacije: Carinski urad Dravograd,

Carinski urad Koper, Carinski urad Ljubljana; Cankarjeva založba d.d., Ljubljana,
za lokacije: Carinski urad Celje, Carinski
urad Jesenice, Carinski urad Maribor,
Carinski urad Murska Sobota, Generalni
carinski urad.
7. Pogodbena vrednost: Mladinska knjiga birooprema d.d., za Carinski urad Nova
Gorica, v višini 14,130.141,18 SIT in Carinski urad Sežana, v višini 15,074.660,60 SIT
in v skupni višini 29,204.801,88 SIT; DZS
založništvo in trgovina d.d., Divizija trgovina za Carinski urad Dravograd, v višini
6,198.195,91 SIT, za Carinski urad Koper,
v višini 9,272.228,59 SIT, za Carinski urad
Ljubljana, v višini 33,123.384,70 SIT in v
skupni višini 48,593.773,22 SIT; Cankarjeva založba d.d., Ljubljana, za Carinski urad
Celje, v višini 14,909.887,07 SIT, za Carinski
urad Jesenice, v višini 11,474.883,94 SIT, za
Carinski urad Maribor, v višini 20,469.372,12
SIT, za Carinski urad Murska Sobota, v višini 18,057.880,76 SIT, za Generalni carinski
urad, v višini 12,612.494,96 SIT in v skupni
višini 77,524.518,84 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Carinski urad Nova Gorica: 16,928.005,82,
14,130.141,18 SIT; Carinski urad Sežana:
17,968.362,24 SIT, 15,047.660,60 SIT; Carinski urad Dravograd: 8,254.635,66 SIT,
6,198.195,91 SIT; Carinski urad Koper:
10,479.528,38 SIT, 9,272.228,59 SIT; Carinski urad Ljubljana: 33,651.819,26 SIT,
33,123.384,70 SIT; Carinski urad Celje:
16,109.107,49 SIT, 14,909.887,07 SIT;
Carinski urad Jesenice: 11,966.329,36 SIT,
11,474.883,94 SIT; Carinski urad Maribor:
22,220.388 SIT, 20,469.372,12 SIT; Carinski urad Murska Sobota: 23,233.359,12 SIT,
18,057.880,76 SIT; Generalni carinski urad:
15,423.689,26 SIT, 12,612.494,96 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 1. 2004.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Št. 12/2003
Ob-410/04
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ulica
15, 1518 Ljubljana.
3. Datum izbire: 15. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava obrazcev za potrebe Zavoda;
Ljubljana, Celje, Koper, Kranj, Maribor,
Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto,
Ravne na Koroškem, Jesenice, Trbovlje,
Velenje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena – 100%.
Izbran ponudnik je prejel največje število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: DEMM d.o.o., C. Dolomitskega odreda 10, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 24,189.476,16
SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 12.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 51,064.920 SIT; 14,837.973,72 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.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Ob-415/04
1. Naročnik: VVZ Ilke Devetak Bignami
Tolmin.
2. Naslov naročnika: Prekomorskih brigad 1, 5220 Tolmin, tel. 05/388-10-14, telefaks 05/388-10-14.
3. Datum izbire: 17. december 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
sukcesivna dobava živil, VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin, Prekomorskih brigad 1,
5220 Tolmin.
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:
1/1 – Mip d.d. Nova Gorica, Panovška
cesta 1, 5000 Nova Gorica,
1/2 – Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10,
2250 Ptuj,
2. sklop: ribe:
2/1 – Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova
55, 1234 Mengeš,
2/2 – Ledo d.o.o., Brnčičeva 29, 1231
Ljubljana-Črnuče,
3. sklop: mleko in mlečni izdelki:
3/1 – Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.,
Vinarska cesta 5, 5271 Vipava,
3/2 – Mercator-Goriška d.d., Nikole Tesle
10, 5290 Šempeter pri Novi Gorici,
3/3 – Mlekarna Planika d.o.o. Kobarid,
Gregorčičeva 32, 5222 Kobarid,
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 2a, 8330 Metlika,
5. sklop: žita in mlevski izdelki:
5/1 – Pekarne Mlinotest d.o.o., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina,
5/2 – Droga d.d., Industrijska cesta 21,
6310 Izola,
5/3 – Alpkomerc Tolmin d.d., Postaja 4,
5216 Most na Soči,
6. sklop: sadje, zelenjava in stročnice:
6/1 – Mercator-Goriška d.d., Nikole Tesle
10, 5290 Šempeter pri Novi Gorici,
6/2 – Agrogorica d.d., Vrtojbenska cesta
48, 5290 Šempeter pri Novi Gorici,
7. sklop: konzervirani izdelki:
7/1 – Osem d.o.o. Grosuplje, Sp. Slivnica
107, 1290 Grosuplje,
7/2 – Kolinska d.d., Kolinska ulica 1,
1544 Ljubljana,
7/3 – Mercator-Goriška d.d., Nikole Tesle
10, 5290 Šempeter pri Gorici,
8. sklop: zamrznjena živila:
8/1 – Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova
55, 1234 Mengeš,
8/2 – Ledo d.o.o., Brnčičeva 29, 1231
Ljubljana-Črnuče,

9. sklop: sadni sokovi in sirupi: Nektar &
Natura d.o.o., Brnčičeva 3, 1231 LjubljanaČrnuče,
10. sklop: ostala živila:
10/1 – Droga d.d., Industrijska cesta 21,
6310 Izola,
10/2 – Kolinska d.d., Kolinska ulica 1,
1544 Ljubljana,
10/3 – Mercator-Goriška d.d., Nikole Tesle 10, 5290 Šempeter pri Gorici,
10/4 – Alpkomerc Tolmin d.d., Postaja 4,
5216 Most na Soči.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop:
1/1 – 14,403.283,50 SIT,
1/2 – 3,975.529,90 SIT,
2. sklop:
2/1 – 808.867,50 SIT,
2/2 – 887.136,60 SIT,
3. sklop:
3/1 – 1,163.288,85 SIT,
3/2 – 1,909.338,80 SIT,
3/3 – 1,778.811 SIT,
4. sklop:
4/1 – 6,046.500 SIT,
4/2 – 6,090.105 SIT,
5. sklop:
5/1 – 1,075.731,93 SIT,
5/2 – 1,167.803,67 SIT,
5/3 – 2,405.576,50 SIT,
6. sklop:
6/1 – 6,301.452,45 SIT,
6/2 – 8,417.040 SIT,
7. sklop:
7/1 – 180.422,70 SIT,
7/2 – 1,411.626,97 SIT,
7/3 – 1,741.626,18 SIT,
8. sklop:
8/1 – 4,172.161,35 SIT,
8/2 – 1,911.192,90 SIT,
9. sklop: 1,124.160 SIT,
10. sklop:
10/1 – 1,521.635,29 SIT,
10/2 – 828.813,51 SIT,
10/3 – 4,165.680,53 SIT,
10/4 – 4,158.717,41 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: ponudnik Mercator-Goriška d.d. ima podizvajalca Mercator d.d.,
Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25,
1000 Ljubljana za 6. sklop: sadje, zelenjava
in stročnice; vrednost oddanega dela za podizvajalca znaša 6,301.452,45 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop: 14,403.283,50 SIT, 547.019,03
SIT;
2. sklop: 970.396,88 SIT, 808.867,50
SIT;
3. sklop: 1,909.338,80 SIT, 1,163.288,85
SIT;
4. sklop: 9,498.723 SIT, 6,046.500 SIT;
5. sklop: 2,446.548,99 SIT, 1,075.731,93
SIT,
6. sklop: 8,417.040 SIT, 6,301.452,45
SIT,
7. sklop: 2,001.212 SIT, 26180.422,70
SIT,
8. sklop: 4,999.845,03 SIT, 1,024.674
SIT,
9. sklop: 1,124.160 SIT, 899.773,40 SIT,
10. sklop: 4,165.680,53 SIT, 828.813,51
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
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sklopih izbral več pogodbenih dobaviteljev z
najugodnejšo kombinacijo ponudb, zato se
je v pogodbah 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: 7. januar 2004.
VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin
Št. 08/03
Ob-422/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 1. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
vrsta: ortopedske endoproteze: Splošna
bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena – 70 točk,
– reference proizvajalca – 30 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Impakta, d.d., Kersnikova 2, 1000
Ljubljana,
2. Johnson & Johnson, S.E., Podružnica Ljubljana, Šmartinska cesta 140, 1000
Ljubljana,
3. Metalka Zastopstva Media, d.o.o.,
Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– Impakta: 5,947.644,50 SIT;
– Johnson & Johnson: 15,767.545,50
SIT;
– Metalka Zastopstva Media: 357.864,47
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 74 z dne 16. 8. 2002, Ob-75926.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 1. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 12/04
Ob-423/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 3. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
vrsta: kardiokirurški medicinski potrošni
material: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena posamezne vrste blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Salus Ljubljana, d.d., Mašera Spasičeva ulica 10, 1000 Ljubljana,
2. Emporio Medical, d.o.o., Prešernova
5, 1000 Ljubljana,
3. Auremiana d.o.o., Sežana, Partizanska cesta 109, 6210 Sežana.
7. Pogodbena vrednost:
– Salus Ljubljana: 1,481.465,40 SIT;
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– Emporio Medical: 9,533.545,35 SIT;
– Auremiana: 998.278,15 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 72 z dne 9. 8. 2002, Ob-75588.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 1. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 46/04
Ob-425/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 1. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
vrsta: kardiokirurški medicinski potrošni
material: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena posamezne vrste blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Cardio Medical, d.o.o., Ulica bratov
Učakar 102, 1000 Ljubljana,
2. Auremiana d.o.o., Sežana, Partizanska cesta 109, 6210 Sežana.
7 Pogodbena vrednost:
– Cardio Medical: 19,536.000 SIT;
– Auremiana: 1,358.940,80 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 18 z dne 21. 2. 2003, Ob-88506.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 1. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 01-09/04
Ob-427/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 3. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
vrsta: dializni material; dobava: Splošna
bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena posamezne vrste blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Medinova, d.o.o., Masarykova 17,
1000 Ljubljana,
2. Lek, d.d., Področje medicinski pripomočki, Verovškova 57, 1526 Ljubljana,
3. Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– Medinova: 1,980.000 SIT;
– Lek: 8,088.000 SIT;
– Medis: 15,099.720 SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 68 z dne 17. 8. 2001, Ob-53714.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 1. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 33/13-26
Ob-428/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Trbovlje p.o.
2. Naslov naročnika: Rudarska cesta
9, 1420 Trbovlje, tel. 03/565-25-00, faks
03/562-61-22.
3. Datum izbire: 24. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
laboratorijski material.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja vrednost skupine ob
ustrezni kvaliteti posameznih artiklov v njej.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno:
1. skupina: testni trakovi za delo na urinskem aparatu Miditron Junior firme Roche:
Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100,
1001 Ljubljana,
2. skupina: reagenti za hematološke
števce firme Coulter (Model MAX M in
ONYX): Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, 1001 Ljubljana,
3. skupina: reagenti za določanje elektrolitov firme AVL Roche (Model 983-S in
988-3): Adriamed d.o.o., Parmova 53, 1000
Ljubljana (eksluzivni zastopnik in brez obvezujočih pogodb),
4. skupina: reagenti za plinski analizator
– AVL Roche (Model COMPACT 3): Adriamed d.o.o., Parmova 53, 1000 Ljubljana
(eksluzivni zastopnik in brez obvezujočih
pogodb),
5. skupina: reagenti za plinski analizator
– RAPID LAB 348 Bayer: Interexport d.o.o.,
Dunajska 139, 1000 Ljubljana (eksluzivni
zastopnik in distributer),
6. skupina: reagenti za delo na elektroforeznem sistemu firme Helena Labortories
– Cliniscan II: naročnik ni prejel ponudb,
7. skupina: reagenti za aplikacijo na aparatu STRATUS firme DADE –BEHRING: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1001
Ljubljana,
8. skupina: reagenti za aplikacijo na
aparatu TURBITIMER firme DADE – BEHRING: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, 1001 Ljubljana
9. skupina: reagenti za aplikacijo na aparatu SYSMEX Model CA – 500 firme DADE
– BEHRING: Kemofarmacija d.d., Cesta na
Brdo 100, 1001 Ljubljana,
10. skupina: reagenti za aplikacijo na
aparatu AXYM firme ABBOTT: Medis d.o.o.,
Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,
11. skupina: reagenti za aplikacijo na
glukoznem analizatorju firme Beckman:
Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100,
1001 Ljubljana,
12. skupina: reagenti, standardi, kalibratorji, kontrole za aplikacijo na aparatu HITACHI 911 – firme Roche: Adriamed d.o.o.,
Parmova 53, 1000 Ljubljana,

13. skupina: hitri testi za določitev drog
v urinu firme SYVA ali ACCU-SIGN: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1001
Ljubljana,
14. skupina: reagenti za aplikacijo na
aparatu ELECSYS 1010 firme Roche: Adriamed d.o.o., Parmova 53, 1000 Ljubljana,
15. skupina: testi za določanje protrombinskega časa na aparatu COAGUCHECK
S – firme Roche: Kemofarmacija d.d., Cesta
na Brdo 100, 1001 Ljubljana,
16. skupina: TPHA SYPHILIS TEST
firme DIALAB: Iris, Mednarodna trgovina
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
17. skupina: reagenti za določanje specifičnih Ige – firme Milenia: Dipros d.o.o.,
Gorenjesavska c. 54, 4000 Kranj (ekskluzivni zastopnik).
7. Pogodbena vrednost:
1. skupina: testni trakovi za delo na urinskem aparatu Miditron Junior firme Roche:
1,052.416,82 SIT,
2. skupina: reagenti za hematološke
števce firme Coulter (Model MAX M in
ONYX): 3,384.760,32 SIT,
3. skupina: reagenti za določanje elektrolitov firme AVL Roche (Model 983-S in
988-3): 1,651.737,71 SIT,
4. skupina: reagenti za plinski analizator – AVL Roche (Model COMPACT 3):
671.871,21 SIT,
5. skupina: reagenti za plinski analizator – RAPID LAB 348 Bayer: 1,079.586,90
SIT,
6. skupina: reagenti za delo na elektroforeznem sistemu firme Helena Labortories
– Cliniscan II: naročnik ni prejel ponudb,
7. skupina: reagenti za aplikacijo na
aparatu STRATUS firme DADE –BEHRING:
2,343.190,86 SIT,
8. skupina: reagenti za aplikacijo na aparatu TURBITIMER firme DADE – BEHRING:
1,304.811,73 SIT,
9. skupina: reagenti za aplikacijo na aparatu SYSMEX Model CA – 500 firme DADE
– BEHRING: 1,516.810,10 SIT,
10. skupina: reagenti za aplikacijo na aparatu AXYM firme ABBOTT:
10,309.784,23 SIT,
11. skupina: reagenti za aplikacijo na
glukoznem analizatorju firme Beckman:
707.205,65 SIT,
12. skupina: reagenti, standardi, kalibratorji, kontrole za aplikacijo na aparatu
HITACHI 911 – firme Roche: 17,723.499,50
SIT,
13. skupina: hitri testi za določitev
drog v urinu firme SYVA ali ACCU-SIGN:
319.613,90 SIT,
14. skupina: reagenti za aplikacijo na
aparatu ELECSYS 1010 firme Roche:
11,443.057,80 SIT,
15. skupina: testi za določanje protrombinskega časa na aparatu COAGUCHECK
S – firme Roche: 1,380.828,80 SIT,
16. skupina: TPHA SYPHILIS TEST firme DIALAB: 52.968 SIT,
17. skupina: reagenti za določanje specifičnih Ige – firme Milenia: 2,689.186,50
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. skupina: testni trakovi za delo na
urinskem aparatu Miditron Junior firme
Roche: 3,
2. skupina: reagenti za hematološke
števce firme Coulter (Model MAX M in
ONYX): 3,
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3. skupina: reagenti za določanje elektrolitov firme AVL Roche (Model 983-S in
988-3): 1,
4. skupina: reagenti za plinski analizator
– AVL Roche (Model COMPACT 3): 1
5. skupina: reagenti za plinski analizator
– RAPID LAB 348 Bayer: 1,
6. skupina: reagenti za delo na elektroforeznem sistemu firme Helena Labortories
– Cliniscan II: 0,
7. skupina: reagenti za aplikacijo na aparatu STRATUS firme DADE –BEHRING: 3,
8. skupina: reagenti za aplikacijo na
aparatu TURBITIMER firme DADE – BEHRING: 4,
9. skupina: reagenti za aplikacijo na aparatu SYSMEX Model CA – 500 firme DADE
– BEHRING: 3,
10. skupina: reagenti za aplikacijo na
aparatu AXYM firme ABBOTT: 3,
11. skupina: reagenti za aplikacijo na
glukoznem analizatorju firme Beckman: 3,
12. skupina: reagenti, standardi, kalibratorji, kontrole za aplikacijo na aparatu
HITACHI 911 – firme Roche: 2,
13. skupina: hitri testi za določitev drog v
urinu firme SYVA ali ACCU-SIGN: 5,
14. skupina: reagenti za aplikacijo na
aparatu ELECSYS 1010 firme Roche: 2,
15. skupina: testi za določanje protrombinskega časa na aparatu COAGUCHECK
S – firme Roche: 2,
16. skupina: TPHA SYPHILIS TEST firme DIALAB: 2,
17. skupina: reagenti za določanje specifičnih Ige – firme Milenia: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina: testni trakovi za delo na urinskem aparatu Miditron Junior firme Roche:
1,075.754,84 SIT, 1,052.416,82 SIT,
2. skupina: reagenti za hematološke
števce firme Coulter (Model MAX M in
ONYX): 3,562.819,20 SIT, 3,384.760,32
SIT,
3. skupina: reagenti za določanje elektrolitov firme AVL Roche (Model 983-S in 9883): 1,651.737,71 SIT, 1,651.737,71 SIT,
4. skupina: reagenti za plinski analizator – AVL Roche (Model COMPACT 3):
671.871,21 SIT, 671.871,21 SIT,
5. skupina: reagenti za plinski analizator
– RAPID LAB 348 Bayer: 1,071.586,90, SIT,
1,071.586,90 SIT,
6. skupina: reagenti za delo na elektroforeznem sistemu firme Helena Labortories
– Cliniscan II: /
7. skupina: reagenti za aplikacijo na
aparatu STRATUS firme DADE –BEHRING:
3,357.352,80 SIT, 2,343.190,86 SIT,
8. skupina: reagenti za aplikacijo na aparatu TURBITIMER firme DADE – BEHRING:
2,450.274 SIT, 1,304.811,73 SIT,
9. skupina: reagenti za aplikacijo na
aparatu SYSMEX Model CA – 500 firme
DADE – BEHRING: 2,022.190,80 SIT,
1,388.607,43 SIT,
10. skupina: reagenti za aplikacijo na aparatu AXYM firme ABBOTT:
10,492.506,48 SIT, 10,309.784,23 SIT,
11. skupina: reagenti za aplikacijo na
glukoznem analizatorju firme Beckman:
825.672 SIT, 570.887,35 SIT,
12. skupina: reagenti, standardi, kalibratorji, kontrole za aplikacijo na aparatu
HITACHI 911 – firme Roche: 19,180.414,03
SIT, 17,723.499,50 SIT,
13. skupina: hitri testi za določitev
drog v urinu firme SYVA ali ACCU-SIGN:
588.612,50 SIT, 268.650 SIT,

14. skupina: reagenti za aplikacijo na
aparatu ELECSYS 1010 firme Roche:
11,443.057,80 SIT, 11,443.057,80 SIT,
15. skupina: testi za določanje protrombinskega časa na aparatu COAGUCHECK S – firme Roche: 1,598.206,80 SIT,
1,380.828,80 SIT,
16. skupina: TPHA SYPHILIS TEST firme DIALAB: 90.201,60 SIT, 52.968 SIT,
17. skupina: reagenti za določanje specifičnih Ige – firme Milenia: 2,758.140 SIT
2,689.186,50 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.
Splošna bolnišnica Trbovlje
Ob-432/04
1. Naročnik: Dom starejših Logatec.
2. Naslov naročnika: Gubčeva 8a, 1370
Logatec, tel. 01/750-80-80, 01/750-80-82,
telefaks 01/750-80-90, e-naslov: ds-logatec@moj.net.
3. Datum izbire: 16. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
sukcesivna dobava živil za Dom starejših
Logatec, Gubčeva 8a, 1370 Logatec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 85 točk, strokovna
priporočila do 5 točk, plačilni pogoji do 5
točk, odzivni čas za interventna naročila
do 5 točk.
Naročnik je za 18. skupino izdelkov pridobil le eno ponudbo; komisija je v postopku
pregledovanja ponudb odločila, da se postopek javnega naročila za dobavo blaga iz 18.
skupine izdelkov ponovi po postopku, ki ga
določa Pravilnik o oddaji javnih naročil male
vrednosti v Domu starejših Logatec.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: 1. skupina – konzervirani izdelki: Lucija trgovina d.o.o., Goriška
c. 38, 5270 Ajdovščina; 2. skupina – sokovi: Vele d.d., Ljubljanska 64, 1230 Domžale; 3. skupina – meso in mesni izdelki: “Oblak” Oblak Janez s.p., Delavska 18, 4226
Žiri; 4. skupina – perutnina: Perutnina Ptuj
d.d., Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj; 5. skupina – mleko, masla in namazi: Pomurske
mlekarne d.d., Industrijska ulica 10, 9000
Murska Sobota; 6. skupina – mlečni izdelki: Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo
d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče; 7. skupina – kruh in pekovski izdelki: Pekarna
Blatnik d.o., Predstruge 69, 1312 Videm
Dobrepolje; 8. skupina – sadje, zelenjava in stročnice: Agro Mrkac d.o.o., Cesta
v Šmartno 29, 1000 Ljubljana; 9. skupina
– zamrznjeni izdelki iz testa: Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c. 442, 1291 Škofljica; 10. skupina – zamrznjena zelenjava,
sladoled, ribe: Brumec Ručigaj d.o.o.,
Testenova 55, 1234 Mengeš; 11. skupina
– vina: Vele d.d., Ljubljanska 64, 1230
Domžale; 12. skupina – jajca: Jata Emona
d.d., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana;
13. skupina – ostalo prehrambeno blago:
Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine,
Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana; 14. skupina – začimbe, dišave in čaji: Mercator
d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva
25, 1000 Ljubljana; 15. skupina – mlevski
izdelki: Pekarna Mlinotest d.o.o., Motnica
11/1, 1236 Trzin; 16. skupina – artikli za
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potrebe bifeja: Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana; 17. skupina – sladoled za potrebe
bifeja: Ledo d.o.o., Brnčičeva 29, 1231
Ljubljana-Črnuče.
7. Pogodbena vrednost: 1. skupina –
konzervirani izdelki: 5,593.714 SIT; 2. skupina – sokovi: 1,699.281,86 SIT; 3. skupina
– meso in mesni izdelki: 18,759.953,80 SIT;
4. skupina – perutnina: 5,426.121,44 SIT;
5. skupina – mleko, masla in namazi:
3,993.439,07 SIT; 6. skupina – mlečni izdelki: 1,917.163,54 SIT; 7. skupina – kruh
in pekovski izdelki: 6,330.932,25 SIT;
8. skupina – sadje, zelenjava in stročnice:
11,850.723,78 SIT; 9. skupina – zamrznjeni izdelki iz testa: 1,583.408,64 SIT;
10. skupina – zamrznjena zelenjava, sladoled, ribe: 2,665.280,80 SIT; 11. skupina – vina: 1,905.304,80 SIT; 12. skupina
– jajca: 1,181.565 SIT; 13. skupina – ostalo
prehrambeno blago: 13,589.673,60 SIT;
14. skupina – začimbe, dišave in čaji:
2,133.475,04 SIT; 15. skupina – mlevski
izdelki:
2,685.699,61 SIT;
16. skupina
– artikli za potrebe bifeja: 2,976.159,99 SIT;
17. skupina – sladoled za potrebe bifeja:
125.968,50 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 33.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1. skupina – konzervirani izdelki: 7,324.419,60 SIT, 5,593.714 SIT;
2. skupina – sokovi: 2,016.031,83 SIT,
1,699.281,86 SIT; 3. skupina – meso
in mesni izdelki: 21,140.980,22 SIT,
18,758.953,80 SIT; 4. skupina – perutnina: 6,343.363,53 SIT, 5,426.121,44 SIT;
5. skupina – mleko, masla in namazi:
4,058.485,90 SIT, 3,993.439,07 SIT; 6. skupina – mlečni izdelki: 2,441.663,93 SIT,
1,917.163,54; 7. skupina – kruh in pekovski
izdelki: 9,448.852,85 SIT, 6,330.932,25 SIT;
8. skupina – sadje, zelenjava in stročnice: 13,507.382 SIT, 11,850.723,78 SIT;
9. skupina – zamrznjeni izdelki iz testa:
3,026.997,45 SIT,
1,583.408,64 SIT;
10. skupina
–
zamrznjena
zelenjava, sladoled, ribe: 4,138.538,29 SIT,
2,665.280,80 SIT; 11. skupina – vina:
2,200.800 SIT, 1,905.304,80 SIT; 12. skupina – jajca: 1,790.250 SIT, 1,181.565 SIT;
13. skupina – ostalo prehrambeno blago:
14,409.356,50 SIT,
13,589.673,60 SIT;
14. skupina – začimbe, dišave in čaji:
2,187.107,20 SIT,
2,133.475,04 SIT;
15. skupina
–
mlevski
izdelki:
4,148.709 SIT, 2,685.699,61 SIT; 16. skupina – artikli za potrebe bifeja: 3,325.545 SIT,
2,976.159,99 SIT; 17. skupina – sladoled za potrebe bifeja: 175.014,84 SIT,
125.968,50 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je z izbranimi dobavitelji sklenil
pogodbe za obdobje 2 let.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 1. 2004.
Dom starejših Logatec
Št. 3/03
Ob-439/04
1. Naročnik: Vrtci občine Moravske Toplice.
2. Naslov naročnika: Vrtci občine Moravske Toplice, Levstikova ul. 11, 9226 Mo-
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ravske Toplice, tel. 02/538-14-70, telefaks
02/538-14-72.
3. Datum izbire: 2. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
splošno prehrambeno blago.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, dobava, dosedanje izkušnje, reference.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– mleko in mlečni izdelki: Pomurske
mlekarne d.d., Industrijska 10, 9000 Murska
Sobota, (pogodbena vrednost: 1,300.000
SIT),
– meso in mesni izdelki: MIR – Mesna industrija Radgona, Lackova 22, 9250
Gornja Radgona, (pogodbena vrednost:
1,800.000 SIT),
– perutninsko meso in izdelki: MIR
– Mesna industrija Radgona, Lackova 22,
9250 Gornja Radgona, (pogodbena vrednost: 600.000 SIT),
– kruh in pekovsko pecivo: Mlinopek
d.d., Industrijska 11, 9000 Murska Sobota,
(pogodbena vrednost: 1,300.000 SIT),
– zmrznjene ribe in zmrznjena zelenjava: Brumec – Ručigaj d.o.o., Testenova
55, 1234 Mengeš, (pogodbena vrednost:
300.000 SIT),
– sveža zelenjava in sadje: Gramis
d.o.o., Noršinska 3, 9000 Murska Sobota,
(pogodbena vrednost: 1,600.000 SIT),
– jabolka: Gramis d.o.o., Noršinska 3,
9000 Murska Sobota, (pogodbena vrednost:
100.000 SIT),
– ostalo prehrambeno blago: Era Petlja
d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj, (pogodbena
vrednost: 1,500.000 SIT).
7. Pogodbena vrednost: navedeno v 6.
točki.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 1. 2004.
Vrtci občine Moravske Toplice
Št. 1002-56/04
Ob-441/04
1. Naročnik: Dom upokojencev Izola /
Casa del pensionato Isola.
2. Naslov naročnika: Kosovelova 22,
6310 Izola.
3. Datum izbire: 9. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
čistila, papirna konfekcija in pripomočki
za čiščenje – po skupinah:
– pralna sredstva za strojno pranje perila,
– čistila za strojno pomivanje posode,
– papirne brisače, toaletni papir in serviete,
– čistila za vzdrževanje tal,
– čistila za sanitarne prostore,
– ostala čistila,
– pripomočki za čiščenje.
Kraj dobave je Izola, Kosovelova 22.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena – najnižja vrednost
skupine blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
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– pralna sredstva za strojno pranje perila – Ecolar d.o.o., Vajngerlova 4, 2000
Maribor,
– čistila za srojno pomivanje posode –
MBS d.o.o., Piran, Razgled 31, 6330 Piran,
– papirne brisače, toaletni papir in serviete – SURF d.o.o., Liminjanska c. 94/b,
6320 Portorož,
– čistila za vzdrževanje tal – MBS d.o.o.,
Piran, Razgled 31, 6330 Piran,
– čistila za sanitarne prostore – MBS
d.o.o., Piran, Razgled 31, 6330 Piran,
– ostala čistila – SURF d.o.o., Liminjanska c. 94/b, 6320 Portorož,
– pripomočki za čiščenje – SURF d.o.o.,
Liminjanska c. 94/b, 6320 Portorož.
7. Pogodbena vrednost:
– pralna sredstva za strojno pranje perila
– 2,535.686,55 SIT,
– čistila za strojno pomivanje posode
– 723.652,80 SIT,
– papirne brisače, toaletni papir in serviete – 1,565.460,03 SIT,
– čistila za vzdrževanje tal – 437.880 SIT,
– čistila za sanitarne prostore –
92,984,40 SIT,
– ostala čistila – 1,527.843,42 SIT,
– pripomočki za čiščenje – 1,321.723,09
SIT.
V zneske je vključen DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: od 4 kandidatov 18 ponudb za 7 skupin blaga.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– pralna sredstva za strojno pranje perila
– 4,385.678,24 SIT, 2,535.686,55 SIT,
– čistila za strojno pomivanje posode
– 1,653.280,90 SIT, 723.652,80 SIT,
– papirne brisače, toaletni papir in serviete – 1,574.688 SIT, 1,565.460,03 SIT,
– čistila za vzdrževanje tal – 500.841
SIT, 437.880 SIT,
– čistila za sanitarne prostore –
245.074,40 SIT, 92,984,40 SIT,
– ostala čistila – 1,986.354 SIT,
1,527.843,42 SIT,
– pripomočki za čiščenje – 1,683.168
SIT, 1,321.723,09 SIT.
V zneske je vključen DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 88 z dne 9. 11. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 1. 2004.
Dom upokojencev Izola
Casa del pensionato Isola
Št. 10/03-6/8
Ob-450/04
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice.
2. Naslov naročnika: Černelčeva 15,
8250 Brežice, tel. 07/46-68-100, telefaks
07/46-68-110, kontaktna oseba: direktor
Tone Zorko, univ. dipl. soc.
3. Datum izbire: 5. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: ekstra lahko kurilno olje. Za obdobje treh let, in sicer 2004, 2005, 2006;
dobava: Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva 15.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za dodelitev konkretnega
naročila je najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo
ekstra lahkega kurilnega olja se za dobo
treh let prizna naslednjima ponudnikoma:
1. Petrol d.d., Ljubljana,
2. OMV Istrabenz d.o.o., Koper.
7. Pogodbena vrednost: bo definirana ob
konkretnem naročilu.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 24. 10.
2003, Ob-104319.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 1. 2004.
Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice
Št. 30-336-205/03
Ob-452/04
1. Naročnik: Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo.
2. Naslov naročnika: Linhartova 51, Ljubljana, tel. 01/475-81-00, faks 01/437-20-70.
3. Datum izbire: 2. december 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
sukcesivna dobava medicinskega materiala za bolnišnično lekarno po skupinah
plenice, rokavice in osebna zaščitna
sredstva, vrečke za umivanje, obloge za
rane, povoji, izdelki iz gaze, na sedežu v
Ljubljani, skupina plenice v okvirni vrednosti 13,000.000 SIT.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Helpy, d.o.o., Dobrave
7a, Trzin.
7. Pogodbena vrednost: 9,468.322 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,498.505 SIT, 9,468.322 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
sukcesivna dobava medicinskega materiala za bolnišnično lekarno po skupinah
plenice, rokavice in osebna zaščitna
sredstva, vrečke za umivanje, obloge za
rane, povoji, izdelki iz gaze, na sedežu
v Ljubljani, skupina rokavice in osebna
zaščitna sredstva v okvirni vrednosti
13,000.000 SIT.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Simps′s, d.o.o., Motnica 3, Trzin.
7. Pogodbena vrednost: 10,570.088
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 22,870.300 SIT, 10,570.088 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
sukcesivna dobava medicinskega materiala za bolnišnično lekarno po skupinah
plenice, rokavice in osebna zaščitna
sredstva, vrečke za umivanje, obloge za
rane, povoji, izdelki iz gaze, na sedežu v
Ljubljani, skupina vrečke za umivanje v
okvirni vrednosti 5,200.000 SIT.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Paul Hartman Adriatic,
d.o.o., Letališka cesta 3c, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 6,120.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,480.000 SIT, 6,120.000 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
sukcesivna dobava medicinskega materiala za bolnišnično lekarno po skupinah
plenice, rokavice in osebna zaščitna
sredstva, vrečke za umivanje, obloge za
rane, povoji, izdelki iz gaze, na sedežu v
Ljubljani, skupina obloge za rane v okvirni vrednosti 8,000.000 SIT.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Paul Hartman Adriatic,
d.o.o., Letališka cesta 3c, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 9,386.950,70
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,311.157,60 SIT, 9,386.950,70 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
sukcesivna dobava medicinskega materiala za bolnišnično lekarno po skupinah
plenice, rokavice in osebna zaščitna
sredstva, vrečke za umivanje, obloge za
rane, povoji, izdelki iz gaze, na sedežu v
Ljubljani, skupina povoji v okvirni vrednosti 3,000.000 SIT.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Iris Mednarodna trgovina,
d.o.o., Cesta v Gorice 8, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 2,456.772 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,344.961,80 SIT, 2,456.772 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
sukcesivna dobava medicinskega materiala za bolnišnično lekarno po skupinah
plenice, rokavice in osebna zaščitna
sredstva, vrečke za umivanje, obloge za
rane, povoji, izdelki iz gaze, na sedežu v
Ljubljani, skupina izdelki iz gaze v okvirni
vrednosti 3,000.000 SIT.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Largo Medical, d.o.o.,
Šmartinska 130, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 3,010.645 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,342.040 SIT, 3,010.645 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. januar 2004.
Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo

Št.

Št. 025-33
Ob-472/04
1. Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS).
2. Naslov naročnika: Večna pot 2, Ljubljana.
3. Datum izbire: 28. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
ekstra lahko kurilno olje.
Sklopi
Območna enota

Leto
2004
Količina

Leto
2005
Količina

1) Tolmin
20.000
20.000
2) Bled
11.500
11.500
3) Kranj
4.400
4.400
4) Ljubljana
22.000
22.000
5) Postojna
25.000
25.000
6) Kočevje
10.000
10.000
7) Novo mesto
3.200
3.200
8) Brežice
8.000
8.000
9) Celje
11.000
11.000
10) Nazarje
4.000
4.000
11) Slovenj Gradec
9.000
9.000
12) Maribor
12.500
12.500
13) Murska Sobota
2.500
2.500
14) Sežana
5.500
5.500
15) GL Medved
19.000
19.000
16) GL Jelen
7.000
7.000
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Petrol d.d., Dunajska c. 50,
1527 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 30,532.316
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 31,013.806 SIT, 30,532.316 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 1. 2003.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-496/04
1. Naročnik: Zdravstveni dom Domžale.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 2,
1230 Domžale, tel. 01/724-51-00, telefaks
01/721-44-59.
3. Datum izbire: 11. december 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava zobozdravstvenega in laboratorijskega materiala,
Zdravstveni dom Domžale, Mestni trg 2,
1230 Domžale.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena – do 75 točk, stalen popust – do 10 točk, plačilni rok – do 6 točk,
strokovna priporočila – do 5 točk, celovitost
ponudbe – do 4 točke.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. sklop: zobozdravstveni material:
1/1 – Drevenšek & Drevenšek, Dental
Servis d.n.o., Griže 53, 3302 Griže,
1/2 – Combic d.o.o., Podnanos 70, 5272
Podnanos,
1/3 – Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana,
1/4 – Prodent int d.o.o., Zvezna ulica 2 a,
1000 Ljubljana,
1/5 – Dentalia d.o.o., Celovška 197,
1000 Ljubljana;
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2. sklop: laboratorijski material:
1/1 – Medias International d.o.o. Leskoškova 9D, 1000 Ljubljana (za material za
vakumski odvzem krvi),
1/2 – Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78,
2000 Maribor (za reagente in drug potrošni
material za biokemijski analizator Cobas
Mira f.Roche, hitre teste in ostali material),
1/3 – Iris Mednarodna trgovina d.o.o.,
Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana (za reagente in drug potrošni material za biokemijski analizator Cobas Mira f.Roche),
1/4 – Laboratorijska tehnika Burnik d.o.o,
Skaručna 14a, 1217 Vodice (za reagente in
drug potrošni material za biokemijski analizator Cobas Mira f.Roche, material za aparat Sediko in ostali material),
1/5 – Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana (za reagente za hematološki analizator MD II f.Coulter, meaterial
za urinski analizator Clinitek 100 f.Bayer,
material za urinski analizator Urilux f.Roche
Boehringer, reagente za ionski izmenjevalec
Ayuadem f. Werner, hitre teste in barvila);
1/6 – Kemofarmacija d.d., Cesta na
Brdo 100, 1000 Ljubljana (za reagente za
hematološki analizator MD II f.Coulter, za reagente in drug material za aparat Refletron
f.Roche Boehringer in hitre teste);
1/7- Mollier d.o.o. Celje, Opekarniška
cesta 3, 3000 Celje (za reagente za hematološki analizator Pentra 120 f.ABX),
1/8 – Plastika Kavčič, Elizabeta Kavčič
s.p., Cesta na Mesarico 2, 1000 Ljubljana
(za ostali material).
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop:
1/1 – 10,243.668,08 SIT,
1/2 – 34,198.455,34 SIT,
1/3 – 31,517.230,98 SIT,
1/4 – 35,166.577,58 SIT,
1/5 – 31,018.502,40 SIT;
2. sklop:
1/1 – 12,800.386,48 SIT,
1/2 – 7,275.168 SIT,
1/3 – 5,019.112,32 SIT,
1/4 – 4,964.829,60 SIT,
1/5 – 12,061.689,32 SIT,
1/6 – 8,597.207,54 SIT,
1/7 – 5,508.806,40 SIT,
1/8 – 356.160 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop: 35,166.577,58 SIT, 1,140.600
SIT,
2. sklop: 27,016.877,76 SIT, 356.160
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki so lahko oddali ponudbo
za celotno naročilo, za posamezni sklop ali
za posamezne razpisane izdelke znotraj
sklopov. Naročnik je za dobavo zobozdravstvenega in laboratorijskega materiala
za posamezni sklop 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. Po izdaji obvestila
o oddaji naročila je naročnik prejel s strani
ponudnika, ki ni bil izbran zahtevo za obrazloženo obvestilo. Ponudnik po prejemu
obrazloženega obvestila o oddaji naročila
ni vložil zahteve za revizijo postopka, zato
je naročnik, po preteku zakonskega roka, z
izbranimi ponudniki sklenil pogodbe.
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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: 12. januar 2004.
Zdravstveni dom Domžale
Ob-609/04
1. Naročnik: Osnovna šola Franca Rozmana Staneta.
2. Naslov naročnika: Prušnikova 85,
1210 Ljubljana – Šentvid.
3. Datum izbire: 17. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava živil, Osnovna šola
Franca Rozmana Staneta, Prušnikova 85,
1210 Ljubljana Šentvid.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, rok dobave, reference,
druge ugodnosti, rok plačila.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Pekarna Blatnik d.o.o., Predstruge 69,
1312 Videm Dobrepolje,
– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica,
– DON DON d.o.o., Trdinova pot 2a,
4000 Kranj,
– Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva
63, 1000 Ljubljana,
– MIR, mesna industrija Radgona d.d.,
Lackova 22, 9250 G. Radgona,
– Kvibo d.o.o., Predilniška cesta 16,
4290 Tržič,
– Impuls Domžale d.o.o., Motnica 11/1,
1236 Trzin,
– Agro Mrkac d.o.o., Cesta v Šmartno
29, 1000 Ljubljana,
– Nektar & Natura d.o.o., Brnčičeva 3,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: po posameznih
skupinah artiklov.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik izbral podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: cene so bile ponujene za posamezni
artikel in ne za celotno realizacijo.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 1. 2004.
Osnovna šola Franca Rozmana Staneta
Št. 11/03
Ob-615/04
1. Naročnik: Obalni dom upokojencev
Koper.
2. Naslov naročnika: Krožna cesta 5,
6000 Koper.
3. Datum izbire: 3. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: čistila in sredstva za nego – po
skupinah:
– pralna sredstva za strojno pranje perila,
– sredstva za strojno pomivanje posode,
– papirna konfekcija,
– čistila za vzdrževanje tal,
– jedilni pribor PVC,
– ostala čistilna sredstva,
– pripomočki za čiščenje,
– sredstva za nego telesa.
Kraj dobave je Koper, Krožna cesta 5.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena – najnižja vrednost
skupine blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– pralna sredstva za strojno pranje perila – Ecolab d.o.o. Maribor, Vajngerlova 4,
2001 Maribor,
– sredstva za strojno pomivanje posode – Ecolab d.o.o. Maribor, Vajngerlova 4,
2001 Maribor,
– papirna konfekcija – MBS d.o.o., Razgled 31, 6330 Piran,
– čistila za vzdrževanje tal – MBS d.o.o.,
Razgled 31, 6330 Piran,
– jedilni pribor PVC – SURF d.o.o., Liminjanska 94b, 6320 Portorož,
– ostala čistilna sredstva – MBS d.o.o.,
Razgled 31, 6330 Piran,
– pripomočki za čiščenje – SURF d.o.o.,
Liminjanska 94b, 6320 Portorož,
– sredstva za nego telesa – SURF d.o.o.,
Liminjanska 94b, 6320 Portorož.
7. Pogodbena vrednost: po skupinah
čistil:
– pralna sredstva za strojno pranje perila
– 1,314.111,84 SIT,
– sredstva za strojno pomivanje posode
– 931.920 SIT,
– papirna konfekcija – 479.820,60 SIT,
– čistila za vzdrževanje tal – 446.130
SIT,
– jedilni pribor PVC – 516.588 SIT,
– ostala čistilna sredstva – 2,540.084
SIT,
– pripomočki za čiščenje – 2,075.285,42
SIT,
– sredstva za nego telesa – 535.853,52
SIT.
V vrednost je vključen DDV.
8. Vrednost, ki jo je izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 19 od 4 kandidatov.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– pralna sredstva za strojno pranje perila
– 2,344.619,40 SIT, 1,314.111,84 SIT,
– sredstva za strojno pomivanje posode
– 1,570.079,64 SIT, 931.920 SIT,
– papirna konfekcija – 545.613,56 SIT,
479.820,60 SIT,
– čistila za vzdrževanje tal – 555.657,80
SIT, 446.130 SIT,
– jedilni pribor PVC – 541.500 SIT,
516.588 SIT,
– ostala čistilna sredstva – 2,673.365,02
SIT, 2,540.084 SIT,
– pripomočki za čiščenje – 2,910.340
SIT, 2,075.285,42 SIT,
– sredstva za nego telesa – 610.800 SIT,
535.853,52 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 11 z dne 11. 2. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 1. 2004.
Obalni dom upokojencev Koper
Št. 2
Ob-623/04
1. Naročnik: Osnovna šola Škofja LokaMesto.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 1,
4220 Škofja Loka, tel. 04/506-00-11, faks
04/512-50-48.

3. Datum izbire: 10. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava prehrambenih
artiklov, kraj dobave: Škofja Loka, Šolska
ulica 1.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najugodnejši ponudnik glede na
razpisane pogoje.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
8. sklop: sveža zelenjava, sadje in suho
sadje; Sipic d.o.o., Koprska ulica 94, 1000
Ljubljana;
18. sklop: krompir; Pik As Tržič, Brezje
pri Tržiču 41a, 4290 Tržič.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni predvidenih izvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 4
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja in najnižja ponudba sta bili
v okviru +5–5% od predvidene vrednosti
naročila.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: 28. 3. 2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 1. 2004.
Osnovna šola Škofja Loka-Mesto

ZJN-15.G

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila gradnje
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj
Št. 17123-06-403-51/2003
Ob-289/04
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: 21. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: predmet javnega razpisa je izgradnja internega notranjega razvoda iz
optičnih vlaken, ki vključuje polaganje in
zaključevanje optičnih kablov za vključitev in povezavo sistemov:
– požarnega varovanja,
– protivlomnega varovanja,
– video nadzora in
– strukturiranih omrežij (informacijskotelekomunikacijski del)
Kraj izvedbe: kraj izvedbe so objekti znotraj naselja Centra za oskrbo Gotenica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na javni razpis so prispele 4
pravočasne in pravilno opremljene ponudbe.
Naročnik je pri analizi ponudb ugotovil, da dve
ponudbi ne ustrezata vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije, zato sta bili izločeni iz
nadaljnjega postopka. Ostali dve ponudbi sta
pravilni, primerni in sprejemljivi. Naročnik je na
podlagi merila cena izbral najugodnejšo ponudbo, kot je navedeno v 6. točki te objave.
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Arba Plus d.o.o., Pot v
smrečje 3, 1231 Ljubljana – Črnuče.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost je 13,282.407,60 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: izbran ponudnik bo
predmetno naročilo izvedel s pomočjo podizvajalca, in sicer: v višini 9,41% od skupne
ponudbene vrednosti.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,397.797,25 SIT z DDV, 13,282.407,60
SIT z DDV.
11.Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil objavljen v Ur. l. RS, št.
61-62 z dne 27. 6. 2003, Ob-96928.
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 notranje zadeve, Policija,
po pooblastilu: Ministrstvo za notranje
zadeve
Št. 005-16/2003-130
Ob-322/04
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Šentjur, d.o.o.
Pooblaščenec naročnika: Občina Šentjur.
2. Naslov naročnika: Cesta Leona Dobrotinška 18, 3230 Šentjur, telefaks 03/74716-37, tel. 03/747-16-20.
Naslov pooblaščenca naročnika: Mestni
trg 10, 3230 Šentjur, tel. 03/747-13-20.
3. Datum izbire: 2. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: vodovod Slivnica–Paridol–Jelce.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za dodelitev naročila:
ponudbena cena, reference, rok izvedbe in
garancija.
Utemeljitev izbire: najugodnejša ponudba glede na postavljena merila.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vilkograd, Kolar Viljem, s.p.,
Zlateče 8a, 3230 Šentjur.
7. Pogodbena vrednost: 139,918.186
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: 14,737.116 SIT z DDV.
9. Število prejetih ponudb: 5
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 159,595.201,10 SIT, 138,390.109,20
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka v Uradnem listu
Republike Slovenije, če je bil objavljen: ni
bil objavljen.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 1. 2004.
Občina Šentjur
Ob-363/04
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verovškova 70, p.p. 2374, tel. 01/588-96-50, faks
01/588-97-59.
3. Datum izbire: 23. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izdelava projektne in tehnič-

ne dokumentacije za plinovodno, parovodno in vročevodno omrežje (1. faza
omejenega postopka).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v skladu z razpisno dokumentacijo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: usposobljenost za izdelavo
projektne in tehnične dokumentacije za plinovodno, parovodno in vročevodno omrežje
se prizna:
– IBE, d.d., Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana,
– ESO Projekt, d.o.o., Rovšnikova 2,
1210 Ljubljana-Šentvid,
– Projekt, d.d., Nova Gorica, Kidričeva
9a, 5000 Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 107-108 z dne 7. 11. 2003, Ob-105343.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 54/03
Ob-378/04
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,
p.p. 2374, 1001 Ljubljana, tel. 01/588-9500, telefaks 01/588-95-09.
3. Datum izbire: 13. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: predelava in obnova obstoječih parnih kotlov po sklopih:
1. demontaža obstoječe opreme, izvedba stojnih predelav in obzidave ter dobava
in montaža nove strojne, merilno regulacijske in varnostne opreme;
2. dobava krmilne in regulacijske elektro
opreme.
Kraj izvedbe: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, 1000
Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
Merila za sklop 1:
– ponudbena vrednost in plačilni rok
– 75 točk;
– dobavni rok za opremo – 10 točk;
– reference – 5 točk;
– garancijski rok za dobavljeno opremo
– 5 točk;
– garancijski rok za izvedena dela – 5
točk.
Merila za sklop 2:
– ponudbena vrednost in plačilni rok
– 80 točk;
– dobavni rok za opremo – 15 točk;
– garancijski rok za dobavljeno opremo
– 5 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop 1: Himomontaža, d.o.o., Čufarjeva 5, 2000 Maribor,
– sklop 2: Inženiring plus, d.o.o., Stegne
21, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: 29,954.405 SIT,
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– sklop 2: 5,571.696 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
– sklop 1: 6,
– sklop 2: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1: 38,972.360,30 SIT, 29,954.405
SIT;
– sklop 2: 6,479.344 SIT, 5,571.696 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 1. 2004
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 110-1/04
Ob-420/04
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
tel. 300-99-59, faks 01/300-99-37.
3. Datum izbire: 21. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: nadomestitev optičnega kabla v predoru Karavanke.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena ob izpolnjevanju
ostalih pogojev razpisa.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT d.d., Dunajska 56,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 31,970.590,80
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 42,727.510,08 SIT, 17,225.180,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 84-85 z dne 29. 8.
2003.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 1. 2004.
DARS d.d.
Ob-485/04
1. Naročnik: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Novi trg
3, faks 01/425-34-23; tel. 01/470-61-00;
elektronski naslov: sazu@sazu.si.
3. Datum izbire: 8. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za rekonstrukcijo in adaptacijo zgradbe na Novem trg 4 v Ljubljani,
3. nadstropje, podstrešje, mansarda.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročilo ni bilo oddano. V revizijskem postopku je bilo obvestilo o izbiri
izvajalca razveljavljeno. Ker je veljavnost
prejetih ponudb potekla na dan veljavnosti
sklepa o razveljavitvi obvestila, postopka
izbire ni bilo možno nadaljevati, prejete ponudbe niso bile več veljavne.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 318,787.071,80 SIT, 228,000.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: dela bodo oddana z javnim razpisom
brez omejitev.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 1. 2004.
Slovenska akademija znanosti
in umetnosti
Ob-488/04
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Komunala Kočevje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Tesarska 10, 1330
Kočevje.
3. Datum izbire: 10. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izgradnja kotlovnice na lesno biomaso s pokrito deponijo – gradbeni del in instalacije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, plačilni rok.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Obnova d.o.o., Trg svetega
Jerneja 4, 1330 Kočevje.
7. Pogodbena vrednost: 119,416.741,30
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 169,799.776 SIT, 119,416.741,30 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 12. 2003.
Komunala Kočevje, d.o.o.

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. 85/53/2004
Ob-292/04
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-35-32, tel.
01/474-35-31.
3. Datum izbire: 19. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: sklenitev naročniškega razmerja za ISDN PA dostop v
ISDN omrežju Telekoma Slovenije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral postopek s
pogajanji brez predhodne objave (3. točka
110. člena).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Telekom Slovenije d.d, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.
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7. Pogodbena vrednost: 28,471.057,92
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: 9. 1. 2004.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Splošni sektor
Št. 63/03
Ob-296/04
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
kotla in kotlovskih naprav v letu 2004
(1A, zap. št. 1):
– sklop A- vzdrževanje kotlovskih naprav;
– sklop B – vzdrževanje tlačnega dela
kotlov in popravilo visokotlačnih armatur;
– sklop C – vzdrževanje mlinov kotlov;
– sklop D – vzdrževanje elektro opreme;
– sklop E – vzdrževanje merilno regulacijske opreme.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena s plačilnimi
pogoji do 100 točk; naročilo ja bilo oddano
kandidatu, ki je prejel največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop A, B, D in E: SOL Intercontinental
d.o.o., Bežigrad 15, 1000 Ljubljana,
– sklop C: Himomontaža d.o.o., Čufarjeva ulica 5, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop A: 39,718.100 SIT,
– sklop B: 36,611.500 SIT,
– sklop C: 38,773.000 SIT,
– sklop D: 5,985.000 SIT,
– sklop E: 4,926.600 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop A: 40,067.140 SIT, 39,718.100
SIT,
– sklop B: 36,962.050 SIT, 36,611.500
SIT,
– sklop C: 39,112.600 SIT, 38,773.000
SIT,
– sklop D: 6,038.200 SIT, 5,985.000
SIT,
– sklop E: 4,936.950 SIT, 4,926.600
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 91 z dne 25. 10. 2002, Ob-79476.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 1. 2004.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 64/03
Ob-297/04
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
sistema odpepeljevanja s transportom
premoga v letu 2004 (1A, zap. št. 1).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena s plačilnimi pogoji do 100 točk; naročilo ja bilo
oddano kandidatu, ki je prejel največje
število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ferotehna Krmelj d.o.o.,
Krmalj 37, 8296 Krmelj.
7. Pogodbena vrednost: 35,156.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 35,621.600 SIT, 35,156.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 91 z dne 25. 10. 2002, Ob-79476.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 1. 2004.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 66/03
Ob-299/04
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o..
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 25. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava ekspanderjev 1,5 bar (1A, zap. št. 1).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena s plačilnimi pogoji do 100 točk; naročilo ja bilo
oddano kandidatu, ki je prejel največje
število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SOL Intercontinental d.o.o.,
Bežigrad 15, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 2,590.800 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,980.500 SIT, 2,590.800 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 91 z dne 25. 10. 2002, Ob-79476.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 1. 2004.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 3310-9/2003-0202
Ob-312/04
1. Naročnik: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kopitarjeva 5, 2000
Maribor, tel. 02/234-14-12, faks 02/234-1452, el. naslov: dzp-info@gov.si.
3. Datum izbire: 27. 11. 2003.
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4. Vrsta in obseg storitev: zavarovanje
javne železniške infrastrukture za leto
2004.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: višina premije 40 točk, vsebina
zavarovalnih pogojev 30 točk, plačilo odškodnine ali zavarovalnice 15 točk in reference ponudnika 15 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zavarovalnica Maribor d.d.,
Cankarjeva ul. 3, Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 340,108.811,23
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem:
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 619,245.155 SIT, 340,108.811,23 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka
objave
predhodnega
razpisa: Uradni list RS, št. 16-18 z dne
21. 2. 2003.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 1. 2004.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije

4. Vrsta in obseg storitev: oddaja del inženiringa v pripravi za območje urejanja
ŠI 5/1 Škofovi zavodi, Ljubljana, I A -12.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je na podlagi meril za
ocenitev ponudb: cena, reference ponudnika, samostojna izvedba naročila in ISO
certifikat, izbral najugodnejšega ponudnika,
ki je s ponudbo dosegel 81 od skupno 100
točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IMOS d.d., Dunajska 56,
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 11,066.400
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 55,224.000 SIT, 11,066.400 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ob-105740.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. januar 2004.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad

Št. 8/2003
Ob-317/04
1. Naročnik: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad.
2. Naslov naročnika: Poljanska cesta
31, 1000 Ljubljana, tel. 01/471-05-00, faks
01/471-05-03, biserka.prosek@stanovanjskisklad-rs.si.
3. Datum izbire: 6. 1. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba prodajnih postopkov za prodana stanovanja
po razpisu naročnika z dne 25. 10. 2003
za prodajo stanovanj v Ljubljani in njeni
okolici ter v Kopru, I B – 27.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je pri pregledu
prejetih ponudb, ki sta bili pravočasni,
ugotovil, da sta ponudbi nepravilni, zato
naročnik ni mogel izbrati najugodnejšega
ponudnika in je zaključil postopek brez dodelitve naročila.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: izvajalec ni bil izbran.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ob-107179.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. januar 2004.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad

Št. 7/2003
Ob-319/04
1. Naročnik: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad.
2. Naslov naročnika: Poljanska cesta
31, 1000 Ljubljana, tel. 01/471-05-00, faks
01/471-05-03, dusan.gorencic@stanovanjskisklad-rs.si.
3. Datum izbire: 22. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: oddaja del inženiringa v pripravi za območje urejanja
VP 3/2 Brdo-jug, Ljubljana, I A -12.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je na podlagi meril za
ocenitev ponudb: cena, reference ponudnika, samostojna izvedba naročila in ISO
certifikat, izbral najugodnejšega ponudnika,
ki je s ponudbo dosegel 81 od skupno 100
točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IMOS d.d., Dunajska 56,
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 10,020.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 64,428.000 SIT, 10,020.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ob-105739.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. januar 2004.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad

kih, manipulaciji in po potrebi dostavi, za
blago, ki ima po pošiljkah nižje vrednosti
in se opravljajo redni uvozno-izvozni posli, v vrednosti posameznega posla do ca.
350.000 SIT.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za oceno vrednosti
storitev pri carinskem posredovanju glede
na vrednost blaga:
a) minimum – utež 0,10, maks. točk 5,
b) vrednostni razredi – utež 0,40, maks.
točk 5,
c) strošek car. garancije – utež 0,40,
maks. točk 5,
d) dodatna car.tarifa – utež 0.10, maks.
točk 5.
Ponudba ponudnika Viator&Vektor d.d.,
Ljubljana je dosegla najvišjo možno oceno
in sicer oceno 5.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Viator&Vektor d.d., Dolenjska c. 244, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: ni določena; vrednost posameznega posla do ca.
350.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišjo oceno vrednosti storitev pri
carinskem posredovanju glede na vrednost
blaga je dosegla ponudba ponudnika Viator&Vektor d.d., Ljubljana in sicer, oceno 5,
ponudba ponudnika Intereuropa d.d., Koper
pa oceno 3,8.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 50 z dne 15. 6. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 17 z dne 9. 3. 2001.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 1. 2004.
Ministrstvo za obrambo

Št. 6/2003
Ob-318/04
1. Naročnik: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad.
2. Naslov naročnika: Poljanska cesta
31, 1000 Ljubljana, tel. 01/471-05-00, faks
01/471-05-03, dusan.gorencic@stanovanjskisklad-rs.si.
3. Datum izbire: 22. 12. 2003.

Št. 404-08-39/01-72
Ob-333/04
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo
RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, tel. 01/433-11-11, faks
01/431-81-64.
3. Datum izbire: 9. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: storitve špediterskih del pri rednih carinskih postop-

Stran

Št. 13/1-16/2003
Ob-342/04
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Valdoltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31.
6280 Ankaran, tel. 05/66-96-100, faks
05/65-27-185.
3. Datum izbire: 17. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje in
vzdrževanje parkovnih površin.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena, plačilni pogoji,
reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Komunla Koper d.o.o., Ulica
15. maja 4, 6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost: 9,913.500 SIT
brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,364.490,92 SIT brez DDV, 9,913.500
SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 1. 2004.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Stran
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Št. 400-01-16/2003
Ob-361/04
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: Vojkova 1b, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-40-00.
3. Datum izbire: datum podpisa pogodb
7. 1. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava lokacijskega načrta po sklopih za:
a) vplivno območje plazu Slano Blato v
Občini Ajdovščina,
b) vplivno območje plazu Gradišče v Občini Nova Gorica,
c) vplivno območje plazu Šmihelj v Občini Nova Gorica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena po posameznih sklopih. Naročnik je izbral izvajalca
samo za sklope, navedene v 4. točki objave.
Za vplivna območja Macesnikovega plazu in
plazu Strug izbor ni bil opravljen, ker na navedena sklopa nista prisepli dve pravilni, samostojni in kapitalsko neodvisni ponudbi.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Projekt, d.d., Nova Gorica,
Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost:
a) vplivno območje plazu Slano Blato v
Občini Ajdovščina: 13,363.200 SIT z DDV,
b) vplivno območje plazu Gradišče v Občini Nova Gorica: 7,677.600 SIT z DDV,
c) vplivno območje plazu Šmihelj v Občini Nova Gorica: 7,677.600 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. vplivno območje Macesnikovega plazu v Občini Solčava: 3,
2. vplivno območje plazu Slano Blato v
Občini Ajdovščina: 4,
3. vplivno območje plazu Strug v Občini
Kobarid: 1,
4. vplivno območje plazu Gradišče v Občini Nova Gorica: 4,
5. vplivno območje plazu Šmihelj v Občini Nova Gorica: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) vplivno območje plazu Slano Blato v Občini Ajdovščina: 15,795.000 SIT,
13,363.200 SIT z DDV,
b) vplivno območje plazu Gradišče v Občini Nova Gorica: 10,224.000 SIT, 7,677.600
SIT z DDV,
c) vplivno območje plazu Šmihelj v Občini Nova Gorica: 10,224.000 SIT, 7,677.600
z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 1. 2004.
Agencija RS za okolje
Št. 14/1-17/2003
Ob-398/04
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Valdoltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31.
6280 Ankaran, tel. 05/66-96-100, faks
05/65-27-185.
3. Datum izbire: 1. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: zavarovalniške storitve.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zavarovalnica Triglav d.d.
OE Koper, Pristaniška 8, 6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost: 6,516.036 SIT
brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,708.659 SIT brez DDV, 6,516.036 SIT
brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 1. 2004.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 17
Ob-409/04
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
Ljubljana, tel. 01/589-73-00, faks 01/58973-47.
3. Datum izbire: 5. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje zaščite blaga.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižje cene, dosežene s
pogajanji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska ul. 1, Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 30 mio SIT
(brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 34,118.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: oddaja javnega naročila po postopku
s pogajanji.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 86-87 z dne 5. 5.
2003.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 1. 2004.
Zavod RS za blagovne rezerve
Št. 19/2003
Ob-413/04
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ulica
15, 1518 Ljubljana, faks 01/232-03-73.
3. Datum izbire: 13. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: zavarovanje
premoženja in premoženjskih interesov
Zavoda za obdobje od 1. 1. 2004 do 31.
12. 2006.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročilo je bilo dodeljeno na
podlagi meril:
– višina letne zavarovalne premije
– 80%,
– certifikat kakovosti ISO 9001/2000 za
zavarovanje – 10%,
– količnik presežka razpoložljivega kapitala nad zahtevanim minimalnim kapitalom
zavarovalnice na dan 31. 12. 2002 – 10%.
Izbrani ponudnik je imel najugodnejšo
ponudbo, ki je po merilih prejela največje
število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zavarovalnica Triglav, d.d.,
Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 7,973.907,13
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,565.696 SIT, 7,973.907,13 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 1. 2004.
Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Št. 404-08-255/2003-47
Ob-477/04
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov
naročnika:
Kardeljeva
ploščad 24-26, 1000 Ljubljana, telefaks
01/431-81-64.
3. Datum izbire: 19. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: zdravstveni
pregledi na območju Ljubljane, Maribora
in Celja v vrednosti 90,000.000 SIT.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– lokacija Ljubljana:
· cena storitev 0,80,
· število izvedenih pregledov na dan
0,10,
· izvedba na lokaciji naročnika 0,10.
– lokacija Maribor:
· cena storitev 0,80,
· število izvedenih pregledov na dan
0,20.
– lokacija Celje:
· cena storitev 0,80,
· število izvedenih pregledov na dan
0,20.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za lokacijo Ljubljana – Zdravstveni
dom Ljubljana,
– za lokacijo Maribor – Zdravstveni dom
Maribor,
– za lokacijo Celje – Zdravstveni dom
Celje.
7. Pogodbena vrednost:
– Zdravstveni
dom
Ljubljana
–
60,000.000 SIT,
– Zdravstveni dom Maribor – 15,000.000
SIT,
– Zdravstveni dom Celje – 15,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– lokacija Ljubljana: 430.490 SIT,
301.421,82 SIT,
– lokacija Maribor: 382.827,57 SIT,
371.193,32 SIT,
– lokacija Celje: 387.737 SIT, 260.827,57
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: 12. 1. 2004.
Ministrstvo za obrambo
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Javni razpisi
Št. 02/2004
Ob-291/04
Na podlagi Zakona o enakih možnostih
žensk in moških (Ur. l. RS, št. 59/02), Uredbe o pogojih in merilih za sofinanciranje projektov na področju enakih možnosti žensk in
moških (Ur. l. RS, št. 80/03), Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02), Zakona o izvrševanju proračuna
za leto 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03) in
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03
in 67/03) Urad za enake možnosti objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov za leto 2004
I. Podatki o razpisniku: Vlada Republike
Slovenije, Urad za enake možnosti, Tržaška
19/a, Ljubljana.
II. Namen razpisa: namen javnega razpisa je izbira projektov na področju enakih
možnosti žensk in moških, ki jih bo v letu
2004 financiral Urad za enake možnosti.
Urad bo projekte prijaviteljic in prijaviteljev,
ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, ocenil
glede na postavljena merila in glede na razpoložljiva sredstva odločil o višini sredstev, s
katerimi bo izbrane projekte sofinanciral.
III. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:
1. Splošno - enake možnosti žensk in
moških:
– projekti, namenjeni prepoznavanju različnih oblik neenakosti žensk in moških;
– projekti, namenjeni osveščanju in izobraževanju o različnih pravicah s področja
enakih možnosti žensk in moških, pomenu
enakosti spolov, odpravi stereotipov in krepitvi vloge žensk;
– preventivni, spodbujevalni in svetovalni
projekti s področja enakih možnosti žensk
in moških.
IV. Orientacijska vrednost sredstev razpisa je 4,000.000 SIT.
V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2004.
VI. Pogoji za prijavo
Na razpisu lahko sodelujejo nevladne
organizacije, ki delujejo na območju Republike Slovenije in izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– imajo ustrezno dokazilo o registraciji,
– niso ustanovljene zaradi pridobivanja
dobička,
– njihovo delovanje v javnem življenju je
v korist posameznih skupin prebivalstva ali
družbe kot celote.
VII. Merila za izbor projektov
Pri izboru projektov prijaviteljic in prijaviteljev bodo upoštevana naslednja merila:
1. jasnost opredeljenih ciljev v skladu s
predmetom razpisa,
2. učinkovitost metod dela,
3. jasno opredeljene uporabnice in uporabniki oziroma ciljne skupine,
4. prispevek k odkrivanju in prepoznavanju neenakosti spolov,
5. prispevek k odpravljanju in preprečevanju neenakosti spolov,
6. prispevek k izobraževanju in osveščanju o pomenu enakosti spolov,
7. prispevek k odpravi stereotipov glede
vloge spolov v družbi,

8. prispevek k spodbujanju enakosti
spolov,
9. novi pristopi k spodbujanju enakosti spolov in ustvarjanju enakih možnosti
žensk in moških,
10. ustreznost načina evalvacije doseganja ciljev projekta,
11. preglednost in jasna konstrukcija prihodkov in odhodkov,
12. skladnost odhodkov z načrtovanimi
dejavnostmi,
13. nujnost odhodkov za učinkovito izvedbo projekta,
14. reference nevladne organizacije,
15. reference nosilke/nosilca projekta,
16. reference sodelavk/sodelavcev projekta.
Prijavitelj/prijaviteljica, ki bo pod različnimi naslovi prijavil vsebinsko enak projekt, ali
bo navajal napačne ali zavajajoče podatke,
bo z vsemi prijavami izločen iz obravnave.
VIII. Razdelitev sredstev
Najbolje ocenjeni projekti bodo sofinancirani v višini 85% oziroma 65%, glede na
število točk, pridobljenih z merili za izbor, in
sicer do porabe sredstev.
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje posameznega projekta, ne glede
na razdelitvena merila, ne more presegati
500.000 SIT.
Sofinancirani bodo stroški priprave in
izvajanja izbranega projekta, kar obsega
stroške dela redno zaposlenih in materialne
stroške, povezane z izvajanjem projekta, kamor sodijo tudi stroški plačil vseh oblik dela
izven zaposlitve in stroški dodatnega usposabljanja za strokovne sodelavke/sodelavce. Urad ne bo sofinanciral tistih stroškov, ki
jih v skladu s svojo usmeritvijo in predpisi ne
more sofinancirati (npr. investicije).
Urad bo na predlog komisije sprejel sklep
o sofinanciranju posameznih projektov in
sklenil pogodbe o sofinanciranju projektov
za leto 2004.
IX. Oblika in vsebina prijave
Prijaviteljice/prijavitelji morajo prijavo oddati na razpisnem obrazcu A/2004 “Prijava
na javni razpis za sofinanciranje projektov
za leto 2004“.
Popolna prijava vsebuje:
– izpolnjeno “Prijavo na javni razpis za
sofinanciranje projektov za leto 2004“ (Obrazec A/2004) z vsemi zahtevanimi podatki
in prilogami,
– ustrezno dokazilo o registraciji,
– pooblastilo podpisnici/podpisniku Izjave (točka F obrazca A/2004), če izjave
ne podpiše odgovorna oseba oziroma
zastopnica/zastopnik,
– izpolnjen, podpisan in z žigom opremljen vzorec pogodbe.
Obrazec A/2004 je potrebno dostaviti v
enem izvirniku in treh fotokopijah, vso ostalo
dokumentacijo pa v enem izvodu.
X. Predložitev prijav
Prijave se oddajo osebno ali po pošti.
Prijave, ki bodo poslane po pošti, morajo
biti oddane v zaprti ovojnici priporočeno ali
s povratnico na naslov Urad za enake možnosti, Tržaška 19/a, 1000 Ljubljana, z oznako “Ne odpiraj – Prijava – Razpis NVO“. Na
hrbtni strani morata biti napisana naziv in
naslov prijaviteljice/prijavitelja.
Rok za predložitev prijav je do vključno
13. 2. 2004. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je zadnji dan roka oddana na
pošto kot priporočena pošiljka ali če je do
15. ure oddana Uradu za enake možnosti,
Tržaška19/a, 1000 Ljubljana.
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V primeru nepopolnih prijav bo komisija,
če Urad za enake možnosti ne razpolaga s
to dokumentacijo, v roku 8 dni od odpiranja
prijav predlagateljice/predlagatelje pozvala,
da do določenega roka dopolnijo prijavo.
V primeru, da predlagateljice/predlagatelji
prijave ne bodo dopolnili v roku, bo prijava
izločena kot nepopolna.
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
Vsako prijavo je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v svoji
kuverti. Prijave z več vlogami v eni kuverti
bodo v postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega postopka.
XI. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka vsem zainteresiranim
dosegljiva na spletnih straneh Urada: http:
//www.uem-rs.si ali na sedežu Urada za
enake možnosti, Tržaška 19/a, Ljubljana,
kjer jo zainteresirani lahko dvignejo vsak
delovni dan od 9. do 15. ure.
XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobijo zainteresirani vsak delovni
dan od 9. do 15. ure na telefonski številki 01/
478-84-60 (Sonja Robnik ali Maruša Gortnar) oziroma preko e-pošte uem@gov.si.
XIII. Datum odpiranja prijav: z odpiranjem prijav bo strokovna komisija pričela
18. 2. 2004. Odpiranje prijav ne bo javno.
XIV. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izboru
obveščeni najpozneje do 10. 3. 2004.
XV. Sklenitev pogodbe: Urad za enake
možnosti bo z nevladnimi organizacijami,
izbranimi na tem razpisu, sklenil pogodbe.
Izbrane nevladne organizacije se morajo
odzvati na poziv Urada k sklenitvi pogodbe
v roku 8 dni od dneva prejema sklepa o sofinanciranju. V nasprotnem primeru se šteje,
da je prejemnica/prejemnik odstopil od svoje
zahteve za dodelitev sredstev.
Vlada RS, Urad za enake možnosti
Št. 50-10/2004
Ob-351/04
Na podlagi Uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi
skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije
na drugi strani, v delu, ki se nanaša na
trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskih pogajanj med Evropsko komisijo in
Slovenijo o predelanih kmetijskih proizvodih, zajetih v protokolu 3 Evropskega sporazuma z dne 5. 2. 2003 (Uradni list RS,
št. 132/03) in na podlagi 10. člena Uredbe
o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 115/02 in
11/03) objavlja Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
razpis
za razdelitev carinskih kvot, ki se delijo
po metodi komisijske delitve blaga v
okviru carinskih kvot v skladu z Uredbo
o izvajanju Evropskega sporazuma o
pridružitvi med Republiko Slovenijo na
eni strani in Evropskimi skupnostmi in
njihovimi državami članicami, ki delujejo
v okviru Evropske unije na drugi strani, v
delu, ki se nanaša na trgovino in začasni
uporabi zapisnika trgovinskih pogajanj
med Evropsko komisijo in Slovenijo o
predelanih kmetijskih proizvodih, zajetih
v Protokolu 3 Evropskega sporazuma z
dne 5. 2. 2003
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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, (v nadaljnjem
besedilu ministrstvo), objavlja v skladu s prilogama 12 in 14 uredbe
o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami
članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu,
ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskih
pogajanj med Evropsko komisijo in Slovenijo o predelanih kmetijskih proizvodih, zajetih v protokolu 3 Evropskega sporazuma z dne
5. 2. 2003 (Uradni list RS, št. 132/03) naslednje blago, ki se razdeli
po sistemu komisijske delitve carinskih kvot.
Tabela: 1 (priloga 12. k uredbi)
Tarifna
oznaka

Poimenovanje

1001

Pšenica in soržica

Količina(1) Obdobje (rok)
(t)
uvoza
6667 t

do 30. 4. 2003

1001 10 00 – Trda pšenica (t. durum)
1001 90

– Drugo:

– – druga pira, navadna pšenica in
soržica:
– – – navadna pšenica in soržica,
1001 90 91
semenska

Žitni drobljenci, zdrob in peleti
– Drobljenec in zdrob:

1103 11

– – pšenična:

1103 11 90 – – – iz navadne pšenice in pire
1103 20

Št. 50-11/2004
Ob-353/04
Na podlagi Uredbe o določitvi carinskih kvot za leto 2004 po
splošnem sporazumu o carinah in trgovini (GATT) (Uradni list RS,
št. 131/03) in na podlagi 10. člena Uredbe o načinu delitve količin
blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 115/02 in 11/03)
objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
razpis
za razdelitev carinskih kvot, ki se delita po metodi
komisijske delitve blaga v okviru carinskih kvot v skladu z
Uredbo o določitvi carinskih kvot za leto 2003 po splošnem
sporazumu o carinah in trgovini (GATT)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, (v nadaljnjem
besedilu ministrstvo), objavlja v skladu s prilogo 3 uredbe o določitvi carinskih kvot za leto 2003 po splošnem sporazumu o carinah in
trgovini (GATT) (Uradni list RS, št. 131/03) naslednje količine blaga,
ki se razdelijo po metodi komisijske delitve carinskih kvot.

1001 90 99 – – – drugo
1103

Vlagatelj vloži zahtevek za dodelitev določene količine blaga v
okviru posamezne carinske kvote v roku 15 dni po objavi razpisa
v Uradnem listu RS.
Zahtevki se vlagajo pri Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). Zahtevek se posreduje na obrazcu, ki
ustreza vzorcu iz priloge 3 Uredbe o načinu delitve količine blaga v
okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 115/02 in 11/03).
Po končani razdelitvi izda agencija vlagatelju odločbo o dodeljeni količini blaga. Zahtevek za dodelitev določene količine blaga
v okviru posamezne carinske kvote mora biti kolkovan z upravnimi
kolki v višini 4.250 SIT.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

– Peleti:

Tarifna
oznaka

Poimenovanje

1001

Pšenica in soržica

1001 90

– Drugo:

Količina (t)(1)

Obdobje (rok)
uvoza

34.000

do 30. 4. 2003

4.000

do 30. 4. 2003

1103 20 60 – – pšenični
(1)
Razpisana količina velja izključno za uvoz blaga v okviru navedenih tarifnih oznak.

Na razpis za dodelitev količin v okviru carinske kvote se lahko
prijavi mlevsko predelovalna organizacija, ki je odkupila pšenico
letine 2003, pridelano v Republiki Sloveniji.
Vlagatelj vloži zahtevek za dodelitev določene količine blaga v
okviru posamezne carinske kvote v roku 15 dni po objavi razpisa
v Uradnem listu RS.
K zahtevku mora vlagatelj tudi predložiti:
– izdane račune s strani prodajalca iz katerih je razvidna količina in
cena odkupljene pšenice letine 2003,
– prejemnico fakturiranega blaga ali skladiščnico (potrdilo o
skladiščenju).
Zahtevki se vlagajo pri Agenciji Republike Slovenije za kmetijske
trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem
besedilu: agencija). Zahtevek se posreduje na obrazcu, ki ustreza
vzorcu iz priloge 3 Uredbe o načinu delitve količine blaga v okviru
carinskih kvot (Uradni list RS, št. 115/02 in 11/03).
Po končani razdelitvi izda agencija vlagatelju odločbo o dodeljeni količini blaga. Zahtevek za dodelitev določene količine blaga
v okviru posamezne carinske kvote mora biti kolkovan z upravnimi
kolki v višini 4.250 SIT.
Tabela: 2 (priloga 14. k uredbi)
Tarifna
oznaka

Poimenovanje

0203

Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali
zamrznjeno
– Sveže ali ohlajeno:

0203 12

– – šunke, plečeta in njihovi kosi,
s kostmi:
– – – domačih prašičev:

0203 12 11 – – – – šunke in njihovi kosi

Količina(1) Obdobje (rok)
(t)
uvoza

900 t

do 30. 4. 2003

Razpisana količina velja izključno za uvoz blaga v okviru navedenih tarifnih oznak.
(1)

– – druga pira, navadna pšenica in
soržica:
1001 90 99 – – – drugo
1101 00

Pšenična moka ali moka iz soržice
– Pšenična moka:

1101 00 11 – – iz trde pšenice (Triticum durum)
1101 00 15 – – iz navadne pšenice ali pire
(1)
Razpisana količina velja izključno za uvoz blaga v okviru navedenih tarifnih oznak.

Na razpis za dodelitev količin v okviru carinske kvote se lahko
prijavi mlevsko predelovalna organizacija, ki je odkupila pšenico
letine 2003, pridelano v Republiki Sloveniji.
Vlagatelj vloži zahtevek za dodelitev določene količine blaga v
okviru posamezne carinske kvote v roku 15 dni po objavi razpisa
v Uradnem listu RS.
K zahtevku mora vlagatelj tudi predložiti:
– izdane račune s strani prodajalca iz katerih je razvidna količina
in cena odkupljene pšenice letine 2003,
– prejemnico fakturiranega blaga ali skladiščnico (potrdilo o
skladiščenju).
Zahtevki se vlagajo pri Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). Zahtevek se posreduje na obrazcu, ki
ustreza vzorcu iz priloge 3 uredbe o načinu delitve količin blaga v
okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 115/02 in 11/03).
Po končani razdelitvi izda agencija vlagatelju odločbo o dodeljeni količini blaga. Zahtevek za dodelitev določene količine blaga
v okviru posamezne carinske kvote mora biti kolkovan z upravnimi
kolki v višini 4.250 SIT.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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Št. 029/04
Ob-457/04
Na podlagi 5. člena Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe
Republike Slovenije v kulturi (ZSNNPKUPB1, Uradni list RS, št. 14/03), Zakona o
varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 7/99), ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 6/03 in 97/03) in Pravilnikom o
strokovnih komisijah (Uradni list RS, št.
109/02), Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja

V. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev in delež sofinanciranja:
Sklop 1:
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov iz sklopa 1:
– v letu 2004 znaša 346,054.000 SIT,
– v letu 2005 znaša 260,695.000 SIT.
VI. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena državna sredstva morajo
biti porabljena v obdobju proračunskega
leta 2004 oziroma 2005, ob upoštevanju
plačilnih rokov po zakonu o izvrševanju
proračuna RS.
VII. Kraj, način in rok prijave
Predlagatelji dobijo razpisno dokumentacijo vsak ponedeljek, sredo in petek od
10. do 13. ure v vložišču Ministrstva za
kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana ter
na enotah ZVKDS (OE Celje: Glavni trg
1, Celje; OE Kranj: Tomšičeva 7, Kranj;
OE Ljubljana: Tržaška 4, Ljubljana; OE
Maribor: Slomškov trg 6, Maribor; OE
Nova Gorica: Delpinova 16, Nova Gorica;
OE Novo mesto: Grad Grm, Skalickega 1,
Novo mesto; OE Piran, Trg bratstva 1, Piran; Restavratorski center: Poljanska 40,
Ljubljana). Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletnih straneh Ministrstva
za kulturo (http://www.gov.si/mk).
Razpisna dokumentacija obsega:
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe,
– besedilo razpisa,
– navodila.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni
obrazec,
– parafiran vzorec pogodbe,
– vsa obvezna dokazila – priloge:
1. dokazilo o lastništvu – zemljiškoknjižni
izpisek. Če sprememba lastništva še ni vpisana v zemljiško knjigo, mora lastnik predložiti overovljeno kupoprodajno pogodbo.
Če je predlagatelj upravljalec, mora poleg
zemljiškoknjižnega izpiska predložiti tudi
uradno dokazilo o upravljanju;
2. izpolnjen in podpisan obrazec »SOGLASJE (so)lastnika« (le v primeru solastništva na kulturnem spomeniku!);
3. izpolnjen in podpisan obrazec »IZJAVA o zagotovljenem sofinancerskem
deležu«;
4. kopija občinskega proračuna oziroma
pismo o nameri (le v primeru kulturnih spomenikov v lasti občin);
5. predračun predvidenih del z datumom
v letu 2003 oziroma 2004.
Neobvezna dokazila – priloge:
6. kopija naslovne strani projektne dokumentacije oziroma konservatorskega/
restavratorskega projekta/programa;
7. kopija gradbenega dovoljenja oziroma
kulturno-varstvenega soglasja Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije.
V primeru, da bo lastnik oziroma upravitelj
objekta/območja predložil tudi neobvezna dokazila 6 in 7, bo pri kriteriju »izdelana projektna dokumentacija in pridobljena dovoljenja«
upravičen do 4 točk oziroma 5 točk.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti je
možno le v razpisnem roku z obvezno oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

javni razpis
za izbor kulturnih projektov iz
programa sanacije najbolj ogroženih
in najkvalitetnejših objektov kulturne
dediščine, ki jih bo v letih 2004-2005
financirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za izvajanje
zakona o zagotavljanju sredstev za
nekatere nujne programe Republike
Slovenije v kulturi (ZSNNPK – UPB1,
Uradni list RS, št. 14/03)
(v nadaljevanju: spomeniško-varstveni
projektni razpis »kulturnega tolarja«,
oznaka: KTS 2004-05)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
I. Predmet
spomeniško-varstvenega
projektnega razpisa: kulturni spomeniki, ki
imajo za sanacijo zagotovljena proračunska
sredstva z ZSNNPK- UPB1.
II. Upravičeni stroški (so)financiranja:
Upravičeni stroški so: stroški izdelave
projektne dokumentacije skladno s pravilnikom o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije (Uradni list RS, št. 35/1998, 48/
98-popravek, 64/99 in 41/2001), in sicer:
– stroški izdelave idejnega projekta,
– stroški izdelave projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja,
– stroški izdelave projekta za izvedbo;
ter stroški sanacijsko – konservatorskih/
restavratorskih posegov, ki so:
– stroški sanacije temeljev,
– stroški sanacije sten (zidovi),
– stroški sanacije stropov,
– stroški sanacije stopnišč,
– stroški sanacije strešnih konstrukcij in
streh – kritin,
– stroški sanacije notranjih in zunanjih
ometov (fasade),
– stroški sanacije stavbnega pohištva
– okna, vrata,
– stroški sanacije stavbno-kleparskih
del,
– stroški sanacije tlakov,
– stroški restavratorskih posegov.
Neupravičeni stroški so: stroški instalacijskih del (npr.: elektrike, sanitarnih del,
ogrevalnega sistema,..) ter nove notranje
opreme.
III. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
1. Kulturni spomenik mora biti naveden
v ZSNNPK- UPB1 – priloga 1 (Sanacija najbolj ogroženih in najkvalitetnejših objektov
kulturne dediščine v obdobju 2004 do 2008
v mio SIT).
2. Predlagatelj je lahko le lastnik ali
upravljalec kulturnega spomenika z ustreznim uradnim dokazilom.
3. Predlagatelj mora imeti zagotovljena
finančna sredstva v višini 50% upravičenih
stroškov predlaganih sanacijskih posegov,
razen če je v ZSNNPK- UPB1 – priloga 1
navedeno drugače.

Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo imenuje ministrica
za kulturo.
Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na
osnovi obveznih dokazil, navedenih v razpisni dokumentaciji. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev, bo komisija izločila iz
nadaljnjega postopka.
IV. Ocenjevanje in kriteriji za izbor projektov
Popolne vloge bo na osnovi objavljenih
kriterijev ocenjevala strokovna komisija za
področje kulturnih spomenikov, ki jo imenuje
ministrica za kulturo. Na razpisu bodo izbrani projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Najvišje število točk je 25.
Vloge se ocenjujejo po naslednjih kriterijih:
Kriterij 1: nerealiziran projekt iz preteklega zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije
v kulturi za obdobje 1998-2003 (ZSNNPK
– Uradni list RS, št. 24/98)
– projekt ni bil upravičen do sredstev po
ZSNNPK (0 točk),
– projekt je bil upravičen do sredstev
po ZSNNPK, vendar se ni začel izvajati
(5 točk),
– projekt je bil upravičen do sredstev po
ZSNNPK, se začel izvajati, vendar še ni zaključen (10 točk).
Kriterij 2: stopnja ogroženosti spomenika zaradi človekovih ali drugih zunanjih
vplivov:
– kulturni spomenik je brez poškodb (0
točk),
– kulturni spomenik ima manjše poškodbe, ki ne ogrožajo spomenika (2 točki),
– kulturni spomenik ima poškodbe, ki
ogrožajo posamezne varovane lastnosti
spomenika (3 točke),
– kulturnemu spomeniku zaradi poškodb grozi izguba spomeniških lastnosti
(4 točke),
– kulturnemu spomeniku zaradi poškodb
grozi porušitev (5 točk).
Kriterij 3: dokončanje projekta:
– projekt bo zaključen po letu 2005 (0
točk),
– projekt bo zaključen v letu 2005 (3
točke),
– projekt bo zaključen v letu 2004 (5
točk).
Kriterij 4: izdelana projektna dokumentacija in pridobljena dovoljenja:
– projektna dokumentacija oziroma
konservatorski/restavratorski projekt/program ni izdelan (0 točk),
– projektna dokumentacija oziroma
konservatorski/restavratorski projekt/program je v celoti izdelan, gradbeno dovoljenje oziroma kulturno-varstveno soglasje* še
ni pridobljeno (4 točke),
– projektna dokumentacija oziroma
konservatorski/restavratorski
projekt/
program je v celoti izdelan, pridobljeno je
gradbeno dovoljenje oziroma kulturno-varstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije (5 točk).
* Če po Zakonu o graditvi objektov za predlagane posege gradbeno dovoljenje ni potrebno, mora lastnik pridobiti kulturno-varstveno
soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije.
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Popolna vloga, v skladu z navodili razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena
na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova
ulica 10, 1000 Ljubljana, do vključno 20. 2.
2004 (velja poštni žig do vključno 19. 2. 2004
ali oddana v vložišče Ministrstva za kulturo,
Maistrova ulica 10, Ljubljana, najkasneje do
20. 2. 2004 do 12. ure) v zaprti ovojnici z
oznako na prednji strani: „Ne odpiraj – Prijava na spomeniško-varstveni projektni razpis
»kulturnega tolarja« 2004-2005“.
Na hrbtni strani ovitka mora biti obvezno navedeno ime (naziv) in naslov (sedež)
predlagatelja.
Izločitev vlog
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge:
– ki jih ni vložila upravičena oseba (t.j.
oseba, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev);
– prepozne vloge in
– nepopolne vloge.
Število vlog
V primeru, da predlagatelj prijavlja več
projektov, mora vsako vlogo poslati v ločeni
ovojnici.
VIII. Vpogled v razpisno dokumentacijo
in dodatna pojasnila: vpogled v razpisno
dokumentacijo ter vsa dodatna pojasnila
in informacije so na voljo na Ministrstvu
za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana,
pri Tanji Černe, elektronska pošta: tanja.cerne@gov.si.
IX. Datumi odpiranja vlog: komisija bo
odpirala vloge v prostorih Ministrstva za
kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana, dne
23. 2. 2004.
X. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru:
predlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa
obveščeni najkasneje v dveh mesecih po
zaključku odpiranja vlog. Ministrstvo bo izbralo kulturne projekte po postopku, kot ga
določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa in največ do vrednosti, določenih s tem razpisom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 53
Ob-357/04
1. Naročnik: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta
46, 1215 Medvode.
3. (a) Vrsta in količina (blaga, storitev
oziroma gradbenih del): sistem opazovanja seizmičnosti na območju velikih
pregrad:
– sklop A: sistem opazovanja seizmičnosti pregrade HE Moste,
– sklop B: sistem opazovanja seizmičnosti pregrad HE Medvode.
(b) Kraj dobave/izvedbe: HE Moste in
HE Medvode.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in možnosti predložitve ponudbe za en sklop, več sklopov ali vse skupaj:
oba sklopa skupaj.
4. Datum dobave/izvedbe, če je predviden:
– sklop A: 15. 9. 2004,
– sklop B: 15. 9. 2004.
5. (a) Naslov službe, od katere se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije: Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o., Blaž Pišek, univ. dipl. inž. el., tel.
01/47-49-274, 01/47-49-184, faks 01/4749-272, blaz.pisek@savske-el.si.
(b) Pogoji za prevzem razpisne dokumentacije: dvig je možen ob predhodni
telefonski najavi in le ob predložitvi potrdila
o plačilu razpisne dokumentacije.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo, če je predvideno plačilo za
razpisno dokumentacijo: znesek 40.000 SIT
(v ceni je vključen 20% DDV) je potrebno
plačati na TRR št. 03106-1002519638 pri
SKB d.d. banki. Na virmanu mora biti navedeno “Sistem opazovanja seizmičnosti na
območju velikih pregrad“.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do 13. 2. 2004 do 11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o., vložišče, Gorenjska cesta 46, 1215
Medvode.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 13. 2. 2004, Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., sejna soba, Gorenjska cesta 46,
1215 Medvode, ob 12. uri.
8. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v vrednosti 10%
ponudbene vrednosti razpisanih del.
9. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: /
10. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba, ki jo sestavljajo:
– ponudbena cena (do 60 točk),
– tehnična rešitev (do 10 točk),
– reference ponudnika in kadrovske sestave (skupaj do 30 točk).
Merila so natančno definirana v razpisni
dokumentaciji.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
13. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 1. 2004.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.
Št. 35208-0001/04-234
Ob-334/04
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta
14, 6250 Ilirska Bistrica, objavlja na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98),
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih
novic, št. 11/1995), 4. člena Odloka o urejanju in varstvu okolja v Občini Ilirska Bistrica
(Uradni list RS, št. 7/97, 4/98 in 2/01), 2., 16.,
17. in 18. člena Odloka o podelitvi koncesije
za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih zelenih površin v Občini Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnika, št. 3/2003)
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe urejanja javnih
zelenih površin v Občini Ilirska Bistrica
I. Naziv koncedenta: Občina Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica.
II. Predmet razpisa: podelitev koncesije
za izvajanje gospodarske javne službe urejanja javnih zelenih površin v Občini Ilirska
Bistrica.
Koncesija se podeli za območje mesta
Ilirska Bistrica, za zelene površine, ki so v
lasti oziroma v upravljanju Občine Ilirska
Bistrica.
III. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
Koncesijo za opravljanje javne gospodarske službe lahko pridobijo fizične ali pravne
osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirane za izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma imajo

obrtno dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet koncesije;
– da predložijo dokazila, reference ipd.,
ki potrjujejo, da imajo potrebna znanja in izkušnje za izvajanje razpisane javne službe;
– da razpolagajo z zadostnimi strokovnimi
kadri in drugimi materialnimi sredstvi za izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije;
– da imajo poravnane davke in prispevke;
– da niso v postopku stečaja, likvidacije
ali prisilne poravnave in zadnjih šest mesecev poslujejo pozitivno;
– da zagotovijo, da bo izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije, potekalo v okviru predpisanih standardov in normativov;
– da pripravijo in predložijo program izvajanja dejavnosti in cene storitev;
– da predložijo poslovni načrt.
IV. Trajanje koncesije: koncesija se podeli za največ 4 leta od dneva sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesijsko razmerje začne veljati z dnem, ki se določi v koncesijski
pogodbi. Predviden pričetek izvajanja del je
april 2004.
V. Prijava na razpis mora vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku: navedbo firme
oziroma imena prijavitelja ter pooblaščene
osebe za zastopanje,
– dokazilo o registraciji, ki ne sme biti
starejše od enega meseca do dneva vložitve prijave.
V primeru, da je koncesionar registriran
kot družba, predloži: sklep o vpisu družbe
v sodni register in odločbo o izpolnjevanju
pogojev za opravljanje dejavnosti. V primeru, da je koncesionar organiziran kot samostojni podjetnik, pa predloži priglasitveni list,
obrtno dovoljenje in odločbo o izpolnjevanju
pogojev za opravljanje dejavnosti:
– potrdilo pristojne davčne uprave, da
ima prijavitelj poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve državi, ki ne sme
biti starejše od enega meseca do dneva
vložitve prijave,
– potrdilo pristojnega sodišča, da ni proti
prijavitelju uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek, ki ne
sme biti starejše od enega meseca do dneva vložitve prijave. Za ponudnika, ki ni vpisan v register pri sodišču, zadošča potrdilo
o tem, da ni prenehal opravljati dejavnosti,
ki ga izda pristojni davčni urad,
– izjavo prijavitelja o tem, da v zadnjih
petih letih pred objavo javnega razpisa proti
njemu ni bila izdana sodna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem, ki je postala izvršljiva, oziroma
sodna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljati dejavnost, ki je povezana z izvajanjem koncesije in je ta postala izvršljiva, ali ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge odločbe,
– elaborat o izvajanju gospodarske javne službe urejanja javnih zelenih površin, ki
mora vsebovati najmanj podatke o:
– dokazilo, da ponudnik razpolaga
z zadostnim obsegom potrebnih delovnih
sredstev in priprav,
– cenovno opredeljen izvedbeni program vzdrževanja, ki vsebuje izhodiščne
cene za opravljanje storitev in način usklajevanja cen,
– dokazilo o strokovnih referencah in
dosedanjih izkušnjah ter izjavo o kvalifikacijah in usposobljenosti ključnih kadrov,
– ustrezni opremi za izvajanje urejanja javnih zelenih površin, ki zajema horti-
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kulturna vzdrževalna dela na javnih zelenih
površinah: spomladansko in jesensko čiščenje, košnja travnatih površin, oskrba in
saditev drevja, živih meja, okrasnega drevja in drugih rastlin, razmestitev in hramba
cvetličnih korit, izdelava zasnove ureditve
zelenih površin, druga dela po letnem programu dela.
VI. Merila, ki se bodo upoštevala pri izbiri
koncesionarja:
– ponudbena cena,
– strokovna, organizacijska in finančna
usposobljenost prijavitelja,
– druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj,
– pod enakimi pogoji ima prednost prijavitelj s sedežem ali izpostavo na območju
Občine Ilirska Bistrica.
VII. Razpisna dokumentacija:
a) Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu:
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica, soba P/3, kontaktna
oseba je Karmen Pugelj, tel. 05/714-13-61,
telefaks 05/714-12-84, elektronski naslov:
karmen.pugelj@ilirska-bistrica.si.
b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago od 21. 1. 2004 dalje.
c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške 10.000 SIT za razpisno
dokumentacijo ponudniki poravnajo z nakazilom na podračun št. 01238-0100016470,
odprtega pri Upravi za javne prihodke Postojna, namen nakazila: koncesija urejanja
javnih zelenih površin.
VIII. Vložitev prijav:
a) Prijave z vsemi zahtevanimi prilogami
in z oznako ″Ne odpiraj – javni razpis – koncesija urejanja javnih zelenih površin″ je treba predložiti v zaprtih ovojnicah. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti navedeno ime in
naslov prijavitelja.
b) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
16. 2. 2004 do 12. ure, ne glede na vrsto
prenosa pošiljke. Prepozno prejete prijave
se ne bodo upoštevale in se bodo neodprte
vrnile pošiljatelju.
c) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica; tajništvo urada župana, soba II/3.
IX. Odpiranje ponudb: javno odpiranje
ponudb bo dne 17. 2. 2004 ob 10. uri na
naslovu: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica; sejna soba
I/1.
Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči
prijavitelji ali predstavniki prijaviteljev, ki se
izkažejo s pisnim pooblastilom.
Prijava ni veljavna, če ne bo pravilno
označena in ne bo vsebovala vseh obveznih
sestavin, ki se zahtevajo v tem razpisu.
X. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: vsak ponudnik mora skupaj
s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 1,500.000 SIT in
veljavnostjo 90 dni od odpiranja ponudb.
XI. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: koncesionar
si zagotavlja plačilo koncesionirane dejavnosti z zaračunavanjem opravljenih storitev,
ki jih zaračunava neposredno Občini Ilirska
Bistrica. Način plačila koncesionarja se določi s koncesijsko pogodbo. Koncesionar je
dolžan voditi računovodstvo za podeljeno

bene dejavnosti Občine Kamnik (Glavni trg
24, Kamnik), soba št. 48, v času uradnih ur,
in sicer od ponedeljka, 19. januarja 2004 do
roka za oddajo prijav.
6. Rok za prijavo na javni razpis je najkasneje do petka, 20. februarja 2004, do
12. ure. Za pravočasne se bodo štele vse
vloge, ki bodo do roka prispele na sedež
naročnika.
7. V roku prispele, popolne, čitljive in pravilno izpolnjene prijave bodo ovrednotene v
skladu z merili za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov na področju
kulture v Občini Kamnik. Merila so sestavni
del razpisne dokumentacije.
8. Z izbranimi izvajalci javnih kulturnih
programov in projektov bo župan po sprejemu proračuna za leto 2004 sklenil pogodbe
o sofinanciranju.
9. Prijave z izpolnjenimi obrazci pošljite
na naslov: Občina Kamnik, Oddelek za družbene dejavnosti, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
v zaprti kuverti s pripisom »javni razpis – sofinanciranje javnih kulturnih programov in
projektov v letu 2004 – ne odpiraj«.
10. Podrobnejše informacije lahko dobite
na Oddelku za družbene dejavnosti Občine
Kamnik v času uradnih ur pri Nataši Bider
Humar (tel. 83-18-122).
Občina Kamnik

koncesijo ločeno od računovodstva za svojo
ostalo dejavnost v skladu z določili Zakona
o gospodarskih javnih službah in Zakona o
gospodarskih družbah.
XII. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe potem, ko
je ta izbrana kot najugodnejša: skladno z
razpisno dokumentacijo.
XIII. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
XIV. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 90
dni. Okvirni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 8. 3. 2004. O izbiri koncesionarja
koncendent odloči z upravno odločbo.
XV. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
9. 1. 2004.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 41404-3/2004
Ob-412/04
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) in Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kulture v Občini Kamnik
(Uradni list RS, št. 16/02 in 3/04) župan Občine Kamnik objavlja
javni razpis
za sofinanciranje javnih kulturnih
programov in projektov v letu 2004, ki
jih bo Občina Kamnik sofinancirala iz
občinskega proračuna
1. V postopku izbire kulturnih programov
in projektov, prijavljenih na javni razpis za
sofinanciranje javnih kulturnih programov in
projektov v letu 2004, ki jih bo Občina Kamnik sofinancirala iz občinskega proračuna
bodo izbrani tisti programi oziroma projekti,
ki bodo ocenjeni oziroma ovrednoteni višje
in so v javnem interesu Občine Kamnik.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirale naslednje kulturne dejavnosti:
glasbena dejavnost, folklorna in plesna
dejavnost, gledališka in lutkovna dejavnost,
likovna dejavnost, literarna dejavnost in
založništvo, filmska in video produkcija ter
fotografija, izobraževalna in raziskovalna
dejavnost s področja kulture, dejavnost
širjenja kulture med občane, novi mediji ter
druge vsebine s področja kulture.
3. Na razpisu lahko kandidirajo naslednji
izvajalci javnih kulturnih programov:
– pravne osebe, katerih dejavnost je po
kvaliteti ali po pomenu primerljiva s kulturno
dejavnostjo javnih zavodov z njihovega področja;
– pravne osebe, katerih dejavnost se
praviloma ne zagotavlja v javnih zavodih,
so pa njihovi kulturni programi v javnem
interesu,
– samostojni kulturni ustvarjalci
ter naslednji izvajalci kulturnih projektov:
– društva,
– združenje društev v lastnem imenu in v
imenu tistih društev, ki ga za to pooblastijo,
– pravne osebe, ki niso javni zavodi in
– posamezniki,
ki delujejo na področju ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin
ter so njihovi programi in projekti v javnem
interesu Občine Kamnik.
4. Obseg razpoložljivih sredstev: na razpolago je okvirno 14,8 mio SIT.
5. Razpisno dokumentacijo s priloženimi
obrazci lahko dvignete na Oddelku za druž-
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Ob-437/04
Na podlagi Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Laško in Odloka o
proračunu Občine Laško za leto 2004 sprejetega na seji Občinskega sveta Laško, dne
15. decembra 2003, ter 10. člena Zakona
o športu (Uradni list RS, št. 22/98) Občina
Laško objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa,
ki so v javnem interesu v letu 2004 v
Občini Laško
I. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci športnih programov:
– vzgojno varstveni zavodi,
– osnovne šole,
– športna društva in klubi,
– športna združenja in zveze registrirane
za opravljanje dejavnosti športa,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti športa,
– planinska društva, ki v svoji dejavnosti
izvajajo programe športa.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Občini Laško,
– da so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi o delovanju društev
in za opravljanje dejavnosti športa,
– da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničevanje načrtovanih
programov športa.
II. V letu 2004 bomo sofinancirali naslednje programe športa:
1. Interesna športna vzgoja predšolskih
in osnovnošolskih otrok v vrednosti do
1,764.000 SIT.
V programu interesne športne vzgoje
predšolskih otrok bomo sofinancirali izvajanje programa Zlati sonček, ki obsega temeljna športna znanja, program Naučimo se
plavati, Ciciban planinec in Vrtec na snegu.
Vrednost celotnega programa je 314.000
SIT.
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V programu interesna športna vzgoja
osnovnošolskih otrok bomo sofinancirali
športno dejavnost, ki ima značaj organizirane 80 urne redne vadbe v šolskem
športnem društvu, programa Zlati sonček
in Krpan, program Naučimo se plavati in
naučimo se smučati, medobčinska, regijska
in republiška šolska športna tekmovanja po
koledarju.
Vrednost celotnega programa je
1,450.000 SIT.
2. Interesna športna vzgoja otrok in mladine v vrednosti do 1,630.000 SIT.
V programu športne vzgoje otrok in mladine bomo sofinancirali programe, ki obsegajo najmanj 80-urno redno letno športno
rekreativno dejavnost izven programa šolske športne vzgoje.
3. Programi športne vzgoje otrok in
mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport in program kakovostnega in
vrhunskega športa odraslih v vrednosti do
7,100.000 SIT.
V programu športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski
šport bomo sofinancirali programe, ki obsegajo individualne in kolektivne športne panoge v katerih športniki tekmujejo v uradnih
tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih
zvez za naslove državnih prvakov.
V vrhunskem športu odraslih bomo sofinancirali programe individualnih in kolektivnih športnih panog, v katerih športniki
tekmujejo v uradnih državnih in mednarodnih tekmovalnih sistemih, ter dodatnim
sofinanciranjem društev in klubov, ki imajo
kategorizirane športnike.
4. Programi športne rekreacije v vrednosti do 3,265.000 SIT.
Sofinancirali bomo redno športno rekreativno vadbo odraslih za vadbene skupine z
najmanj 20 udeležencev.
Sofinancirali bomo množične akcije in
prireditve, ki imajo športno rekreativni značaj ter občinska prvenstva.
5. Programi športno rekreativne dejavnosti upokojencev in invalidov v vrednosti do
1,000.000 SIT.
V programu športno rekreativne dejavnosti upokojencev bomo sofinancirali organizirano redno športno dejavnost zveze društev
upokojencev za delno pokrivanje stroškov
najema športnih objektov in naprav, ter stroškov tekmovanj v okviru športno rekreativnih
prireditev upokojencev.
Vrednost celotnega programa je 635.000
SIT.
V programu športno rekreativne dejavnosti invalidov bomo sofinancirali organizirano
redno športno dejavnost, športne prireditve in
tekmovanja, namenjena ohranjanju psihofizičnih in gibalnih sposobnosti z delnim pokrivanjem najema športnih objektov in naprav.
Vrednost celotnega programa je 365.000
SIT.
6. Programi športne dejavnosti v planinskih društvih v vrednosti do 880.000 SIT.
Sofinancirali bomo redno športno dejavnost za vadbene skupine ali sekcije, ki vključujejo najmanj 15 udeležencev in imajo značaj
športnih panog in tekmovanj (gorski teki, gorsko kolesarstvo, orientacijski teki), ter izvedbo
planinske šole ali planinskega tabora.
7. Programi skupnega interesa na področju športa v občini v vrednosti do 3,660.000
SIT.
Delo in izobraževanje strokovnih kadrov
v društvih in klubih v vrednosti do 1,797.000
SIT.
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Sofinancirali bomo izobraževanje in
usposabljanje strokovnih kadrov v skladu s
prioritetnimi potrebami po strokovnih kadrih
v občini za posamezne športe.
Sofinancirali bomo neposredno delo
neprofesionalnih usposobljenih strokovnih
kadrov v športnih društvih in klubih, ki izvajajo programe kakovostnega in vrhunskega
športa.
Organizacija in izvedba občinskih tekmovanj in drugih športnih prireditev v vrednost
do 1,733.000 SIT.
Sofinancirali bomo dejanske stroške
organizacije in izvedbe tekmovanj, ter nagrade, medalje in pokale za tekmovalne
dosežke.
III. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi Pravilnika o pogojih in merilih za
sofinanciranje izvajanja letnega programa
športa v Občini Laško. Pri izboru in razdelitvi sredstev se bodo upoštevale le tiste
popolne prijave izvajalcev, ki v celoti izpolnjujejo zahtevan obseg, vsebine in merila za
posamezni program športa v skladu s 7. in
8. členom pravilnika.
IV. Prijava mora vsebovati izpolnjene obrazce 1, 2, 3 zahtevane Dokumentacije za
javni razpis za sofinanciranje športa v Občini
Laško v letu 2004.
Javni razpis z razpisno dokumentacijo bo
pisno posredovan vsem izvajalcem programov športa v občini, oziroma se lahko prejme tudi na Oddelku za družbene dejavnosti
– šolstvo in šport Občine Laško, kontaktna
oseba Jože Krašovec, tel. 03/73-38-728.
V. Rok za prijavo je najkasneje do 25. februarja 2004.
VI. Svoje prijave z zahtevano razpisno
dokumentacijo pošljete na naslov: Občina
Laško, Mestna ul. 2, 3270 Laško – s pripisom: “Šport 2004”.
VII. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene
pogodbe o sofinanciranju športa v letu 2004.
Občina Laško
Št. 1/2004
Ob-487/04
Občina Črna na Koroškem na podlagi
določil Pravilnika o postopku za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
66/01), 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS,
št. 22/98) in 8. člena Pravilnika o financiranju športa v Občini Črna na Koroškem (Ur.
l. RS, št. 70/03) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov na področju športa, ki jih bo
v letu 2004 Občina Črna na Koroškem
sofinancirala iz občinskega proračuna
1. Naročnik javnega razpisa: Občina
Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna
na Koroškem.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je zbiranje predlogov za
sofinanciranje programov na področju
športa, ki jih bo v letu 2004 Občina Črna
na Koroškem sofinancirala iz občinskega
proračuna.
3. Iz proračunskih sredstev se bodo financirali naslednji programi:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in
študentov:
– športna vzgoja predšolskih otrok,
– športna vzgoja šoloobveznih otrok,
– športna vzgoja mladine,
– športna dejavnost študentov;
2. Športna rekreacija;
3. Kakovostni šport;
4. Vrhunski šport;

5. Šport invalidov;
6. Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov;
7. Promocijska dejavnost;
8. Sredstva za normalno delo ŠZ
Črna na Koroškem.
4. Na razpis se lahko prijavijo:
– športna društva,
– zveza športnih društev,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki imajo organizirano športno dejavnost po Zakonu o društvih,
ob pogoju da:
– imajo sedež v Občini Črna na Koroškem,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti,
– imajo organizirano redno vadbo,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
plačani članarini in so registrirani v skladu z
Zakonom društvih,
– občini dostavljajo redno poročilo o
realizaciji programa ter druge zahtevane
podatke.
5. Rok izvedbe: programi, ki se sofinancirajo, se izvedejo v leto 2004. Dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2004.
6. Orientacijska vrednost programov:
predvidena orientacijska vrednost za sofinanciranje športnih programov letu 2004
je 11 mio SIT.
7. Predložitev ponudb: ponudniki morajo
ponudbo oddati po pošti z datumom oddaje
do najkasneje do 9. februarja 2004 ali na
sedežu Občine Črna na Koroškem, Center
101, 2393 Črna na Koroškem, do najkasneje 14. ure tega dne.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije,
katerim se priložijo zahtevane priloge.
Nepravočano oddanih ponudb komisija
ne bo upoštevala.
Vloge pošljejo prosilci do navedenega
roka v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina
Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna
na Koroškem.
Ovojnice morajo biti opremljene z naslovom pošiljatelja in z oznako: “Ne odpiraj!
Javni razpis-šport“.
Odpiranje ponudb bo opravila komisija
na sedežu naročnika.
8. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu z merili za vrednotenje programov športa.
9. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe po sprejemu proračuna občine za
leto 2004.
10. Informacija o razpisni dokumentaciji:
razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani
dvignejo na Občini Črna na Koroškem, Center
101, 2393 Črna na Koroškem, vsak delavnik
od 8. do 14. ure. Dodatne informacije dobite
na sedežu Občine Črna, tel. 02/870-48-12.
Občina Črna na Koroškem
Št. 6/04
Ob-507/04
Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, objavlja na podlagi 1. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94)
javni razpis
za zbiranje vlog za sofinanciranje
kulturnih programov za leto 2004, ki jih
bo občina sofinancirala iz občinskega
proračuna
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih kulturnih programov na področjih:
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– literatura in sodobna teoretična misel,
– likovna umetnost, arhitektura in oblikovanje,
– glasba in ples,
– gledališče,
– arhivska in muzejska dejavnost,
– alternativna kultura,
– ljubiteljska dejavnost.
2. Pogoji za prijavo na razpis: na razpis se
lahko prijavijo društva (tudi sekcije društev)
registrirana za izvajanje programov na področju kulture, zavodi, gospodarske družbe
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v kulturi, posamezniki, ki so
vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri
ministrstvu, pristojnem za kulturo, ustanove,
ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti
v kulturi in so splošno koristne in neprofitne,
zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
3. Pogoji sofinanciranja.
Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali programi po Pravilniku za vrednotenje kulturnih programov v Občini Miklavž
na Dravskem polju.
Kulturna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju kulturnega programa.
4. Roki in način prijave: vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov:
Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na
Dravskem polju, najkasneje do 30. 1. 2004.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno,
če je bila zadnji dan za oddajo prijav oddana
na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure
oddana v prostorih občine.
5. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec Prijavo na razpis;
– preglednico izvedenega programa
(B-1);
– poročilo o izvedbi programa društva
(B-2) za vsak izveden samostojni program.
– program društva za leto 2004;
– finančno poročilo za leto 2003;
– kopijo potrjenega (s strani DURS) zaključnega računa za leto 2003 - dostavite
najkasneje do 15. 3. 2004.
6. Informiranje kandidatov
Vse informacije, zahtevane obrazce in
Pravilnik dobite na občini v času uradnih ur
(ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure,
sreda od 14. do 16. ure), torek in četrtek od
12. do 15. ure osebno ali na tel. 629-68-23
ali 629-68-20.
Z izbranimi izvajalci letnega programa
kulture, ki so predložili vse zahtevane podatke, bodo podpisane pogodbe o dodeljeni
višini sredstev v 15 dneh po izbiri.
Občina Miklavž na Dravskem polju

b) izklicna cena nepremičnine: 3,107.000
SIT;
2. odprodaja dela bivšega doma JLA v
Tolminu:
a) parc. št. 739 - zazidano stavbno zemljišče v izmeri 1881 m2 in parc. št. 740/1
- nezazidano stavbno zemljišče v izmeri
193 m2; vse v ZKV 54, k.o. Tolmin,
b) izklicna
cena
nepremičnine:
46,900.000 SIT;
3. vrstna hiša - Litijska cesta 48/A, Ljubljana:
a) v skupni površini 158,31 m2,
b) na parc. št. 444/8 v izmeri 175 m2,
ZKV 1149, k.o. Štepanja vas,
c)
izklicna
cena
nepremičnine:
37,868.000 SIT.
Ogled vrstne hiše dne 28. 1. 2004 od
13. do 14. ure.
II. Ogled nepremičnin
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnin smo dosegljivi od 21. do
23. 1. 2004 na tel. 01/471-22-13.
III. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnine se odprodajajo v celoti po sistemu videno kupljeno. Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnine in
stroške prepisa plača kupec.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1,000.000 SIT do 3,000.000 SIT za
100.000 SIT,
– od 3,000.000 SIT do 5,000.000 SIT za
200.000 SIT,
– od 5,000.000 SIT do 7,000.000 SIT za
300.000 SIT,
– od 7,000.000 SIT do 9,000.000 SIT za
400.000 SIT,
– od 9,000.000 SIT do 11,000.000 SIT
za 500.000 SIT,
– od 12,000.000 SIT naprej za 600.000
SIT.
3. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba
mora biti sklenjena v roku 30 dni po opravljeni javni dražbi.
5. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Ministrstva
za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic
18 19119-7141998-18000000. Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni
dražbi ne uspejo, kavcija vrne v 15 dneh
brez obresti.
6. Način in rok plačila: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 8
dneh od podpisa pogodbe na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS:
01100-6370191114, sklic 18 19119-71419
98-18000000. Položena kavcija se všteje
v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni
pogoji: dražitelji se morajo najpozneje 1
uro pred začetkom javne dražbe osebno
zglasiti na kraju javne dražbe ter predložiti
kopije naslednjih dokumentov in originale na
vpogled ob prijavi:
– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko TR računa za primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(pravna oseba),
– izpisek iz registra pravnih oseb (pravne osebe),
– pisno notarsko overjeno pooblastilo,
da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo fizično ali pravno osebo,

Št. 6/04
Ob-508/04
Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, objavlja na podlagi 10. člena
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98)
javni razpis
za zbiranje vlog za sofinanciranje
programov športa za leto 2004, ki jih
bo občina sofinancirala iz občinskega
proračuna
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih športnih programov:
– dejavnost otrok in mladine, invalidov
ter odraslih;
– dejavnost otrok in mladine usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport;

– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov;
– športne prireditve;
– obnova objektov in opreme ter nakup
opreme;
– drugi za šport pomembni programi.
2. Pogoji za prijavo na razpis: na razpis se lahko prijavijo športna društva (tudi
sekcije društev, ki se ukvarjajo s športom),
njihova združenja, zavodi, gospodarske
družbe, zasebniki in druge organizacije, ki
izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje
dejavnosti na področju športa, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
3. Pogoji sofinanciranja
Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali programi po Pravilniku za vrednotenje športnih programov v Občini Miklavž
na Dravskem polju,
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju športnega programa.
4. Roki in način prijave: vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov:
Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na
Dravskem polju, najkasneje do 30. 1. 2004.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno,
če je bila zadnji dan za oddajo prijav oddana
na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure
oddana v prostorih občine.
5. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec ŠP 2003 in izpolnjene ostale obrazce za področja za katere
programe kandidira prosilec;
– finančno poročilo za leto 2003;
– fotokopijo zaključnega računa za leto
2003, potrjeno s strani DURS za pravne
osebe javnega ali zasebnega prava oziroma odločbo davka iz dejavnosti za zasebnike (oddate naknadno, vendar najkasneje
do 15. 3. 2004);
– poročilo o opravljenem delu – izvedbi
programa v preteklem letu;
– kopijo pogodbe o najemu in ceni vadbenega prostora;
– dokazila o izpolnjevanju ostalih pogojev navedenih v tem javnem razpisu.
6. Informiranje kandidatov
Vse informacije, zahtevane obrazce in
Pravilnik dobite na občini v času uradnih ur
(ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure,
sreda od 14. do 16. ure), torek in četrtek od
12. do 15. ure osebno ali na tel. 629-68-23
ali 629-68-20.
Z izbranimi izvajalci letnega programa
športa, ki so predložili vse zahtevane podatke, bodo podpisane pogodbe o dodeljeni
višini sredstev v 15 dneh po izbiri.
Občina Miklavž na Dravskem polju

Javne dražbe
Št. 430-02-1/2004-1

Ob-538/04

Javna dražba nepremičnin
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana.
I. Predmet prodaje: objekti in zemljišča
1. Stražnica Pordašinci:
a) parc. št. 236 - gradbena parcela v izmeri 8053 m2, ZKV 46, k.o. Pordašinci,

Stran

Stran

ko.
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– osebno izkaznico,
– davčno, matično in telefonsko števil-

Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
8. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin, Ur. l. RS, št.
12/03. Izvedbo javne dražbe nadzoruje pristojna komisija.
IV. Datum, čas in kraj javne dražbe
Objekti in zemljišča bodo na javni dražbi
v četrtek, 5. februarja 2004 ob 10. uri.
Javna dražba bo potekala v sejni sobi,
št. 327 v 3. nadstropju Službe za gospodarjenje z nepremičninami Ministrstva za
obrambo RS, Kardeljeva ploščad 21, 1000
Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Ob-372/04
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič, objavlja na podlagi 40. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03)
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Občine
Tržič
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Tržič, Trg svobode 18,
4290 Tržič.
2. Opis predmetov prodaje:
a) poslovni prostor (zaseden) skupne
koristne površine 55,10 m2, ki je lociran v
pritličju poslovne stavbe Občine Tržič, ki
stoji na parc. št. 183 stavbišče 1024 m2 k.o.
Tržič, ki je vpisana pri vl. št. 180 k.o. Tržič;
b) poslovni prostor (zaseden) skupne
koristne površine 86,80 m2, ki je lociran v
atriju poslovne stavbe Občine Tržič, ki stoji
na parc. št. 186 stavbišče 82 m2, k.o. Tržič,
ki je vpisana pri vl. št. 185, k.o. Tržič.
3. Vrsta pravnega posla: za oba predmeta prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
– izklicna cena za poslovni prostor pod
točko 2.a) 12,387.307 SIT, najnižji znesek
višanja: 100.000 SIT;
– izklicna cena za poslovni prostor pod
točko 2.b) 20,734.706 SIT, najnižji znesek
višanja 100.000 SIT.
Izklicne cene ne vsebujejo nobenih
davščin.
5. Kriterij za izbiro kupca: prodajne pogodbe za predmete prodaje pod 2. točko
bodo sklenjene s tistimi dražitelji, ki bodo
ponudili najvišjo ceno nad izklicno ceno.
Plačane kavcije uspešnih dražiteljev bodo
vštete v kupnino v prodajni pogodbi. Javna
dražba je neuspešna, če ni bila dosežena
izklicna cena.
6. Kupec poslovnega prostora pod točko 2.b), v primeru, da to ne bo dosedanji
najemnik, ne sme dosedanjemu najemniku tega poslovnega prostora odpovedati
najemne pogodbe v roku 10 let od dneva
sklenitve prodajne pogodbe za navedeni poslovni prostor, kar se vnese tudi kot določilo
v prodajni pogodbi za navedeni poslovni
prostor. Dosedanji najemnik poslovnega
prostora pod točko 2.b) obdrži enake pravice in obveznosti do kupca predmetnega
poslovnega prostora, kot jih je imel do Občine Tržič.
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7. Način in rok plačila kupnine: uspešni
dražitelji so dolžni kupnino poravnati v roku
8 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe
oziroma izstavitve računa, kar velja za oba
predmeta prodaje pod točko 2.
8. Plačilo kupnine v navedenem roku je
bistvena sestavina prodajne pogodbe za
oba predmeta prodaje pod točko 2. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku.
9. Kraj in čas javne dražbe: kraj in čas
izvedbe javne dražbe za vse predmete prodaje pod 2. točko: Poslovna stavba Občine
Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, dne 3. 2.
2004 ob 9. uri, v veliki sejni sobi Občine
Tržič.
10. Višina kavcije, ki jo je potrebno položiti pred začetkom dražbe in se vplača na
podračun enotnega zakladniškega računa
Občine Tržič, št. 01331-0100006578, ki
je odprt pri Upravi za javna plačila, Uradu
Kranj:
– kavcija za poslovni prostor pod točko
2.a): v višini 30% izklicne cene z navedbo
‘’kavcija za poslovni prostor 2.a – optika;
– kavcija za poslovni prostor pod točko
2.b) v višini 30% izklicne cene z navedbo
‘’kavcija za poslovni prostor 2.b – kavarna.
Plačilo kavcije pred začetkom javne
dražbe s predložitvijo potrdila (dokazila)
o plačilu kavcije je pogoj za udeležbo na
javni dražbi.
11. Plačana kavcija, brez obresti, bo po
končani dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki
na javni dražbi ne bodo uspešni, in sicer v
roku 15 dni od dneva izvedbe javne dražbe.
12. Interesenti se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji javne dražbe ter pridobijo
razpisno dokumentacijo pri Andreji Meglič,
tel. 04/59-71-528 ali Meliti Nikše, tel. 04/5971-533 ter si po plačilu stroškov za razpisno
dokumentacijo ogledajo predmete prodaje.
Stroški razpisne dokumentacije, za vsak
predmet prodaje iz 2. točke posebej, znašajo 15.000 SIT. Interesenti so dolžni pred
prevzemom razpisne dokumentacije plačati
navedeni znesek na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič, št. 01331010006578, odprt pri Upravi za javna plačila, Uradu Kranj in navesti namen nakazila
– ‘’plačilo za razpisno dokumentacijo’’ ter o
plačilu predložiti dokazilo.
13. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič lahko s soglasjem župana Občine Tržič ustavi postopek prodaje vse
do sklenitve prodajne pogodbe, pri čemer se
ponudnikom/dražiteljem povrnejo stroški in
sicer v višini izkazanih stroškov za prevzem
razpisne dokumentacije.
14. Drugi pogoji, ki jih mora dražitelj izpolnjevati:
Predmete prodaje pod 2. točko lahko
kupijo fizične osebe, samostojni podjetniki
posamezniki ali pravne osebe. Dražitelji so
na dan javne dražbe dolžni s seboj prinesti
naslednje dokumente v izvirniku, razen če je
izrecno določeno, da se lahko predloži fotokopija, overjena pri notarju:
– notarsko overjeno fotokopijo ali izvirnik
potrdila o državljanstvu Republike Slovenije
(za fizične osebe),
– podatke o matični in davčni številki
dražitelja ter njegovem računu,
– priglasitveni list DURS (le za samostojne podjetnike posameznike),
– redni izpisek iz sodnega registra, ki ni
starejši od 30 dni od dneva izvedbe javne
dražbe (le za pravne osebe),

– predložiti, kolikor se bo v imenu dražitelja udeležil pooblaščenec, neomejeno
specialno pooblastilo, ki se nanaša na
predmet javne dražbe in ga je podpisala
fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne
osebe, pri čemer mora biti podpis overjen
pri notarju,
– osebni dokument zaradi ugotovitve
istovetnosti zastopnika oziroma pooblaščenca dražitelja (osebna izkaznica, potni
list, vozniško dovoljenje),
– potrdilo o plačilu kavcije pred začetkom
javne dražbe,
– predložiti pravilno izpolnjeno in podpisano pisno izjavo o pristopu k splošnim
pogojem javne dražbe (glej razpisno dokumentacijo), pri čemer mora biti podpis na
izjavi overjen pri notarju.
15. Razpisna dokumentacija vsebuje:
podrobnejši opis lokacije in predmetov
javne dražbe, zemljiškoknjižne izpiske, katastrske podatke, mapne kopije z označbo
parcel, lokacijsko informacijo, slike predmetov javne dražbe, splošne pogoje za izvedbo
in udeležbo na javni dražbi, obrazec izjave o
sprejemanju splošnih pogojev javne dražbe,
pravne vire, ki urejajo postopek prodaje in
vzorec prodajne pogodbe.
16. Vse stroške, davščine ter takse nosi
kupec.
17. Izročitev predmetov prodaje pod
2. točko v posest kupcem se opravi po celotnem plačilu kupnin in stroškov.
18. Z najugodnejšimi dražitelji se sklene
prodajna pogodba najkasneje v 8 dneh po
zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina
Tržič zadrži njegovo kavcijo.
19. Za vpis lastninske pravice oziroma
etažne lastnine v zemljiško knjigo so dolžni poskrbeti kupci na svoje stroške, zaradi
česar jim je Občina Tržič dolžna izročiti vse
potrebne listine.
20. Ta javna dražba se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in v časopisu Gorenjski glas.
Občina Tržič
Ob-440/04
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19,
Radovljica na podlagi 7. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) in
sklepa 7. seje Občinskega sveta Občine
Radovljica z dne 3. 7. 2003 ter v skladu
z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03)
objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Radovljica, Gorenjska c.
št. 19, Radovljica, tel. 04/537-23-00, faks
04/531-24-684.
2. Predmet prodaje:
a) poslovni objekt bivše teritorialne
obrambe v Radovljici – Predtrg s pripadajočo komunalno ureditvijo in zemljiščem: parc.
št. 548, poslovna stavba v izmeri 17 m2, poslovna stavba v izmeri 346 m2, gospodarsko
poslopje v izmeri 20 m2, zelenica v izmeri
1318 m2, dvorišče v izmeri 743 m2, pripisani
pri vlož. št. 894 k.o. Predtrg v predelu »Šmidol« v Radovljici. Območje je namenjeno
proizvodno storitveni dejavnosti,
b) poslovni prostor, ki se nahaja v stavbi
na Cankarjevi 60 v Radovljici na parc. št.
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Št.

282/1, k.o. Radovljica in obsega pisarno,
WC s predprostorom, souporabo hodnika in
souporabo predprostora, vse v skupni izmeri
38,65 m2. Poslovni prostor je zaseden.
3. Izklicna cena za nepremičnine znaša:
– pod a) 57,200.000 SIT,
– pod b) 8,910.000 SIT.
Najnižji znesek višanja 100.000 SIT.
4. Način in rok plačila kupnine.
Kupnina se mora plačati v 8 dneh od
podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Radovljica: 013020100007805, sklic:
– pod a) 1230-72000101-1,
– pod b) 1230-72000000-2.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo 3. 2. 2004 v mali sejni
dvorani Občine Radovljica, Gorenjska c. št.
19, in sicer:
– pod a) ob 10. uri,
– pod b) ob 11. uri.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene
nepremičnine, ki jo bodo dražili. Kavcijo je
potrebno nakazati na transakcijski račun
Občine Radovljica, št. 01302-0100007805
sklic:
– pod a)1230-72000101-1,
– pod b) 1230-72000000-2.
Pred pričetkom javne dražbe se mora
dražitelj izkazati s potrdilom o plačilu kavcije.
Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju
vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem
pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od
dneva dražbe.
6. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in
fizične osebe, ki so državljani RS.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico (fizične osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– dokazilo o plačilu kavcije s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
kavcije,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom
dražbe predložiti pisno pooblastilo.
7. Sklenitev pogodbe: z najugodnejšim
ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 30 dni po zaključku dražbe. Če
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja,
Občina Radovljica zadrži njegovo kavcijo.
8. Drugi pogoji
Nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške
overitve, takse za vpis v zemljiško knjigo)
nosi kupec.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe.
Komisija za izvedbo javne dražbe bo
dražbo izvedla v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvar-

izvrševanje kazenskih sankcij, Tivolska 50,
Ljubljana javni natečaj za delovno mesto:
svetovalec/ka v Upravi za izvrševanje
kazenskih sankcij, ki se lahko opravlja
v nazivih svetovalec I, svetovalec II in
svetovalec III.
Poleg splošnih pogojev določenih z Zakonom o delovnih razmerjih (Uradni list RS,
št. 42/02) in Zakonom o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 56/02), morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– smer: politologija, sociologija,
– 8 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– nekaznovanost,
– državljanstvo Republike Slovenije.
V skladu z Zakonom o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) lahko
za delovno mesto kandidirajo tudi osebe,
ki nimajo opravljenega državnega izpita
iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v
primeru izbora na delovno mesto navedeni
izpit opravile najkasneje v letu dni od imenovanja v naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo
kandidati/ke priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče).
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili in
opisom delovnih izkušenj v osmih dneh
po objavi na naš naslov s pripisom »Javni
natečaj«. Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.
Kandidate/ke, ki bodo prišli v ožji izbor
bomo povabili na razgovor.
Kandidate/ke bomo o izboru pisno obvestili v petnajstih dneh po opravljenem
postopku. Z izbranim kandidatom/ko bo po
dokončnosti odločbe o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. 01/478-52-70.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij

nim premoženjem države in občin (Uradni
list RS, št. 12/03 in 77/03).
9. Informacije: vsa dodatna pojasnila o
nepremičninah in ostale informacije interesenti dobijo na Občini Radovljica, kontaktna oseba Marija Habjan, tel. 04/537-23-46,
v delovnih dneh od 19. 1. 2004 do 2. 2. 2004
od 10. do 12. ure.
10. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem s soglasjem župana lahko posto-

Razpisi delovnih
mest
Ob-287/04
Razpisna komisija Javnega zavoda
Zdravstvenega doma Radeče na podlagi
seje Sveta zavoda z dne 9. 1. 2004 in 29.
člena Statuta zavoda razpisuje delovno
mesto
direktorja/direktorice Zdravstvenega
doma Radeče.
Poleg splošnih pogojev, predpisanih z
zakonom, mora kandidat izpolnjevati še
naslednje:
– da ima visoko strokovno izobrazbo;
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
na ustreznih delih in nalogah;
– da je državljan(ka) Republike Slovenije;
– da obvlada slovenski jezik;
– da predloži program dela in opredeli
svojo vlogo pri realizaciji le-tega.
Mandat traja 4 leta in teče od dneva izdaje soglasja za imenovanje.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati pošljejo v 8 dneh
po objavi na naslov: JZ Zdravstveni dom
Radeče, Ulica OF 8, 1433 Radeče.
Kandidat/ke bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh od dneva objave razpisa.
Zdravstveni dom Radeče
Ob-337/04
Svet Centra za socialno delo Ruše na
podlagi 26. in 27. člena Statuta zavoda in
sklepa Sveta zavoda z dne 11. 12. 2003 objavlja delovno mesto
direktorja.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan
kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih v 56. in 69. členu Zakona o socialnem
varstvu izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima visoko ali višjo šolo socialne,
psihološke, pedagoške smeri in njenih disciplin, upravne, pravne ali sociološke smeri,
– da ima pet let delovnih izkušenj,
– da ima opravljen strokovni izpit iz področja socialnega varstva.
Mandat direktorja traja 4 leta.
Kandidati naj svoje vloge z ustreznimi
dokazili in življenjepisom naslovijo na Svet
Centra za socialno delo Ruše, Šolska 16/a,
Ruše, z oznako »razpis za direktorja«, v
roku 8 dni od dneva objave. O izbiri bodo
kandidati pisno obveščeni v roku, določenem z zakonom.
Center za socialno delo Ruše
Št. 111-1/03 3101
Ob-355/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) objavlja Ministrstvo za pravosodje, Uprava za

Stran

Su 13/04-2
Ob-374/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) objavlja Delovno in socialno sodišče v Ljubljani,
Resljeva 14, Ljubljana, javni natečaj za:
višjega pravosodnega svetovalca
(1 prosto delovno mesto).
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu višji
pravosodni svetovalec II. Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu višji
pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in
štirimesečnim poskusnim delom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
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– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili v 8 dneh od dneva objave javnega natečaja na naslov: Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Resljeva 14, 1001 Ljubljana.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite po tel. 01/23-25-196.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
Ob-444/04
Sodnik za prekrške Domžale, Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale, objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
višji pravosodni sodelavec (sodni
referent za področje izvrševanja kazni in
finančno računovodski referent I).
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni sodelavec I, višji pravosodni sodelavec II in višji
pravosodni sodelavec III.
Pogoji:
– višja strokovna izobrazba ekonomske
smeri ali višja strokovna izobrazba organizacije dela,
– najmanj 1 leto delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– aktivno znanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Organ in kraj
opravljanja dela: Sodnik za prekrške Domžale, Ljubljanska 76, 1230 Domžale.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja potrdila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega
dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z
opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva
objave javnega natečaja na naslov: RS
Sodnik za prekrške Domžale, Ljubljanska
76, Domžale.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
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Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v sprejemni pisarni na tel.
01/72-95-710.
Sodnik za prekrške Domžale
Ob-447/04
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02), objavlja Mestna občina Maribor javni natečaj
za prosti pripravniški mesti v Mestni upravi
Mestne občine Maribor za osebi, ki bosta
prvič začeli opravljati delo in se bosta usposabljali za opravo državnega izpita iz javne
uprave:
– pripravnik v komunalni direkciji,
Slovenska 40, 2000 Maribor.
Pogoj: univerzitetna izobrazba gradbene
smeri.
– pripravnik v oddelku za finance, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
Pogoj: univerzitetna izobrazba ekonomske smeri.
Kandidat/ka mora izpolnjevati še pogoje,
določene v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanosti oziroma izpisek iz kazenske evidence, ki ne sme biti
starejše od treh mesecev (dobite ga na Ministrstvu za pravosodje),
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ni starejše od treh mesecev (dobite ga na
pristojnem sodišču),
– potrdilo o opravljenih preizkusih znanja (dobite ga na fakulteti – t.j. povprečna
ocena izpitov).
Natečajna merila so:
– najvišja povprečna ocena opravljenih
preizkusov znanja,
– komunikativnost.
S kandidatom/ko bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas trajanja pripravniške dobe.
Pisno vlogo z vsemi navedenimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življenjepisom naj kandidati/kandidatke pošljejo
na naslov: Mestna uprava Mestne občine
Maribor, Oddelek za splošne in pravne zadeve, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
Rok za prijavo je osem dni od dneva objave javnega natečaja. Nepopolnih prijav ne
bomo upoštevali.
Kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni v
roku 30 dni po preteku razpisnega roka.
Vse dodatne informacije dobite na tel. 02/
220-13-39, pri Vladki Ribič.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Su 1-010601/2004-2
Ob-451/04
Okrajno sodišče v Domžalah objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto
strokovni sodelavec – 2 delovni mesti
(1 za določen čas do 11. 7. 2004 in 1 za nedoločen čas), s polnim delovnim časom in
poskusno dobo 3 mesecev.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivih:
strokovni sodelavec III, strokovni sodelavec
II, strokovni sodelavec I.
Kraj opravljanja dela: Ljubljanska 76,
Domžale.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– delovne izkušnje: najmanj 2 leti v nazivu strokovni sodelavec III, najmanj 3 leta v

nazivu strokovni sodelavec II, najmanj 4 leta
v nazivu strokovni sodelavec I,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– poznavanje dela z računalnikom.
Kandidati morajo predložiti k prijavi naslednja dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– potrdilo o državljanstvu,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba ter ustrezne reference oziroma dokazila o izpolnjevanju
delovnih izkušenj,
– potrdilo o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma opravljenem pravosodnem izpitu.
Upoštevali bomo samo prijave, katerim
bodo predložena vsa dokazila.
Prijave je potrebno poslati v roku 15 dni
od dneva objave tega javnega natečaja na
naslov: Okrajno sodišče v Domžalah, Ljubljanska 76, Domžale.
Kandidate bomo o izboru obvestili v roku
15 dni po odločitvi.
Oseba, ki daje informacije o izvedbi
javnega natečaja: vodja urada predsednice
Alenka Marinšek, tel. 01/72-41-436.
Okrajno sodišče v Domžalah
Št. 12/60
Ob-455/04
Agencija Republike Slovenije za okolje
objavlja javni natečaj za prosto delovno
mesto:
1. višjega svetovalca v Uradu za okolje, Sektor za kakovost zraka,
2. višjega svetovalca v Uradu za okolje, Sektor za ravnanje z odpadki.
Naloge uradniškega delovnega mesta
višjega svetovalca se lahko opravljajo v
treh nazivih: višji svetovalec III, višji svetovalec II, višji svetovalec I. Izbrani kandidat
bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ustrezne naravoslovne ali druge ustrezne
tehnične smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– znanje angleškega jezika.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Kandidat bo delo opravljal
na sedežu Agencije Republike Slovenije za
okolje, Vojkova 1b, 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: Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana
(Kadrovska služba).
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne
informacije pridobite na tel. 01/478-72-47
(S. Brumat).
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
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Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni od dne te objave. O izbiri bo izdana upravna odločba, ki
bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso
bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določena čas – 10 mesecev s
polnim delovnim časom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
na tel. 05/66-37-630.
Upravna enota Koper

Ob-459/04

Zavod za gozdove Slovenije, Centralna
enota, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, razpisuje delovno mesto
vodja območne enote Kočevje.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev
izpolnjevati še naslednje:
1. univerzitetna izobrazba gozdarske
smeri (zaželen magisterij),
2. petletne izkušnje pri delu v gozdarstvu
in triletne izkušnje na vodilnih ali vodstvenih
delovnih mestih,
3. organizacijske sposobnosti, komunikativnost, samoiniciativnost,
4. opravljen izpit iz Zakona o upravnem
postopku,
5. aktivno znanje enega svetovnega
jezika,
6. izpit za voznika B kategorije.
Vodja območne enote bo imenoval Svet
območne Kočevje za dobo štirih let in je lahko po končanem mandatu ponovno imenovan. Kandidat mora pred nastopom funkcije
pridobiti pozitivno soglasje direktorja ZGS.
Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z
življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih
izkušenj in ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev ter priložijo pisno vizijo organiziranja in vodenja dela območne enote
v 15. dneh po objavi na naslov: Zavod za
gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje, Rožna ul. 39, Kočevje, s pripisom “za
razpis vodja OE“.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-483/04
Svet zavoda Zdravstvenega doma dr.
Janeza Oražma Ribnica razpisuje prosto
delovno mesto
direktorja zavoda.
Kandidat mora poleg z zakonom določenih pogojev izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– visoka univerzitetna izobrazba zdravstvene smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– smisel za organizacijo in vodenje,
– poznavanje dejavnosti s področja dela
zavoda,
– državljanstvo RS in aktivno znanje slovenskega jezika.
Delovno mesto direktorja se razpisuje za
mandatno dobo štirih let. Kandidati naj vloge
z dokazili o izpolnjevanju pogojev naslovijo
na Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica, Majnikova 1, 1310 Ribnica, z oznako
“za razpisno komisijo“. Rok za prijavo je 8
dni po objavi razpisa. Prijavljeni kandidati
bodo obveščeni o izboru v roku 8 dni po zaključenem izbirnem postopku.
Svet zavoda
Zdravstvenega doma
dr. Janeza Oražma Ribnica
Št. 111-02-1/2004-01-924

Ob-499/04

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 zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta:
svetovalec v oddelku za pravne naloge na Davčnem uradu Maribor.
Delovno mesto se lahko izvaja v nazivih
svetovalec III, svetovalec II ali svetovalec I.

Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, pravne ali druge ustrezne
smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– znanje uporabe računalnika,
– državni izpit iz javne uprave, ki ga
mora kandidat opraviti najkasneje v roku
enega leta od imenovanja v naziv.
Zaželeno poznavanje davčne zakonodaje.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava ter
drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
Z izbranim javnim uslužbencem bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in
poln delovni čas, s predvidenim 4-mesečnim
poskusnim delom.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in
opisom dosedanjih delovnih izkušenj pošljite v 8 dneh od objave na naslov, kjer se
bo navedeno delovno mesto tudi opravljalo:
Davčna uprava RS, Davčni urad Maribor,
Svetozarevska 9, 2000 Maribor.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti pri Heleni Falež,
tel. 02/235-20-02.
Davčna uprava Republike Slovenije
Št. 3/2004

Ob-509/04

Republika Slovenija, Upravna enota Koper, objavlja v skladu z 58. členom in drugim odstavkom 70. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) javni
natečaj za mesto
1. pripravnik v Oddelku za okolje in
prostor,
2. dva pripravnika v Oddelku za upravno notranje zadeve.
Kandidati morajo izpolnjevati splošne
pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava ter 88. člen Zakona o javnih
uslužbencih in mora imeti:
pod 1) univerzitetno izobrazbo pravne
smeri;
pod 2) visoko strokovno izobrazbo pravne ali upravne smeri.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopke zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidati bodo delo opravljali v
prostorih Upravne enote Koper, Trg Brolo 3
in 4, Koper.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Upravna enota Koper, Trg Brolo
3, 6000 Koper, in sicer v roku 8 dni od dne
objave.

Št. 551-3/2004
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Ob-514/04

Svet Centra za socialno delo Novo mesto razpisuje delovno mesto
direktorja.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– imeti visoko strokovno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške smeri ali njenih
specialnih disciplin, upravne, pravne in sociološke smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva in
– predložiti program dela Centra za socialno delo Novo mesto.
Direktor bo imenovan za mandat štirih
let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in krajšim opisom dosedanjega
dela morajo kandidati poslati v 8 dneh po
objavljenem razpisu v zaprti kuverti na naslov: Center za socialno delo Novo mesto,
Resslova ul. 7b, 8000 Novo mesto, z oznako »za razpis«.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
8 dni od dneva sprejema sklepa o izbiri
kandidata.
Center za socialno delo Novo mesto
Št. 111-1/04-0515

Ob-519/04

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98,
48/01 in 67/02):
a) 1 prosto mesto višjega sodnika
na civilnem oddelku Višjega sodišča v
Ljubljani,
b) 2 prosti mesti okrožnih sodnikov na
Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto 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
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Druge objave
Ob-379/04
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), Akta o ustanovitvi Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št.
96/00) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 6/03, 97/03) Javni sklad RS za
kulturne dejavnosti objavlja
javni poziv
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
nakupa specializirane opreme za
potrebe pihalnih in tamburaških
orkestrov za leto 2004
(v nadaljevanju: poziv specializirana
oprema 2004)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5,
Ljubljana.
1. Predmet poziva: predmet poziva specializirana oprema 2004 so projekti nakupa
glasbenih instrumentov za potrebe pihalnih
in tamburaških orkestrov.
2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
poziva specializirana oprema 2004 znaša
12,000.000 SIT.
3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2004 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto
2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03).
4. Razpisni roki: poziv specializirana
oprema 2004 je odprt od 16. 1. 2004 do
16. 2. 2004 oziroma do porabe sredstev.
5. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva specializirana
oprema 2004 obsega:
– besedilo poziva,
– prijavne obrazce: (A) za predstavitev
predlagatelja in (B) za prijavo posameznega projekta,
– vzorec zahtevanih izjav.
6. Pomen izrazov
Kot specializirana oprema se v tem pozivu štejejo glasbeni instrumenti za pihalne
in tamburaške orkestre.
Upravičene osebe po tem pozivu so
kulturna društva in zveze kulturnih društev,
registrirane kot pravne osebe v RS, ki izvajajo kulturne programe iz razpisnega področja, za kulturno delovanje Slovencev, ki
žive v zamejstvu, pa ustrezne organizacije
iz zamejstva (v nadaljevanju: upravičene
osebe).
Projekt je posamični sklop opreme,
ki je v celoti in v svojih delih namenjena
uporabi na razpisnem področju. Zaprošeni
znesek financiranja posameznega projekta lahko dosega do 30% vseh predvidenih
stroškov.
Sofinancer je partner predlagatelja projekta, ki je lahko soudeležen pri zasnovi,
izvedbi in financiranju projekta. Finančna
soudeležba sofinancerja mora dosegati vsaj
20% vseh predvidenih stroškov projekta. Vir
za omenjeno finančno soudeležbo ne more
biti proračun RS, namenjen kulturi.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne konstrukcije
celotnega projekta (odhodki = prihodki).
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7. Pogoji poziva
Vloge na poziv specializirana oprema
2004 lahko predložijo upravičene osebe, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirane kot pravne osebe v RS
– to dokažejo z obvestilom Statističnega
urada RS o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti ali s kopijo odločbe upravne enote
o registraciji društva;
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka JSKD v letu 2003, izpolnjevali vse
svoje obveznosti do JSKD; to dokažejo s
podpisano izjavo predlagatelja.
Vloge na poziv specializirana oprema
2004 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– vsebujejo predpisana obrazca A in B
ter obvezne priloge (priloga k obrazcu A,
priloga k obrazcu B, obvestilo Statističnega
urada RS o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti ali kopija odločbe upravne enote o
registraciji društva, izjava odgovorne osebe
ter predračun dobavitelja);
– zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih investicijskih projektov ne presega
30% vseh predvidenih stroškov oziroma
ni višji od 500.000 tolarjev; to predlagatelji
dokažejo z navedbo predvidenih finančnih
virov za pokritje preostalega deleža (če
gre za sofinanciranje, tudi z izvirno izjavo
sofinancerja o njegovi vsaj 20% finančni
udeležbi);
– projekt ni bil prijavljen na ostale pozive
JSKD 2004;
– vloga mora biti čitljivo izpolnjena v
slovenskem jeziku in na ustreznih mestih
podpisana in žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva specializirana oprema 2004 ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka poziva, ki ga
imenuje direktor JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse vloge, ki:
– niso bile oddane v razpisnem roku;
– jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Rok
za dopolnitev vloge je tri delovne dni od prejema obvestila o nepopolni vlogi.
Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in
nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
9. Splošni kriteriji poziva
Predlagatelj posameznega projekta
ustreza splošnim kriterijem, če ima:
– trajnejše, vsaj enoletno delovanje na
razpisnem področju,
– ustrezen obseg kulturnega programa
(vsaj tri zaokrožene projekte v letu 2003),
– ustrezen odmev v javnosti (reference s
poudarkom na letu 2003),
– uresničuje cilje, ki presegajo lokalne
interese (udeležba na vsaj dveh prireditvah
regionalnega značaja v letu 2003).
Investicijski projekt ustreza splošnim
kriterijem, če:
– ohranja ali povečuje učinkovitost uporabe opreme za izvajanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– je celovit in zaokrožen, tehtno vsebinsko obrazložen in utemeljen,
– je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno zgradbo (celotna vrednost
projekta ne sme biti nižja od 500.000 SIT),
– zagotavlja soudeležbo predlagatelja z
lastnimi ali pridobljenimi sredstvi.
10. Prednostni kriteriji:

– nakup opreme, ki je neobhodno potrebna za delovanje predlagatelja,
– nakup opreme, ki omogoča trajnejše
delovanje in na področju ljubiteljske kulture,
– nakup opreme, ki omogoča kakovostnejšo pripravo in izvedbo umetniške
produkcije,
– nakup opreme, ki vpliva na vzpostavitev povezovanja na lokalni in širši ravni,
– nakup opreme, ki vpliva na izenačevanje razvojnih standardov po lokalnih
skupnostih.
11. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo investicijski projekti, katerih
predlagatelj in projekt bo izpolnjeval vse
splošne kriterije ter bo visoko ocenjen pri
prednostnih kriterijih poziva specializirana
oprema 2004. Izbirna komisija za posamezno razpisno področje bo ustreznost vloge
preverjala iz podatkov, ki bodo navedeni na
prijavnih obrazcih, v obveznih prilogah ter
drugem priloženem materialu.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, do 16. 2. 2004
oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti
kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: “Ne odpiraj – Prijava na poziv specializirana oprema 2004”. Na zadnji strani ovitka mora biti
navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov
(sedež).
Če posamezni predlagatelj predloži več
vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno
označenem ovitku.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva specializirana oprema 2004.
13. Pristojni uslužbenci
Pristojni uslužbenci za dajanje informacij
in pojasnil so:
– Marjeta Turk, sekretarka sklada, 01/2410-524, marjeta.turk@jskd.si;
– Marko Studen, sekretar nadzornega sveta sklada, 01/24-10-508, marko.studen@jskd.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih JSKD so vsak delovni dan od 9. do
13. ure.
14. Dvig in vpogled dokumentacije poziva
Dokumentacijo javnega poziva lahko
zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na
območnih izpostavah in na sedežu JSKD
med uradnimi urami (vsak delovni dan od
9. do 13. ure).
Dokumentacija javnega poziva je dostopna na domači strani JSKD – www.jskd.si.
15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na
poziv specializirana oprema 2004, bo potekala po vrstnem redu prispetja. Pri nepopolnih vlogah, ki so bile dopolnjene, se
za datum prispetja upošteva datum dopolnitve vloge.
JSKD bo izbral predloge investicijskih
projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa in največ do vrednosti, določenih z
državnim proračunom.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 15 dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

2-3 / 16. 1. 2004 /

115

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

Ob-380/04
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), Akta o ustanovitvi Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS,
št. 96/00) in v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 6/03, 97/03), Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: JSKD) objavlja

dveh letih je samostojno pripravil in izvedel
vsaj en zaokrožen projekt – v prilogi k obrazcu A je dolžan navesti seznam pomembnejših projektov 2002/ 2003).
Predlagani projekt ustreza splošnim kriterijem, če:
– sodi na področje ljubiteljske kulturne
dejavnosti;
– ima predvideno izvedbo v letu 2004;
– je zaokrožen, ustvarjalen z jasnim, utemeljenim konceptom;
– ima cilje, ki presegajo lokalne interese;
– je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti,
bo dostopen javnosti in bo predvidoma objavljen v medijih;
– ima uravnoteženo finančno shemo;
– ima realno finančno konstrukcijo in
ni ocenjen tako visoko, da s prispevkom,
ki ga JSKD običajno namenja podobnim
programom, programa ne bi bilo mogoče
realizirati;
– resorno ne spada na druga področja
(npr. šolstvo – daljše izobraževalne oblike,
šport, znanost, malo gospodarstvo ipd.);
– ni komercialne narave (razvidno mora
biti, da projektu ni moč pripisati pretežno
komercialnega namena) in člani izvajalske
skupine za izvedbo ne prejemajo plačila.
Prijavljeni projekt ne bo obravnavan
prednostno, če je po zvrsti (velja za vse
dejavnosti):
– jubilejna slavnost, razstava (razen če
gre za pomembne novosti v pristopu in
programu prireditve ali za zelo pomembno
obletnico);
– novoletna ali božična prireditev (koncert, predstava…);
– prireditev ob krajevnem ali državnem
prazniku (proslava slovenskega kulturnega
praznika…);
– program na prireditvi, ki ima pretežno
zabavno družabni značaj, turistična ali narodnozabavna prireditev ali veselica;
– gostovanje po Sloveniji ali v tujini (razen, če je bistvenega pomena za slovensko
ljubiteljsko kulturno dejavnost);
– šola ali večletna izobraževalna oblika;
– izdaja audio, video kasete ali CD-ja
(razen če gre za izdajo CD-ja vrhunske zasedbe z izvirnim programom in v obliki, ki je
primerna za promocijo slovenske ustvarjalnosti v mednarodnem prostoru);
– (za publikacije): ni povezan z delovanjem ljubiteljskih kulturnih društev in
njihovih zvez.
Prijavljeni projekt ne bo obravnavan
prednostno, če (velja za posamezne dejavnosti):
– za folklorno dejavnost: ne temelji na
ohranjanju ali poustvarjanju slovenske ljudske glasbe in plesa;
– za etno dejavnost: ne temelji na raziskavi in interpretaciji virov narejeni posebej
za prijavljeni projekt;
– za plesno dejavnost: je seminar, ki ne
vključuje javnega zaključnega prikaza dela;
je seminar za mažorete, ki poleg mažoretne
in twirlindg specifike ne vključuje plesne tehnike in javnega zaključnega prikaza dela;
– za likovno dejavnost: je razstava posameznega avtorja ali pregledna društvena
razstava; likovno srečanje ali kolonija z nagradami in odkupi; založniški projekt (koledarji, razglednice);
– za literarno dejavnost: je samostojna
knjiga posameznega ustvarjalca; šolsko ali
novinarsko literarno glasilo;

javni projektni poziv 2004
za izbor kulturnih projektov na
področjih ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti, ki jih bo v letu 2004
sofinanciral Javni sklad Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti
(v nadaljevanju: projektni poziv, oznaka
PP-2004)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5,
Ljubljana.
1. Predmet projektnega poziva in oblike
dejavnosti
Predmet projektnega poziva je sofinanciranje projektov kulturnih društev, ki bodo
izvedeni kot:
– prireditve;
– izobraževanje za potrebe ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti;
– založniški, filmski, video in intermedijski projekti (v nadaljevanju: projekti).
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba),
gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna
in etno dejavnost, filmska dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, literarna
dejavnost in intermedijska dejavnost (ki
združuje našteta področja).
2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih
za predmet projektnega poziva – PP-2004,
znaša 93,000.000 SIT.
3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2004 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto
2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03).
4. Razpisni rok: projektni poziv PP-2004
se prične 16. 1. 2004 in se zaključi 16. 2.
2004, oziroma s porabo sredstev.
5. Dokumentacija projektnega poziva
Dokumentacija projektnega poziva obsega:
– besedilo poziva;
– prijavne obrazce: (A) za predstavitev
predlagatelja in (B) za prijavo posameznega projekta;
– vzorec zahtevanih izjav.
6. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem pozivu so
kulturna društva in njihove zveze s statusom pravne osebe v Republiki Sloveniji, ki
delujejo na razpisnem področju; za kulturno
delovanje Slovencev, ki žive v zamejstvu, pa
ustrezne organizacije iz zamejstva (v nadaljevanju: upravičene osebe).
Projekt je programska enota – posamezna aktivnost, ki je v celoti in v svojih delih
dostopna javnosti (npr. koncert, razstava,
plesna predstava, publikacija, kulturni dogodek). Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta lahko dosega do 50%
vseh predvidenih stroškov.
Soorganizator je partner predlagatelja
programa, ki je bistveno vpleten tako v
zasnovo kot tudi v izvedbo in financiranje

projekta. Njegova finančna soudeležba z
lastnimi ali pridobljenimi sredstvi mora dosegati vsaj 10% vseh predvidenih stroškov
projekta. Vir za omenjeno finančno soudeležbo ne more biti državni proračun, namenjen kulturi.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe celotnega projekta (odhodki = prihodki).
7. Pogoji projektnega poziva
Vloge na projektni poziv PP-2004 lahko
predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– so registrirane za opravljanje kulturnoumetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji; to dokažejo z obvestilom Statističnega urada RS o identifikaciji
in razvrstitvi po dejavnosti ali s kopijo odločbe upravne enote o registraciji društva;
– zagotavljajo dostopnost programskih
sklopov in programskih enot javnosti in
medijem – to dokažejo s podpisano izjavo
predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost;
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka JSKD v letu 2003, izpolnili vse svoje
obveznosti do JSKD – to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja o izpolnjenih pogodbenih obveznosti do JSKD v letu 2003.
Vloge na projektni poziv PP-2004 morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– vsebujejo predpisana obrazca A in B ter
obvezne priloge (priloga k obrazcu A, priloga
k obrazcu B, obvestilo Statističnega urada
RS o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti
ali kopija odločbe upravne enote o registraciji
društva, izjava odgovorne osebe);
– zaprošeni znesek financiranja predlaganih kulturnih projektov ne presega 50%
vseh predvidenih stroškov; to predlagatelji
dokažejo z navedbo predvidenih finančnih
virov za pokritje preostalega deleža (če gre
za soorganizacijo, tudi z izvirno izjavo soorganizatorja o njegovi vsaj 10% finančni
udeležbi).
Vloga mora biti čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku na ustreznih prijavnih obrazcih, vsebovati mora vse zahtevane podatke
in priloge in mora biti na ustreznih mestih
podpisana in žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev projektnega
poziva
Izpolnjevanje pogojev projektnega poziva ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka poziva, ki ga imenuje direktor
JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse vloge, ki:
– niso bile oddane v razpisnem roku;
– jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Rok
za dopolnitev vloge je tri delovne dni od prejema obvestila o nepopolni vlogi.
Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in
nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
9. Splošni kriteriji projektnega poziva
Predlagatelj posameznega projekta
ustreza splošnim kriterijem, če ima:
– trajnejše, vsaj enoletno delovanje na
razpisnem področju;
– prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti;
– ustrezen, uspešen in kakovosten obseg programa, zlasti v letu 2003 (v preteklih
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– za intermedijsko dejavnost: ne združuje več različnih dejavnosti v enem projektu;
če gre za izdelavo spletnih strani; ne uporablja avdio-vizualnih sredstev (računalniki,
internet…).
10. Uporaba kriterijev: izbrani bodo tisti
projekti, ki bodo v celoti izpolnjevali splošne
kriterije javnega projektnega poziva. Izbirna
komisija za posamezno razpisno področje
bo ustreznost vloge preverjala iz podatkov,
ki bodo navedeni na prijavnih obrazcih, v
obveznih prilogah in drugem priloženem
materialu (izkazi medijskih objav, programski listi…).
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, do 16. 2. 2004
oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti
kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: “Ne odpiraj
– Prijava na poziv PP-2004”. Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv
in poštni naslov (sedež).
Če posamezni predlagatelj predloži več
vlog, mora biti vsaka vloga oddana v svojem, pravilno označenem ovitku in vsebovati
vse predpisane obrazce in priloge.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji projektnega
poziva PP-2004.
12. Pristojni uslužbenci
Pristojni uslužbenki za dajanje informacij
in pojasnil sta:
– Urška Bittner, pomočnica direktorja za
program – urska.bittner@jskd.si,
– Marjeta Turk Ferlič, sekretarka sklada
– marjeta.turk@jskd.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih JSKD so vsak ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 11. ure.
13. Dvig in vpogled dokumentacije projektnega poziva
Dokumentacijo javnega poziva lahko
predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na
območnih izpostavah in na sedežu JSKD
med uradnimi urami (vsak delovni dan od
9. do 13. ure).
Dokumentacijo projektnega poziva se
lahko natisne tudi z domače strani JSKD
www.jskd.si, kjer so vsi ostali podatki, povezani z izvedbo projektnega poziva.
Zainteresirane osebe lahko vpogledajo
dokumentacijo projektnega poziva na sedežu JSKD (Štefanova 5, 1000 Ljubljana),
v času zgoraj navedenih uradnih ur ter na
domači strani JSKD: www.jskd.si.
14. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na projektni poziv PP-2004 bo potekala po vrstnem redu prispetja. Pri nepopolnih vlogah,
ki so bile dopolnjene, se za datum prispetja
upošteva datum dopolnitve vloge.
JSKD bo izbral predloge kulturnih projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 15 dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ob-382/04
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), Akta o ustanovitvi Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št.
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96/00) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 6/03, 97/03), Javni sklad RS za
kulturne dejavnosti objavlja
javni poziv
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
nujnih posegov pri investicijskem
vzdrževanju prostorov in nakupa
opreme za potrebe ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti za leto 2004
(v nadaljevanju: poziv prostori/oprema
2004)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5,
Ljubljana.
1. Predmet poziva: predmet poziva
prostori/oprema 2004 so nujni investicijski
posegi pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakup opreme za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost poziva prostori/oprema 2004 znaša
34,461.000 SIT.
3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2004 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto
2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03).
4. Razpisni roki: poziv prostori/oprema
2004 je odprt od 16. 1. 2004 do 16. 2. 2004
oziroma do porabe sredstev.
5. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva prostori/oprema
2004 obsega:
– besedilo poziva,
– prijavne obrazce: (A) za predstavitev
predlagatelja in (B) za prijavo posameznega projekta,
– vzorec zahtevanih izjav.
6. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem pozivu so
kulturna društva in zveze kulturnih društev,
registrirane kot pravne osebe v RS, ki posedujejo ali uporabljajo prostore za izvajanje
ljubiteljske kulturne dejavnosti, za kulturno
delovanje Slovencev, ki žive v zamejstvu, pa
ustrezne organizacije iz zamejstva ter lokalne skupnosti, ki posedujejo prostore, v katerih se izvajajo ljubiteljske kulturne dejavnosti
(v nadaljevanju: upravičene osebe).
Projekt je investicijski poseg pri vzdrževanju prostorov oziroma posamični sklop
opreme, ki je v celoti in v svojih delih namenjena uporabi na razpisnem področju. Zaprošeni znesek financiranja posameznega
projekta lahko dosega do 50% vseh predvidenih stroškov.
Sofinancer je partner predlagatelja projekta, ki je lahko soudeležen pri zasnovi,
izvedbi in financiranju projekta. Finančna
soudeležba sofinancerja mora dosegati vsaj
20% vseh predvidenih stroškov projekta. Vir
za omenjeno finančno soudeležbo ne more
biti proračun RS, namenjen kulturi.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne konstrukcije
celotnega projekta (odhodki = prihodki).
7. Pogoji poziva
Vloge na poziv prostori/oprema 2004
lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirane kot pravne osebe v RS
– to dokažejo z obvestilom Statističnega
urada RS o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti ali s kopijo odločbe upravne enote
o registraciji društva;

– zagotavljajo dostopnost prostorov izvajalcem ljubiteljskih kulturnih programov; to
dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja;
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka JSKD v letu 2003, izpolnjevali vse
svoje obveznosti do JSKD; to dokažejo s
podpisano izjavo predlagatelja.
Vloge na poziv prostori/oprema 2004
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– vsebujejo predpisana obrazca A in B
ter obvezne priloge (priloga k obrazcu A,
priloga k obrazcu B, obvestilo Statističnega urada RS o identifikaciji in razvrstitvi po
dejavnosti ali kopija odločbe upravne enote o registraciji društva, izjava odgovorne
osebe);
– zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih kulturnih projektov ne presega 50%
vseh predvidenih stroškov; to predlagatelji dokažejo z navedbo predvidenih finančnih virov
za pokritje preostalega deleža (če gre za sofinanciranje, tudi z izvirno izjavo sofinancerja o
njegovi vsaj 20% finančni udeležbi);
– projekt ni bil prijavljen na ostale pozive
JSKD 2004;
– vloga mora biti čitljivo izpolnjena v
slovenskem jeziku in na ustreznih mestih
podpisana in žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva prostori/
oprema 2004 ugotavlja pristojni uslužbenec
za vodenje postopka poziva, ki ga imenuje
direktor JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse vloge, ki:
– niso bile oddane v razpisnem roku;
– jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Rok
za dopolnitev vloge je tri delovne dni od prejema obvestila o nepopolni vlogi.
Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in
nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
9. Splošni kriteriji poziva
Predlagatelj posameznega projekta
ustreza splošnim kriterijem, če ima:
– trajnejše, vsaj enoletno delovanje na
razpisnem področju,
– ustrezen obseg kulturnega programa
(vsaj tri zaokrožene projekte v letu 2003),
– ustrezen odmev v javnosti (reference s
poudarkom na letu 2003),
– uresničuje cilje, ki presegajo lokalne
interese (udeležba na vsaj dveh prireditvah
regionalnega značaja v letu 2003).
Investicijski projekt ustreza splošnim
kriterijem, če:
– ohranja ali povečuje učinkovitost uporabe prostorov ali opreme za izvajanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– je celovit in zaokrožen, tehtno vsebinsko obrazložen in utemeljen,
– je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno zgradbo (celotna vrednost
projekta ne sme biti nižja od 500.000 SIT),
– zagotavlja soudeležbo predlagatelja z
lastnimi ali pridobljenimi sredstvi.
10. Prednostni kriteriji
Za projekte obnove prostorov:
– nujni projekti obnove, katerih odložitev
bi povzročila nadaljnjo škodo na objektu,
– nujni projekti obnove, brez katerih bi
bila uporaba prostorov bistveno okrnjena,
nepopolna ali celo onemogočena,
– projekti obnove prostorov, ki jih uporablja večje število kulturnih skupin,
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– omogočajo trajnejše delovanje na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– omogočajo kakovostnejšo pripravo in
izvedbo umetniške produkcije,
– izboljšujejo možnosti povezovanja tudi
izven lokalne ravni,
– omogočajo izenačevanje razvojnih
standardov po lokalnih skupnostih.
Za projekte nakupa opreme:
– nakup tehnološke in tehnične opreme, ki je neobhodno potrebna za delovanje
predlagatelja,
– nakup tehnološke in tehnične opreme, ki jo uporablja večje število kulturnih
skupin,
– nakup opreme, ki omogoča trajnejše
delovanje in na področju ljubiteljske kulture,
– nakup opreme, ki omogoča kakovostnejšo pripravo in izvedbo umetniške
produkcije,
– nakup opreme, ki izboljšuje pogoje za
povezovanje med izvajalci kulturnih programov,
– nakup opreme, ki vpliva na izenačevanje razvojnih standardov po lokalnih
skupnostih.
11. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo investicijski projekti, katerih
predlagatelj in projekt bo izpolnjeval vse
splošne kriterije ter bo visoko ocenjen pri
prednostnih kriterijih poziva prostori/oprema
2004. Izbirna komisija za posamezno razpisno področje bo ustreznost vloge preverjala iz podatkov, ki bodo navedeni na
prijavnih obrazcih, v obveznih prilogah ter
drugem priloženem materialu.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, do 16. 2. 2004
oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti
kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: “Ne odpiraj
– Prijava na poziv prostori/oprema 2004”.
Na zadnji strani ovitka mora biti navedba
vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).
Če posamezni predlagatelj predloži več
vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno
označenem ovitku.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva
prostori/oprema 2004.
13. Pristojni uslužbenci
Pristojni uslužbenci za dajanje informacij
in pojasnil so:
– Marjeta Turk, sekretarka sklada, 01/2410-524, marjeta.turk@jskd.si;
– Marko Studen, sekretar nadzornega sveta sklada, 01/24-10-508, marko.studen@jskd.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih JSKD so vsak delovni dan od 9. do
13. ure.
14. Dvig in vpogled dokumentacije poziva
Dokumentacijo javnega poziva lahko
zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na
območnih izpostavah in na sedežu JSKD
med uradnimi urami (vsak delovni dan od
9. do 13. ure).
Dokumentacija javnega poziva je dostopna na domači strani JSKD – www.jskd.si.
15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na
poziv prostori/oprema 2004 bo potekala

Finančna uravnoteženost pomeni, da se
ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne konstrukcije
celotnega projekta (odhodki = prihodki).
7. Pogoji poziva
Vloge na poziv MKC 2004 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirane kot pravne osebe v RS
– to dokažejo z obvestilom Statističnega
urada RS o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti ali s kopijo odločbe upravne enote
o registraciji;
– zagotavljajo dostopnost prostorov izvajalcem mladinskih kulturnih programov;
to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja;
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka JSKD v letu 2003, izpolnjevali vse
svoje obveznosti do JSKD; to dokažejo s
podpisano izjavo predlagatelja.
Vloge na poziv MKC 2004 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– vsebujejo predpisana obrazca A in B
ter obvezne priloge (priloga k obrazcu A,
priloga k obrazcu B, obvestilo Statističnega
urada RS o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti ali kopija odločbe upravne enote o
registraciji, izjava odgovorne osebe);
– zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih investicijskih projektov ne presega
50% vseh predvidenih stroškov; to predlagatelji dokažejo z navedbo predvidenih
finančnih virov za pokritje preostalega
deleža (če gre za sofinanciranje, tudi z izvirno izjavo sofinancerja o njegovi vsaj 20%
finančni udeležbi);
– projekt ni bil prijavljen na ostale pozive
JSKD 2004;
– vloga mora biti čitljivo izpolnjena v
slovenskem jeziku in na ustreznih mestih
podpisana in žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva MKC 2004
ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje
postopka poziva, ki ga imenuje direktor
JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse vloge, ki:
– niso bile oddane v razpisnem roku;
– jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Rok
za dopolnitev vloge je tri delovne dni od prejema obvestila o nepopolni vlogi.
Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in
nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
9. Splošni kriteriji poziva
Predlagatelj posameznega projekta
ustreza splošnim kriterijem, če ima:
– trajnejše, vsaj enoletno delovanje na
razpisnem področju,
– ustrezen obseg kulturnega programa
(vsaj tri zaokrožene projekte v letu 2003),
– ustrezen odmev v javnosti (reference s
poudarkom na letu 2003),
– uresničuje cilje, ki presegajo lokalne
interese (udeležba na vsaj dveh prireditvah
regionalnega značaja v letu 2003).
Investicijski projekt ustreza splošnim
kriterijem, če:
– ohranja ali povečuje učinkovitost uporabe prostorov ali opreme za izvajanje mladinskih kulturnih dejavnosti,
– je celovit in zaokrožen, tehtno vsebinsko obrazložen in utemeljen,

po vrstnem redu prispetja. Pri nepopolnih
vlogah, ki so bile dopolnjene, se za datum
prispetja upošteva datum dopolnitve vloge.
JSKD bo izbral predloge investicijskih
projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa in največ do vrednosti, določenih z
državnim proračunom.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 15 dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ob-383/04
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), Akta o ustanovitvi Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št.
96/00) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 6/03, 97/03), Javni sklad RS za
kulturne dejavnosti objavlja
javni poziv
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
nujnih posegov pri investicijskem
vzdrževanju prostorov in nakupa
opreme za potrebe mladinskih kulturnih
centrov za leto 2004
(v nadaljevanju: poziv MKC 2004)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5,
Ljubljana.
1. Predmet poziva: predmet poziva MKC
2004 so nujni investicijski posegi pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakup opreme za potrebe mladinskih kulturnih centrov.
2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
poziva MKC 2004 znaša 15,000.000 SIT.
3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2004 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto
2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03).
4. Razpisni roki: poziv MKC 2004 je odprt od 16. 1. 2004 do 16. 2. 2004 oziroma do
porabe sredstev.
5. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva MKC 2004 obsega:
– besedilo poziva,
– prijavne obrazce: (A) za predstavitev
predlagatelja in (B) za prijavo posameznega projekta,
– vzorec zahtevanih izjav.
6. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem pozivu so mladinski kulturni centri in druga nevladna, neprofitna in prostovoljna združenja, registrirana kot pravne osebe v RS, ki posedujejo ali
uporabljajo prostore za izvajanje mladinske
kulturne dejavnosti, ter lokalne skupnosti, ki
posedujejo prostore v katerih se izvaja mladinska kulturna dejavnost (v nadaljevanju:
upravičene osebe).
Projekt je investicijski poseg pri vzdrževanju prostorov oziroma posamični sklop
opreme, ki je v celoti in v svojih delih namenjena uporabi na razpisnem področju. Zaprošeni znesek financiranja posameznega
projekta lahko dosega do 50% vseh predvidenih stroškov.
Sofinancer je partner predlagatelja projekta, ki je lahko soudeležen pri zasnovi,
izvedbi in financiranju projekta. Finančna
soudeležba sofinancerja mora dosegati vsaj
20% vseh predvidenih stroškov projekta. Vir
za omenjeno finančno soudeležbo ne more
biti proračun RS, namenjen kulturi.
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– je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno zgradbo (celotna vrednost
projekta ne sme biti nižja od 500.000 SIT),
– zagotavlja soudeležbo predlagatelja z
lastnimi ali pridobljenimi sredstvi.
10. Prednostni kriteriji
Za projekte obnove prostorov:
– nujni projekti obnove, katerih odložitev
bi povzročila nadaljnjo škodo na objektu,
– nujni projekti obnove, brez katerih bi
bila uporaba prostorov bistveno okrnjena,
nepopolna ali celo onemogočena,
– projekti obnove prostorov, ki jih uporablja večje število mladinskih kulturnih
skupin,
– omogočajo trajnejše delovanje na področju mladinskih kulturnih dejavnosti,
– omogočajo kakovostnejšo pripravo in
izvedbo umetniške produkcije,
– izboljšujejo možnosti povezovanja tudi
izven lokalne ravni,
– omogočajo izenačevanje razvojnih
standardov po lokalnih skupnostih.
Za projekte nakupa opreme:
– nakup tehnološke in tehnične opreme, ki je neobhodno potrebna za delovanje
predlagatelja,
– nakup tehnične in tehnološke opreme,
ki jo uporablja večje število mladinskih kulturnih skupin,
– nakup opreme, ki omogoča trajnejše
delovanje in na področju mladinskih kulturnih dejavnosti,
– nakup opreme, ki omogoča kakovostnejšo pripravo in izvedbo umetniške
produkcije,
– nakup opreme, ki izboljšuje pogoje
za povezovanje med ustvarjalci kulturnih
programov,
– nakup opreme, ki vpliva na izenačevanje razvojnih standardov po lokalnih
skupnostih.
11. Uporaba kriterijev: izbrani bodo investicijski projekti, katerih predlagatelj in projekt bo izpolnjeval vse splošne kriterije ter
bo visoko ocenjen pri prednostnih kriterijih
poziva MKC 2004. Izbirna komisija za posamezno razpisno področje bo ustreznost vloge preverjala iz podatkov, ki bodo navedeni
na prijavnih obrazcih, v obveznih prilogah
ter drugem priloženem materialu.
12. Oddaja in dostava vlog: vloga mora biti
predložena na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,
do 16. 2. 2004 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: “Ne odpiraj
– Prijava na poziv MKC 2004”. Na zadnji
strani ovitka mora biti navedba vlagatelja:
naziv in poštni naslov (sedež).
Če posamezni predlagatelj predloži več
vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno
označenem ovitku.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva
MKC 2004.
13. Pristojni uslužbenci
Pristojni uslužbenci za dajanje informacij
in pojasnil so:
– Marjeta Turk, sekretarka sklada, 01/2410-524, marjeta.turk@jskd.si;
– Marko Studen, sekretar nadzornega sveta sklada, 01/24-10-508, marko.studen@jskd.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih JSKD so vsak delovni dan od 9. do
13. ure.
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14. Dvig in vpogled dokumentacije poziva
Dokumentacijo javnega poziva lahko
zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na
območnih izpostavah in na sedežu JSKD
med uradnimi urami (vsak delovni dan od
9. do 13. ure).
Dokumentacija javnega poziva je dostopna na domači strani JSKD – www.jskd.si.
15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru: strokovna presoja vlog, prispelih na
poziv MKC 2004 bo potekala po vrstnem
redu prispetja. Pri nepopolnih vlogah, ki so
bile dopolnjene, se za datum prispetja upošteva datum dopolnitve vloge.
JSKD bo izbral predloge investicijskih
projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa in največ do vrednosti, določenih z
državnim proračunom.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 15 dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ob-332/04
Na podlagi 60. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni
list RS, št. 12/03) in na osnovi Programa o
upravljanju počitniškega doma na Krku z
dne 7. 1. 2004, Občina Domžale objavlja
javno ponudbo
za oddajo počitniškega objekta v najem
Predmet razpisa je: najem počitniškega objekta na Krku, Lišina 10, Vantačiči
na Krku, kvadrature 519 m2 z 11 sobami,
jedilnico, sanitarjami in drugimi pripadajočimi prostori vključno z zemljiščem parc.
št.: 1591/5, 1591/42, 1591/43, 1591/44,
1591/45 in 1591/46, 1591/57, 1591/58,
1591/59,1594/8, 1594/11 in 1593/1, vse
k.o. Sveti Anton v skupni izmeri 2.537 m2
z namenom izvajanja dejavnosti letovanja
otrok.
Ponudbe morajo vsebovati višino mesečne najemnine, ki jo je ponudnik pripravljen ponuditi za najem.
Plačilo najemnine je bistvena sestavina pravnega posla. Dosežena najemnina
se bo ob sklenitvi pogodbe preračunala v
EUR, tako, da se bo najemnina zaračunavala vsak mesec v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR.
Najemnik bo dolžan poleg najemnine
plačevati obratovalne in druge stroške, ki
se nanašajo na objekt kot so: ogrevanje,
električna energija, telefon, komunalne storitve in vse javne dajatve.
Dom se oddaja z namenom prednostnega zagotavljanja organiziranja letovanja
otrok in mladine iz območja solastnic počitniškega doma za dobo 15 let.
Kandidira lahko pravna ali fizična oseba,
ki je na Hrvaškem registrirana za opravljanje dejavnosti organizacije letovanja otrok
in mladine.
Ponudbe interesentov morajo vsebovati
naslednje dokumente:
1. Dokazilo, da je ponudnik registriran na
Hrvaškem za opravljanje dejavnosti organizacije letovanja otrok in mladine.
2. Podatke o plačilni sposobnosti, potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih in potrdilo, da ponudnik ni v stečajnem postopku
oziroma postopku prisilne likvidacije, ki jih
izdajo pristojni hrvaški organi.
3. Program oziroma vrsto dejavnosti, ki
se bo izvajala v najetih prostorih.

4. Ponudbeno ceno v EUR.
5. Dokazilo o plačani varščini za zavarovanje resnosti ponudbe.
6. Izjavo ponudnika, da se strinja z
osnutkom pogodbe.
Ponudbe morajo biti podane v slovenščini, razen dokazil, ki jih izdajo pristojni
hrvaški organi.
Ponudbe z označenimi dokazili od 1 do
5 naj interesenti pošljejo priporočeno na naslov: Občina Domžale, Oddelek za premoženjske zadeve Ljubljanska 69, Domžale, s
pripisom: »Za javni razpis, Počitniški dom na
Krku, P.P. – Ne odpiraj«.
Rok za oddajo ponudb je 30 dni od te objave. Ponudbe bodo po preteku razpisnega
roka komisijsko odprte. Nepopolne in nepravočasne vloge se zavržejo. Pri odločitvi o
oddaji počitniškega doma v najem bo komisija ob izpolnjevanju pogojev iz pogodbe in
tega razpisa upoštevala kot merilo:
– ponujeno višino najemnine, ki je lahko
ponujena licitacijsko – 80 točk,
– reference s področja opravljanja dejavnosti letovanja otrok – 20 točk (1 referenca
= 1 točka).
Naročnik je na ponudbo vezan 60 dni od
roka za oddajo ponudbe in je v tem času
dolžan skleniti najemno pogodbo.
Ponudniki morajo, kot dokaz za resnost ponudbe v roku za oddajo ponudbe
na transakcijski račun Občine Domžale
št.: 01223-0100001491 (namen nakazila
»varščina za resnost ponudbe – P.P. Ljubljanska 73, Domžale«), nakazati polog v
višini 1,000.000 SIT, ali bančno garancijo
v isti vrednosti.
Varščina za resnost ponudbe se bo izbranemu ponudniku vštela v najemnino za
najem počitniškega doma. Neizbranim ponudnikom pa se bo varščina v roku 30 dni
od zasedanja komisije vrnila.
Udeleženci razpisa bodo o njegovem izidu obveščeni v 15 dneh po izbiri.
Informacije o ogledu objekta, najemni
pogodbi in ostalim v zvezi z razpisom dobite na Oddelku za premoženjske zadeve
Občine Domžale, Ljubljanska 69, Domžale,
oziroma po tel. 01/72-20-100 int. 187.
Naročnik si pridržuje pravico, da lahko
postopek javne ponudbe do sklenitve pravnega posla ustavi in ne izbere nobenega
ponudnika.
Občina Domžale

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 2/05-08-21102-949/2003-11 Ob-293/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Rebernik Mateja, sedaj neznanega prebivališča, izdaja
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Rebernik Mateju, roj. 24. 7. 1978, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Trebinjska
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Št.

ulica 6, 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.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 209-834/03-0604052

Ob-346/04

Upravna enota Ptuj, Oddelek za upravne
notranje zadeve, izdaja na podlagi prvega
odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila načelnika št. 032-4/01-01 z dne 11. 4. 2001
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Hojnik Davida, sedaj neznanega prebivališča, naslednji sklep:
1. Za začasno zastopnico Hojnik Davidu,
rojenemu 31. 7. 1979 na Ptuju, s prijavljenim stalnim prebivališčem Pobrežje 67, se
postavi Marta Korže, delavka UE Ptuj.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik
oziroma stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 209-337/03-0604052

Ob-347/04

Upravna enota Ptuj, Oddelek za upravne
notranje zadeve, izdaja na podlagi prvega
odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila načelnika št. 032-4/01-01 z dne 11. 4. 2001
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Kramberger Franca, sedaj neznanega prebivališča, naslednji sklep:
1. Za začasno zastopnico stranki Kramberger Francu, rojenemu 15. 1. 1943 v
Bišečkem Vrhu, s prijavljenim stalnim prebivališčem Rjavci 12, se postavi Marta Korže,
delavka UE Ptuj.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik
oziroma stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljenja posebna
pritožba.
Št. 209-259/200002

Ob-369/04

Republika Slovenija, Upravna enota Grosuplje, izdaja na podlagi prvega odstavka
51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02)
v zadevi ugotovitve dejanskega stalnega
prebivališča Martina Horžena, sedaj neznanega prebivališča, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Martinu Horženu, roj. 23. 1. 1951, v kraju
Črešnjice pri Cerkljah, s prijavljenim stalnim prebivališčem Šentjurje 15, se postavi
Andrej Struna, zaposlen pri Upravni enoti
Grosuplje.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-11-21102-566/2000-15 Ob-424/04
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 Vincenca Žusta, brez
stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji,
po uradni dolžnosti izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Vincencu Žustu, roj. 7. 5. 1951, brez stalnega
prebivališča v Republiki Sloveniji, 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. 2/05-08-21102-725/2003-10 Ob-426/04
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 Zmazek Igorja, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Zmazek Igorju, roj. 15. 2. 1958, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani,
Katreževa pot 31, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 209-44/2002

Ob-438/04

Upravna enota Logatec, izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00), v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Saša Kacjana,
po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Saši
Kacjanu, rojenemu 19. 3. 1971, s prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu Grčarevec 21, Logatec, sedaj neznanega prebivališča, se postavi Darija Šemrov, delavka
Upravne enote Logatec.
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 za sklep ni dovoljenja posebna
pritožba.
Št. 2/05-11-21102-72/99-43

Ob-442/04

Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 55. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. SFRJ, št. 47/86)
in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/
2003 z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Marije Knavs, sedaj neznanega prebivališča, po
uradni dolžnosti izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Mariji Knavs, roj. 11. 10. 1959, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Vojkova
cesta 91, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.

Stran

Št. 201-982/2003 1247
Ob-443/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Novo mesto, Oddelek za upravne notranje
zadeve, izdaja po pooblastilu načelnika št.
031-8/2002 z dne 4. 9. 2002, na podlagi 39.
člena Zakona o matičnem registru (ZMatR,
Uradni list RS, št. 37/03) in 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP,
Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02), po
uradni dolžnosti v upravni zadevi spremembe že vpisanega podatka v rojstni matični
knjigi pri vpisu rojstva Franca Prešerna, ki je
imel prijavljeno zadnjo stalno prebivališče v
Žalovičah št. 3, naslednji sklep:
Francu Prešernu, roj. 16. 10. 1931 v Žalovičah, ki je imel prijavljeno zadnje stalno
prebivališče v Žalovičah št. 3, in je umrl 23.
11. 2003 v kraju Rastatt, Nemčija, se v postopku spremembe že vpisanega podatka
v rojstni matični knjigi postavi začasna zastopnica Majda Struna, delavka tukajšnjega
upravnega organa, ki ga bo zastopala v tem
postopku.
Št. 2/05-09-21102-115/2002
Ob-453/04
Republika Slovenija, 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 Petre
Šabić, Romana Šabića, Nevenke Šabić,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika strankan
Petri Šabić, roj. 24. 7. 1978, Romanu Šabiću, roj. 8. 1. 1958, Nevenki Šabić, roj.
25. 6. 1953, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Goriška ulica 53, se
postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranke v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranke same ali njihov pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-09-21102-806/2003
Ob-454/04
Republika Slovenija, 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
Marinke Fritz Kunc, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Marinki Fritz Kunc, roj. 7. 1. 1942, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Linhartova
cesta 3, 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 ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Stran
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Evidenca statutov
sindikatov
Št. 026-12/2003
Ob-364/04
1. Ugotovi se, da se spremeni ime sindikata: “Sindikat Lip Bled tovarna Mojstrana d.o.o.” s sedežem na Dovjem 117, Mojstrana, tako da se pravilno glasi: “Sindikat
Doors d.o.o.”
2. Pravila sindikata z novim imenom se
vzamejo v hrambo na Upravni enoti Jesenice ter se v evidenci statutov sindikatov pri
zaporedni številki 41 v rubriko spremembe
podatkov vpiše sprememba imena sindikata
v skladu s to odločbo.
3. Stroški postopka niso zaznamovani.
Št. 028-4/2003-121
Ob-365/04
Pravila sindikata Radenska - Steinle
Radenci d.o.o., Zdraviliško naselje 14,
Radenci, ki so bila z odločbo št. 028-25/
93-03 z dne 21. 5. 1993 vzeta v hrambo pri
Občini Gornja Radgona pod zaporedno številko 7, se vzamejo iz hrambe in izbrišejo iz
evidence statutov z dnem 31. 12. 2003.
Št. 028-2/2003
Ob-366/04
1. V evidenco statutov sindikatov vodeno
pri Upravni enoti Ormož pod zap. številko
10, kamor je vpisan sindikat Komunalnega
podjetja Ormož se z dnem 1. 12. 2003 vpiše sprememba sedeža sindikata. Novi sedež
sindikata je: Hardek 21/C, 2270 Ormož.
2. Sindikat je spremenil tudi zakonitega
zastopnika. Novi zakoniti zastopnik sindikata je Bolčevič Slavko.
3. Za identifikacijo se uporabi že določena matična številka: 5973899.
4. Z dnem pravnomočnosti te odločbe se
nadomesti odločba Upravne enote Ormož
št. 024-10/93 z dne 26. 4. 1993.
Št. 028-11/2003
Ob-367/04
1. Pravila sindikata Komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije Varnost - Varpos, Ljubljana, Cesta
Andreja Bitenca 68, so vpisana v register
sindikatov pri Upravni enoti Ljubljana, izpostava Šiška, Trg prekomorskih brigad 1,
Ljubljana, dne 19. 12. 2003, pod zaporedno
številko 164 in matično številko 1157884.
2. Zaradi spremembe imena sindikata
Komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije Varpos d.o.o., v
ime Sindikat Komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije Varnost
- Varpos, Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca
68, so se spremenila pravila sindikata in so
z dne 19. 12. 2003 spremenjena vpisana
v evidenco statutov sindikatov pri Upravni
enoti Ljubljana, izpostavi Šiška pod isto številko kot osnovna pravila.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 30724-8/2003
Ob-436/04
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 7. 1.
2004 na podlagi vloge Telekoma Slove-
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nije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana (v
nadaljevanju: Telekom), izdal sklep o
uvedbi postopka za izdajo negativnega
izvida, oziroma podrejeno, za podelitev
posamične izjeme za pogodbo o skupnem
računu, sklenjeno med Telekomom in
SiOl, d.o.o., Ljubljana, Cigaletova 15 (v
nadaljevanju: SiOL).
Telekom je Uradu priglasil Pogodbo o
skupnem računu, ki sta jo dne 28. 11. 2003
sklenila Telekom in SiOl (v nadaljevanju:
pogodba). Glavni namen pogodbe je, da
pogodbeni stranki svojim strankam, ki so
hkrati naročniki Telekomovih in Siolovih
storitev, ponudita plačevanje svojih storitev
na skupnem računu, katerega bo po dogovorjenem ceniku izdajal Telekom. V pogodbi
je nadalje določeno, da bo SiOl za potrebe
izvrševanja te pogodbe s soglasjem naročnikov na Telekom prenesel svoje pravice in
obveznosti iz naročniških razmerij. Stranki
soglašata, da Telekom izdajo skupnih računov in z njo povezane storitve pod v bistvenem delu enakimi pogoji ponudi tudi drugim
ponudnikom internetnih storitev, upoštevajoč stroške Telekoma in sistem zaračunavanja pri ponudniku.
Ker pogodba vsebuje nekatere omejevalne določbe, je Urad na zahtevo Telekoma
uvedel postopek za podelitev negativnega
izvida v smislu 8. člena ZPOmK, oziroma
podrejeno, posamične izjeme v skladu s 7.
členom ZPOmK.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo
udeležbo v 30 dneh od objave in da pošljejo
pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki
bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da bi
formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s 26. členom
ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze, ki
izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3073-1/02-38
Ob-516/04
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana, je v
postopku ugotavljanja zlorabe prevladujočega položaja Poslovnega sistema Mercator d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana,
na zahtevo družbe Gebhardt SMI marketing, d.o.o., Knezova ulica 28, Ljubljana,
v delu, ki se nanaša na uporabo neenakih
pogojev za primerljive posle z drugimi poslovnimi partnerji, izdal delno odločbo, kot
sledi iz izreka:
Zahtevek družbe Gebhardt SMI marketing, d.o.o., Knezova 28, Ljubljana, se v
delu, ki se nanaša na ugotovitev zlorabe
prevladujočega položaja družbe Poslovni
sistem Mercator d.d., Dunajska cesta 107,
Ljubljana, na upoštevnem proizvodnem trgu
čokolade v tablicah in na upoštevnem trgu
trajnega sladkega peciva v RS zaradi uporabe neenakih pogojev za primerljive posle
z drugimi poslovnimi partnerji pri obravnavi
in s tem zavrnitvi ponudbe za prodajo izdelkov družbe Gebhardt, kar naj bi postavljalo
družbo Gebhardt v konkurenčno slabši položaj, zavrne.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-70/03-7
Ob-612/04
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 12.
1. 2004 na podlagi priglasitve koncentracije

izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št.
56/99; ZPOmK) odločil, da je koncentracija
družb LNM Holdings N.V., Penstraat 105,
Curacao, Nizozemski Antili (v nadaljevanju: LNM Holdings), in Polskie Huty
Stali S.A., Chorzowska 50, Katowice,
Poljska (v nadaljevanju: PHS), skladna
s pravili konkurence in da ji Urad ne bo
nasprotoval.
Koncentracija se je izvedla z nakupom
večinskega kapitalskega deleža družbe
PHS s strani družbe LNM Holdings, s čimer
je slednja pridobila možnost izvajanja nadzora nad družbo PHS.
Urad je presojal skladnost koncentracije
s pravili konkurence na trgu vroče valjanih
ploščatih izdelkov iz ogljikovega jekla, trgu
hladno valjanih ploščatih izdelkov iz ogljikovega jekla, trgu varjenih nepreciznih cevi
iz ogljikovega jekla nevelikega premera in
trgu profilov ter nosilcev. Na podlagi podatkov iz priglasitve, drugih dostopnih podatkov ter ob upoštevanju stanja konkurence
na zgoraj opredeljenih trgih, značilnosti
ponudbe in povpraševanja na teh trgih in
predvidevanj glede razvoja trgov v prihodnosti, je Urad ugotovil, da v primeru obravnavane koncentracije ni izkazan resen
sum o neskladnosti koncentracije s pravili
konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-171/03-3
Ob-613/04
Urad RS za varstvo konkurence (Urad)
je 12. 1. 2004 na podlagi priglasitve
koncentracije izdal odločbo, s katero je
v skladu s tretjim odstavkom 38. člena
Zakona o preprečevanju omejevanja
konkurence (Ur. l. RS, št. 56/99; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija družbe Rhone Capital LLC,
630 Fifth Avenue, 27th Floor, New York,
NY 10111, Združene države Amerike, in
podjema Alcoa Specialty Chemicals,
skladna s pravili konkurence in da ji ne bo
nasprotoval.
Priglasitev koncentracije temelji na pridobitvi nadzora družbe Rhone Capital LLC nad
podjemom Alcoa Specialty Chemicals. Na
podlagi prodajne pogodbe za odkup delnic
podjema Alcoa Specialty Chemicals, sklenjene dne 1. 12. 2003 med družbo Rhone
Capital LLC in podjetji podjema Alcoa Specialty Chemicals, bo družba Rhone Capital
LLC preko investicijskega sklada Rhone Capital II LP, s katerim upravlja, pridobila 54%
delež v podjemu Alcoa Specialty Chemicals.
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
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Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-295/04
Ime medija: Pil.
Ime medija: Cicido.
Ime medija: Ciciban.
Ime medija: Gea.
Ime medija: Pil Plus.
Izdajatelj (za vse navedene medije): Mladinska knjiga Založba, d.d., Slovenska 29,
1000 Ljubljana.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične
osebe oziroma firma in sedež pravne osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj
pet odstotni delež kapitala ali najmanj pet
odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
1. Zvon Ena Holding, d.d., Slovenska 17,
Maribor (21,29%),
2. SRD – v likvidaciji, d.d., Dunajska 160,
Ljubljana (delež 17,32%),
3. Slovenska odškodninska družba, d.d.,
Mala ulica 5, Ljubljana (delež 6,66%),
4. Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 56, Ljubljana (delež 6,66%).
Ime člana uprave izdajatelja: glavni direktor Milan Matos.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Alojz
Jamnik, Goranka Volf, Franc Ješovnik, Ljubo
Peče, Aleksander Zorn in Damjan Švara.
Ob-305/04
Radijski program: Radio Slovenske
gorice.
Izvajalec: Radio Slovenske gorice,
d.o.o. Podjetje za radijsko in televizijsko
dejavnost.
Lastniški in upravljalski delež: 100%
lastnik in upravljalec Janez Kurbus, stanujoč
Kumen 73, 2344 Lovrenc na Pohorju.
Ob-306/04
Medij: Radio Tartini.
Šu&Co d.o.o., Trg 1 maja 3, 6330 Piran,
davčna številka: 71169709.
Ime in priimek fizičnih in pravnih oseb,
ki imajo v premoženju izdajatelja najmanj
5-odstotni delež kapitala:
– Ivo Šuto, Trg 1. maja 3, Piran
(26,20%);
– Žiga Šuto, Trg 1. maja 3, Piran
(26,20%);
– Matija Zajec, Preradovičeva ul. 8, Ljubljana (25,10%);
– Traffic design d.o.o., Velika čolnarska
15, Ljubljana (22,50%).
Ob-307/04
Ime medija: Revija SRP.
Sedež: Pražakova 13, Ljubljana.
Zahtevani podatki po 64. členu Zakona o medijih so nespremenjeni, objavljeni
v Uradnem listu RS, št. 5, 17. 1. 2003
(Ob-85497).
Ob-308/04
Televizijski program: Kabelska televizija
Ormož.
Izdajatelj: Kabelska televizija Ormož.
Sedež: Skolibrova 17.
Lastniški delež: 100% lastnik: Kabelska
televizija Ormož.
Člani organa upravljanja: direktor: Marijan Premuš.

Ob-309/04
Izdajatelj medijev (Gloss Slovenija,
Gloss Hrvaška, Lepota): Image management d.o.o., Jamova 19, 1000 Ljubljana.
Lastniki: Vera Hegeduš, Jamova 19,
1000 Ljubljana (50% lastniški delež), Tea
Hegeduš, Jamova 19, 1000 Ljubljana (50%
lastniški delež).
Št. 05/04
Ob-320/04
1. Ime medija: Salomonov oglasnik.
2. Izdajatelj: SALOMON, d.o.o., podjetje za zaposlovanje invalidov, proizvodnjo,
posredovanje in storitve Ljubljana, Cesta
24. junija 23.
3. Več kot 5% kapitala in upravljalskih
oziroma glasovalnih pravic imajo:
– 33,33% – SKOK d.o.o. Ljubljana, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče,
– 33,33% – ALGAS d.o.o. Ljubljana, Pod
gričem 10, 1231 Ljubljana-Črnuče,
– 33,33% – GALOP d.o.o. Ljubljana, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana.
4. Poslovodja: Gregor Repič – direktor.
Ob-368/04
Ime medija: Televizija Medvode.
Izdajatelj: Kabelska televizija Medvode.
Lastnik: Zavod kabelska televizija Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215
Medvode – 100%.
Imena članov sveta zavoda: Šuštaršič
Jože, Oblak Tomaž, Mojca Murnik, Bališ
Vida, Strojan Janez, Križaj Brane, Bartol
Zori, Bučan Egidij, Košir Uroš, Anđelko
Vahtarič.
Direktor zavoda: Iztok Pipan.
Odgovorna urednica: Silvana Knok.
Viri financiranja: lastni prihodki iz poslovanja.
Ob-370/04
I. Izdajatelj: GV Revije, založništvo časopisov in revij, d.o.o., Dunajska cesta 5, 1000
Ljubljana.
II. Podatek o osebah, ki imajo več kot 5%
kapitala oziroma upravljalskih glasov: 1. GV
Skupina, upravljanje z družbami, d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana (100%).
III. Uprava: Robert Mulej.
Ob-391/04
Emzin, Zavod za kreativno produkcijo,
Plevančeva 39, 1000 Ljubljana.
Imena članov uprave oziroma organa
upravljanja in nadzornega organa izdajatelja: direktor zavoda Emzin: Rok Zavrtanik,
strokovni svet Emzina: Metka Dariš, Tomaž
Perme, Barbara Langerholz-Krnc, člani
sveta Emzina: Diana Anđelić, Miljana Cunta, Dušan Dovč, Sabina Obranovič, Jasna
Rackov, Rok Zavrtanik.
Št. 2/04
Ob-407/04
1. Imena medijev: Mag, Ekipa, Top
šport, Frka, Salomonov ugankar, Ugankarski izziv, Čvek v križankah, Salomonov genialec, Posebna izdaja Slikovne
križanke.
2. Izdajatelj: Salomon 2000, trgovsko
proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Cesta 24. junija 23.
3. Lastniki z več kot 5% kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
– 33,33% – Galop d.o.o. Ljubljana, Cesta
24. junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče,
– 33,33% – Skok d.o.o. Ljubljana, Cesta
24. junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče,
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– 33,33% – Algas d.o.o. Ljubljana, Pod
gričem 10, 1231 Ljubljana-Črnuče.
4. Poslovodja: Anton Modic – direktor.
Št. 032-08-1/99
Ob-434/04
Ime medija: Prevaljske novice.
Lastnik medija (100%): Občina Prevalje,
Trg 2a, Prevalje.
Imena članov organa za upravljanje in
nadzornega organa izdajatelja:
Odgovorna oseba izdajatelja: dr. Matic
Tasič, župan, odgovorni urednik: Danilo
Vute.
Št. 04/002
Ob-469/04
1. Imena medijev: Radio glas Ljubljane,
Radio Salomon in Radio Veseljak.
2. Izdajatelj: Radio glas Ljubljane d.d.,
Ljubljana, Cesta 24. junija 23, 1000 Ljubljana.
3. Več kot 5% kapitala in upravljalskih
oziroma glasovalnih pravic imajo:
– 6,66 % - Salomon 2000, d.o.o. Ljubljana, Cesta 24. junija 23, 1000 Ljubljana,
– 19,54 % - Salomon, d.o.o. Ljubljana,
1231 Ljubljana, Cesta 24. junija 23,
– 50,98 % - Set, d.d., Ljubljana, Vevška
cesta 52, 1260 Ljubljana - Polje,
– 7,16% - Galop d.o.o. Ljubljana, Cesta
24. junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče,
– 7,16% - Skok d.o.o. Ljubljana, Cesta
24. junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče,
– 7,16% - Algas d.o.o. Ljubljana, Pod
gričem 10, 1231 Ljubljana-Črnuče.
4. Član uprave: Peter Nikolič - direktor.
5. Člani nadzornega sveta: Alojz Skok,
Staniša Nikolič.
Št. 2/04
Ob-614/04
Revija: Aura.
Izdajatelj: Aura, d.o.o., Ljubljana, Stari trg
4, 1000 Ljubljana.
Lastnica: Daja Kiari (100%).
Odgovorna urednica: Daja Kiari, univ.
dipl. psih.
Viri financiranja: naročnina, kolportažna
prodaja, oglaševanje.
Število zaposlenih: 2.
Znesek osnovnega kapitala: 2,500.000
SIT.

Objave
gospodarskih družb
Ob-497/04
Direktorica družbe Apel Servis, d.o.o.,
Slovenska cesta 5, Ljubljana (v nadaljevanju: Apel Servis) na podlagi 533.f člena
Zakona o gospodarskih družbah objavlja
naslednje obvestilo:
1. Dne 14. 1. 2004 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva ulica 9, predložen Oddelitveni načrt
družbe Apel Servis, d.o.o.
2. Na sedežu družbe Apel Servis, d.o.o.,
Slovenska cesta 5, Ljubljana, je od objave
tega obvestila do 17. 2. 2004 v času od 8. do
12. ure na vpogled Oddelitveni načrt družbe
Apel Servis, d.o.o., letno poročilo Apel Servis, d.o.o. za zadnja tri leta, vmesna bilanca
stanja Apel Servis, d.o.o. po stanju na dan
30. 9. 2003 in poročilo o reviziji ustanovitve
nove družbe.
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3. Vsakemu družbeniku, upniku in delavcu se bo na njihovo zahtevo najkasneje
naslednji dan brezplačno dal prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
4. Na skupščini bo direktorica razložila
Oddelitveni načrt, prav tako pa bo družbenike obvestila o vseh morebitnih pomembnih
spremembah premoženja družbe v obdobju
od sestave Oddelitvenega načrta do zasedanja skupščine. Za pomembno se šteje
predvsem tista sprememba, zaradi katere bi
bilo primerno drugačno menjalno razmerje.
Apel Servis, d.o.o.
direktorica:
Edita Jusić

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-300/04
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
Št. 2/2004
Ob-301/04
Družba Megainvest, družba za investiranje in nepremičnine, d.d., Dunajska 9, Ljubljana, objavlja sklep skupščine o zmanjšanju
osnovnega kapitala z dne 9. 7. 2003:
Osnovni kapital družbe se zmanjša po
postopku poenostavljenega zmanjšanja za
izhodiščno višino 2.253,331.000 SIT in bo
po zmanjšanju znašal v izhodiščni višini
97,970.000 SIT. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je prenos sredstev v izhodiščni višini 2.253,331.000 SIT v kapitalske
rezerve družbe, predvsem pa prilagoditev
strukture virov sredstev in osnovnega kapitala poslovanju družbe.
Osnovni kapital se zmanjša z združevanjem delnic, tako se po štiriindvajset
dosedanjih delnic združi in oblikuje eno
novo delnico, nominalne vrednosti po
1.000 SIT vsaka. Znesek v izhodiščni višini 2.253,331.000 SIT, ki predstavlja razliko
med osnovnim kapitalom pred zmanjšanjem
v višini 2.351,301.000 SIT in osnovnim kapitalom po zmanjšanju v izhodiščni višini
97,970.000 SIT, se prenese v kapitalske
rezerve.
Upniki, katerih terjatve so nastale pred
objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register, so upravičeni
do zavarovanja, če terjatve v šestih mesecih po objavi prijavijo, kolikor ne bi mogli biti
poplačani.
Megainvest, d.d.
Ob-611/04
Družba Alpetour THP d.o.o., Kapucinski
trg 9, Škofja Loka, vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Kranju pod št.
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registrskega vložka 1/00330/00 v skladu s
454. členom Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD) objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe Alpetour THP d.o.o., Kapucinski
trg 9, Škofja Loka, ki so ga sprejeli družbeniki družbe na skupščini dne 3. 7. 2003,
v zvezi z oddelitvijo prenosne družbe Alpetour THP d.o.o. in z ustanovitvijo novih
družb PHS Center Štemarje d.o.o. in THP
Krona d.o.o., obe s sedežem v Škofji Loki,
ki glasi:
Zaradi izvedbe oddelitve se osnovni
kapital Alpetour THP d.o.o. zmanjša za
147,043.725,84 SIT tako, da po zmanjšanju
le ta znaša 38,126.274,16 SIT. Zmanjšanje
se izvede s sorazmernim zmanjšanjem nominalnih zneskov osnovnih vložkov in poslovnih deležev, kot je določeno v 4. točki
Delitvenega načrta.
Na podlagi drugega odstavka 454. člena
ZGD družba poziva upnike, da se zglasijo
na sedežu družbe in izjavijo, ali soglašajo z
zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Alpetour THP d.o.o.
direktor Andrej Kolarič

Sklici skupščin
Ob-321/04
Vabilo na
3. skupščino
družbe MC Medicor d.d.,
ki bo dne 19. februarja 2004 ob 15. uri v
prostorih družbe Belinka Holding d.d., Zasavska cesta 95, Ljubljana.
Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
2. Povečanje osnovnega kapitala družbe
in uskladitev 2. poglavja statuta družbe.
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
– za predsedujočega skupščine se izvoli
Vladimir Petek,
– izvoli se preštevalec glasov Barbara
Ravnik,
– seji bo prisostvoval vabljeni notar Nada
Kumar.
2. Povečanje osnovnega kapitala družbe
in uskladitev 2. poglavja statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: osnovni kapital družbe se z zneska
284,040.000 SIT poveča z novimi vložki za
75,960.000 SIT tako, da po povečanju znaša 360,000.000 SIT.
Za povečanje osnovnega kapitala se
izda 3.798 novih navadnih imenskih delnic
z nominalno vrednostjo po 20.000 SIT. Nove
delnice dajejo imetnikom enake pravice kot
vse dosedanje delnice družbe in so prenosljive pod pogoji, določenimi v statutu
družbe.
Delnice se vpisujejo pri sedežu družbe in
se morajo v celoti vplačati na račun družbe
najkasneje do 15. 4. 2004. Emisijska oziroma prodajna cena (vrednost) ene delnice
znaša 97 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
vplačila.
Pooblasti se nadzorni svet za uskladitev 2. poglavja statuta (osnovni kapital in

delnice) z zneskom izvedenega povečanja
osnovnega kapitala na podlagi tega skupščinskega sklepa.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled vsak delovni dan na sedežu družbe od objave sklica do dneva zasedanja
skupščine.
Pogoj za udeležbo in uresničevanje
glasovalne pravice na skupščini je, da
delničar najkasneje 3 dni pred dnevom
skupščine pisno prijavi svojo udeležbo na
sedežu uprave družbe: MC Medicor d.d.,
Jamnikarjeva 51, Ljubljana, e-mail: Barbara.Ravnik@mf.uni-lj.si, faks 01/543-73-61,
tel. 01/543-73-62, 031/632-168.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami ali po svojih pooblaščencih ali zakonitih zastopnikih. Pooblaščenec se mora
izkazati s pisnim pooblastilom.
MC Medicor d.d. Piran
predsednica uprave
prof. dr. Marjeta Zorc
Ob-358/04
Na podlagi določil Statuta družbe TVPVzmetni inženiring d.d. in Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe sklicuje
9. sejo skupščine
družbe “TVP” Vzmetni inženiring d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 16. 2. 2004 s
pričetkom ob 15.30 v prostorih družbe v
Forminu 39/d, 2272 Gorišnica z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvolijo se predsednik skupščine
in dva preštevalca glasov. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta v predloženem
besedilu in prečiščeno besedilo Statuta.
3. Razrešitev sedanje uprave družbe in
nadzornega sveta družbe, ter imenovanje
novih članov uprave družbe.
Predlog sklepa: skupščina razreši direktorja družbe in člane nadzornega sveta, ter
imenuje novo upravo družbe.
4. Pridobivanje lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina družbe pooblašča upravo družbe, da v 18 mesecih od
dneva sprejema tega sklepa permanentno
odkupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo
nižja od 1 SIT in ne bo višja od 10% knjigovodske vrednosti delnice, izračunane iz kapitala. Skupni nominalni znesek pridobljenih
lastnih delnic ne sme preseči 10% osnovnega kapitala družbe. Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic, ki jih družba pridobi
na podlagi tega pooblastila, je prednostna
pravica obstoječih delničarjev izključena.
Uprava je pooblaščena na podlagi tega
pooblastila lastne delnice umakniti brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju
osnovnega kapitala. Postopek in viri za odkup delnic se zagotavljajo skladno z določili
Statuta družbe in ZGD.
Gradivo za zasedanje skupščine bo
na vpogled na sedežu družbe v Gorišnici,
Formin 39/d, vsak delavnik med 10. in 12.
uro. Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Skupščine se lahko udeležijo
delničarji, ki so na dan skupščine vpisani
v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Po-
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goj za udeležbo na skupščini in glasovalno
pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi
zastopniki ali pooblaščenci, ki najmanj 3
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo. Skupščina je ob navedenem terminu
sklepčna na glede na število prisotnih glasov delničarjev.
TVP-Vzmetni inženiring d.d.
direktor Milan Vudler

do dolžnice Anice Petovar, stan. Majcigerjeva ul. 1, Maribor, v višini 20.000 EUR v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila oziroma izterjave, s pripadki.

Ob-371/04
Spoštovani delničar, vabimo Vas, da se
udeležite
3. redne skupščine
Heldom, družba za podjetniško
svetovanje, d.d.,
ki jo sklicujemo na podlagi 26. člena Statuta Heldom, družba za podjetniško svetovanje, d.d., in sicer v ponedeljek, dne 23. 2.
2004, ob 15. uri v sejni sobi družbe Helios
Domžale d.d. (Široka potrošnja), Ljubljanska
110a, Domžale.
Predlog dnevnega reda:
I. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
II. Izvolitev organov skupščine.
III. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega
sveta za leto 2003.
IV. Razno.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave družbe vsak
delovni dan od 10. do 13. ure.
Število glasov posameznega delničarja
določajo glasovi delnic, ki so po evidenci
v delniški knjigi v njegovi lasti tri dni pred
skupščino.
Glasuje se lahko na naslednja načina:
– z osebno udeležbo: Delničarji se lahko
udeležijo skupščine in uresničujejo glasovalno pravico na skupščini pod pogojem,
da najkasneje tri dni pred dnevom skupščine prijavijo svojo udeležbo na skupščini na
sedežu uprave družbe v registrirni pisarni,
– s pooblastilom: Pooblastilo mora biti
pisno in mora vsebovati splošne podatke
pooblastitelja in pooblaščenca. Pooblastilo
mora biti oddano ob prijavi udeležbe na
skupščini, in sicer najkasneje tri dni pred
dnevom skupščine na sedežu uprave družbe v registrirni pisarni.
V skladu s tem Vas pozivamo, da najkasneje do 20. 2. 2004 prijavite svojo udeležbo
oziroma pošljete pooblastilo za zastopanje
na skupščini.
Delničarje prosimo, da svoje nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda z obrazložitvijo pošljejo priporočeno
po pošti na naslov uprave oziroma jih oddajo osebno na sedežu družbe najpozneje
2 delovna dneva pred dnem zasedanja
skupščine.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji, ki predstavljajo vsaj 50%
osnovnega kapitala družbe. Če skupščina
ob napovedanem terminu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje z enakim dnevnim
redom dne 23. 2. 2004 ob 16. uri na istem
kraju. Na ponovnem zasedanju skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Predlogi sklepov 3. redne skupščine
družbe Heldom, družba za podjetniško svetovanje, d.d., z dne 23. 2. 2004:

K točki II.
Sklep: v organe skupščine se izvolijo:
– za predsednika skupščine se izvoli
Janez Mirnik,
– za preštevalca glasov se izvolita Matjaž Osojnik in Anica Urankar.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Majda Lokošek.
K točki III.
Sklep:
1. Bilančni dobiček v višini 18,526.661,70
SIT se uporabi za naslednje namene:
– razdelitev za dividende 14,313.492,18
SIT,
– preneseni dobiček 4,213.169,52 SIT.
Bruto dividenda na delnico znaša 42,39
SIT.
Dividenda se izplača 9. 3. 2004. Do dividende so upravičeni vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo dva dni po zasedanju
skupščine, t.j. 25. 2. 2004.
Kolikor bo, zaradi stanja lastnih delnic, znesek za izplačilo dividend nižji od
14,313.492,18 SIT, se razlika razporedi v
druge rezerve iz dobička.
2. Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2003.
Heldom d.d.
direktor Janez Mirnik

Zavarovanja
SV 1389/03
Ob-513/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 1389/03 z dne 23. 12.
2003, je nepremičnina, stanovanje št. 15 v
skupni izmeri 69,54 m2, ki se nahaja v IV.
nadstropju večstanovanjske hiše na Ptuju,
Ziherlova ploščad 20, stoječe na parc. št.
512/1, vpisani v vl. št. 1818, k.o. Ptuj, ki je
last Šimeta in Marte Zlatanovski, oba stan.
Rimska ploščad 20, Ptuj, vsakega do 1⁄2,
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 2/91 z dne 18. 11. 1991,
prodajne pogodbe z dne 20. 1. 1992 in prodajne pogodbe, obenem menjalne pogodbe
z dne 16. 3. 1998, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadruga
z omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse
2, Lipnica, Republika Avstrija, 1870777, za
zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov
Šimeta in Marte Zlatanovski, oba stan. Rimska ploščad 20, Ptuj, v višini 20.000 EUR
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila oziroma izterjave, s pripadki.
SV 1367/03
Ob-515/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 1367/03 z dne 22. 12.
2003, je nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 124 v skupni izmeri 54,63 m2, ki se
nahaja v XII. nadstropju stanovanjskega bloka v Mariboru, Cesta zmage 92, stoječega
na parc. št. 2405, k.o. Tabor, ki je do celote
last Alojzije Humek, stan. Cesta zmage 92,
Maribor, na podlagi prodajne pogodbe št.
362-21/92 z dne 21. 10. 1993, zastavljena
v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg.
zadruga z omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija,
1870777, za zavarovanje denarne terjatve
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SV 13/04
Ob-517/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Andreja Tirana
iz Novega mesta, opr. št. SV-13/04 z dne
12. 1. 2004, je bilo dvosobno stanovanje
številka 42, ki se nahaja v desetem nadstropju stanovanjske hiše Trg revolucije
10a, Trbovlje, v skupni izmeri 42,80 m2 in
obsega kuhinjo 9,08 m2, sobo 14,72 m2,
sobo 6,63 m2, hodnik 5,52 m2, kopalnico
3,36 m2 in shrambo 1,88 m2, teraso 0,55 m2
in druge prostore 1,11 m2, last zastaviteljice
Ivane Hočevar, Trg revolucije 10a, Trbovlje,
zastavljeno v korist posojilodajalca in upnika
Silva Mikoliča, Velike Brusnice 21A, Brusnice, za zavarovanje denarne terjatve v višini
772.590 SIT s pripadki.
SV 2597/03
Ob-518/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2597/03 z dne
12. 12. 2003, je bilo trisobno stanovanje št.
7, v skupni izmeri 74,59 m2, v I. nadstropju
stanovanjske hiše na naslovu Vogelna 4 v
Ljubljani, stoječe na parc. št. 23/2, 22/7 in
20/4, katastrska občina Trnovsko predmestje, last dolžnice Mirjam Novak iz Ljubljane,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
9. 12. 2003, sklenjene s prodajalko Zvonko Kutnar iz Ljubljane, zastavljeno v korist
upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 74.970 EUR, v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.
SV 18/04
Ob-520/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 18/04 z dne 8. 1. 2004,
je bilo stanovanje v skupni izmeri 77,25 m2,
v 4. etaži stanovanjske hiše na naslovu Ulica
25. maja 009, na Ptuju, stoječe na parc. št.
566/3, pripisane vl. št. 614, k.o. Krčevina pri
Ptuju, katerega lastnika sta vsak do 1⁄2 Kovačič Štefan in Kovačič Romana, na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 362-444/93-14-JK z dne 15. 10. 1993,
sklenjene z prodajalko Občino Ptuj, zastavljeno v korist upnice Raiffeisenbank Eberndorf
registrierte G.m.b.H., Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 25.000 EUR,
kar znaša preračunano po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan podpisa notarskega
zapisa 5,920.845 SIT, z letno obrestno mero
7%, ki začne teči 20. 2. 2004 in 5% zamudnimi letnimi obrestmi, z rokom zapadlosti zadnjega obroka dne 20. 1. 2014.
SV 13/04
Ob-521/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 13/04 z dne 6. 1. 2004,
je bilo zastavljeno trisobno stanovanje št.
D-203, v 2. nadstropju v velikosti 84,80 m2
stanovanjskih površin, z loggio v velikosti
4,99 m2, shrambo v velikosti 5,83 m2 z
oznako S-D-203 in enim parkirnim mestom
v kleti z oznako K2-GM 46, ki se nahajajo v
poslovno stanovanjskem objektu s podzemskimi garažami v soseski Dravske terase, ki
stoji na zemljišču parc. št. 1979/1 in 1979/5,
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k.o. Koroška vrata, last zastaviteljice Nataše Kuhar, Trstenjakova ulica 7, Ptuj, na
podlagi prodajne pogodbe št. 4233-53/03 z
dne 6. 1. 2004, sklenjene s Stanovanjskim
skladom Republike Slovenije, Javnim skladom, Ljubljana, Poljanska 31. Stanovanje je
zastavljeno v korist upnika Stanovanjskega
sklada RS, Javni sklad, Ljubljana, Poljanska
31, za zavarovanje denarne terjatve v višini
12,243.827 SIT s pripadki.
SV 27/04
Ob-522/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 27/04 z dne 12. 1.
2004, je bilo zastavljeno stanovanje št. 3
v pritličju, v izmeri 74,03 m2, z balkonom v
izmeri 7,74 m2 in s shrambo št. 7 v kleti, v
izmeri 7,71 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Černigojeva 14 v Ljubljani, ki stoji na
parc. št. 1065/219, k.o. Zgornja Šiška. Stanovanje je last zastavitelja Špik, Proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o. Vodovodna 9,
Sežana. Stanovanje je zastavljeno v korist
upnice Cvetane Rijavec, Ajševica 45, Nova
Gorica, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 26,000.000 SIT s pripadki.
SV 37/2004
Ob-523/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV 37/2004 z dne 7. 1.
2004, je bilo dvosobno stanovanje št. 19 v
izmeri 59,54 m2 in shramba št. 19 v izmeri
2,47 m2, v VI. nadstropju objekta št. J na
naslovu Trg Dušana Kvedra 8, stoječem
na parc. št. 1847, 1849, 1769, 1759, 1758,
1753, 1761, 1756, 1754, 1752, 1751, vse
k.o. Spodnje Radvanje, last Tee Križan, Nikova ul. 14, Lenart pri Slovenskih goricah,
ki ga je pridobila na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 2142/81 z dne 13. 11. 1981,
sklenjene z SGP konstruktor Maribor
n.sol.o, Maribor kot prodajalcem in dvosobno stanovanje št. 18 v izmeri 54,61 m2, v VI.
nadstropju stanovanjske zgradbe na naslovu Trg Dušana Kvedra 8, stoječe na parc. št.
1753/7, k.o. Spodnje Radvanje, last Logar
Lavre, Nikova ul. 14, Lenart pri Slovenskih
goricah, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 29. 12. 2003, sklenjene z Vrečko Sonjo, Maribor, kot prodajalcem, zastavljeno v
korist upnice Raiffeisenlandesbank Kärnten
– Rechenzentrum und Revisionsverband,
registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, St. Veiter Ring 53, A-9020
Klagenfurt, Austria, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 40.000 EUR s pripadki.
SV 51/2004
Ob-524/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-51/2004 z dne 9. 1.
2004, je bilo petsobno stanovanje št. 7 v
izmeri 131,50 m2, v mansardi objekta L in
parkirno mesto št. 15 v izmeri 13,75 m2 ter
parkirno mesto št. 16 v izmeri 13,75 m2, skupaj s sorazmernim solastniškim deležem na
skupnih delih, vse v stanovanjskem naselju
Beli gaj 2, stoječih na parc. št. 2033/1 in
parc. št. 2033/23, k.o. Dobrova, v solasti
Ličen Roberta, Ulica Lili Novy 31, Ljubljana
in Ličen Danice, stanujoče Ulica Lili Novy
31, Ljubljana, vsakega do ene polovice, na
podlagi kupoprodajne pogodbe št. BG 2-L7
z dne 24. 7. 2004, sklenjene z Eurometall
trgovina in inženiring d.o.o., Žlebe 3E, 1215
Medvode, kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice Zveze bank, registrirana zadruga
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z omejenim jamstvom, Paulitschgasse 5-7,
Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 110.000 EUR s pripadki.
SV 44/2004
Ob-525/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. 44/2004 z dne 12. 1. 2004,
je bilo dvosobno stanovanje št. 15, v III.
nadstropju stanovanjske hiše na naslovu
Cesta revolucije 2/a, 4270 Jesenice, v izmeri 66,70 m2, stoječe na parc. št. 518/4, zk.
vl. št. 961, k.o. Jesenice, vključno s solastninsko pravico na skupnih prostorih, delih
in napravah ter na funkcionalnem zemljišču,
ki služijo bloku kot celoti, last zastaviteljev,
Sušić Diane, roj. 29. 6. 1981, stanujoče Kurilniška ulica 015, 4270 Jesenice in Adnana
Sušića, roj. 21. 11. 1980, stanujočega Cesta
revolucije 1A, Jesenice, vsakega do 1/2, zastavljeno v korist upnika Hypo Alpe – Adria
– Bank d.d., Trg Osvobodilne fronte 12,
1000 Ljubljana, zaradi zavarovanja denarne
terjatve v višini 16.893,32 EUR s pripadki.
SV 9/2004
Ob-526/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 9/2004 z dne 7. 1.
2004, je trisobno stanovanje št. 6/II v izmeri
80,01 m² in kletni prostor v izmeri 1,80 m², v
Mariboru, Keleminova 5, parc. št. 339, k.o.
Tezno, last Ferčec Sonje, Maribor, Keleminova 5, na temelju kupoprodajne pogodbe
z dne 28. 7. 1999, zastavljeno v korist Ferlič
Slavice, Marjeta na Dravskem polju 68, za
zavarovanje denarne terjatve do najvišjega
zneska 15,000.000 SIT.
SV 12/2004
Ob-527/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 12/2004 z dne 8. 1.
2004, sta stanovanje št. 2 v izmeri 86,8 m2,
z balkonom v izmeri 9,8 m2 ter shrambnim
boksom št. B2 in parkirno mesto št. 62 v
izmeri 12,5 m2, v večstanovanjski hiši v
Mariboru, Pohorska 21A, ki stoji na parc.
št. 1066, 1067/1, 1067/2 in 1068/1, k.o. Zg.
Radvanje, zastavljena v korist SKB banke
d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 12,500.000 SIT s p.p.
SV 16/04
Ob-528/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. SV 16/04 z dne 9. 1. 2004,
je bilo stanovanje št. 10 v izmeri 36,21 m2, v
I. nadstropju stanovanjskega objekta Ulica
Luke Svetca 3 v Litiji, ki stoji na parc. št. 127/
35, k.o. Litija, skupaj s pripadajočimi pritiklinami in pravico souporabe skupnih delov in
naprav ter funkcionalnega zemljišča v deležu, ki pripada stanovanju, last zastaviteljice
Witwicky Jelke, zastavljeno v korist upnika
Šteblaj Slavka, za zavarovanje denarne terjatve v višini 25.800 EUR s pripadki.
SV 33/04
Ob-529/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 33/04 z dne 12. 1.
2004, je bilo stanovanje št. 8 v skupni izmeri 29,75 m2, ki se nahaja v 2. nadstropju
stanovanjske hiše v Ljubljani, Nusdorferjeva
11, last zastavitelja Šalej Milana, zastavljeno
v korist upnika Okanović Osmana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 4.800 EUR
s pripadki.

SV 7/04
Ob-530/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 7/04 z
dne 8. 1. 2004, je bilo dvosobno stanovanje
s kabinetom št. 05, v I. nadstropju stanovanjske stavbe v Ljubljani, na naslovu Šišenska
cesta 15, ki leži na parc. št. 511/5, k.o.
Zgornja Šiška, Okrajnega sodišča v Ljubljani, v izmeri 54,17 m2, s kletjo št. 5 v izmeri
3,60 m2 ter kletno shrambo št. 5 v izmeri
1,32 m2, last zastaviteljice Vide Malovič, na
podlagi prodajne pogodbe št. 362-558/93,
sklenjene dne 6. 9. 1993 z Republiko Slovenijo, skupaj z vknjižbenim dovolilom št.
362-274/93 z dne 21. 11. 2003, zastavljeno
v korist upnice Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v
Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve v višini 25.400 EUR, v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 13/04
Ob-531/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nevenke Tory iz
Ljubljane, opr. št. SV 13/04 z dne 9. 1. 2004,
je bila v korist upnice Banke Celje d.d., zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini
9,000.000 SIT s pripadki zastavljena naslednja nepremičnina: enoinpolsobno stanovanje
št. 146, ki se nahaja v XII. nadstropju v stolpnici SO4, na naslovu Jakčeva ulica 8 (prej
Vlahovičeva 8), Ljubljana, ki stoji na parc. št.
297, 296/1, 296/2 in 295, k.o. Štepanjska vas,
v skupni izmeri 43,71 m2, last Bojana Hrena,
na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne
6. 1. 2004, z Melhiorjem Preglom.
SV 1/04
Ob-532/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja mag. Andreja Roškerja iz Murske Sobote, opravilna številka
SV 1/04 z dne 6. 1. 2004, je bilo stanovanje
številka 9 v skupni izmeri 44,26 m2, ki se
nahaja v drugem nadstropju, Lamela – D1
v stanovanjski stavbi na Lendavski ulici
17a, Murska Sobota, stoječi na parceli št.
238/3.S, oznaka stavbe 3725.ES, katastrska občina Murska Sobota, in ga je dolžnik
in zastavni dolžnik Kovač Marjan, EMŠO
1203964500381, Tišina 3G, pridobil po prodajni pogodbi z dne 22. 12. 2003 in zemljiškoknjižnem dovolilu z dne 29. 12. 2003,
od prodajalca Gerenčer Saša, Ledavsko
naselje 29, Murska Sobota, zastavljeno v
korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, Šmartinska 140, matična številka
5446546, za zavarovanje izvršljive denarne
terjatve v višini 19.020 EUR s pripadki.
SV 2/04
Ob-533/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 2/04 z dne 13. 1. 2004,
je bil poslovni prostor – lokal št. 2 v skupni
izmeri 37,45 m2, ki se nahaja v sklopu lokalov v Gradnikovi ulici v Radovljici – v poslovni stavbi, stoječi na parc. št. 220/82 k.o.
Radovljica, last zastaviteljice Zobotehnični
laboratorij Zobek, Šušmelj Barbara, Podnart 43, Podnart, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 1. 12. 2003 in aneksa h
kupoprodajni pogodbi z dne 1. 12. 2003, ki
datira z dnem 29. 12. 2003, ki ju je sklenila z
gospodarsko družbo Orehek, d.o.o., zastavljeno v korist upnice SKB banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 5,000.000 SIT s pripadki.
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SV 17/04
Ob-617/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Andreja Tirana
iz Novega mesta, opr. št. SV-17/04 z dne
13. 1. 2004, je bilo stanovanje številka 2, ki
se nahaja v pritličju stanovanjske hiše Kolonija 1. maja 20, Trbovlje, v skupni izmeri
39,70 m2 in obsega kuhinjo 11,26 m2, sobo
21,85 m2, WC 0,50 m2 in shrambo 2,09 m2,
in druge prostore 3,99 m2 last zastavitelja
Gradišar Romana, Kolonija 1. maja 20, Trbovlje, zastavljeno v korist posojilodajalca in
upnika Silva Mikoliča, Velike Brusnice 21A,
Brusnice, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 1,303.217 SIT s pripadki.

SV 39/04
Ob-629/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. 39/04 z dne 14. 1. 2004,
je bila nepremičnina dvoinpolsobno stanovanje št. 5, v II. nadstropju stanovanjskega objekta Borštnikova 100 v Mariboru, v
skupni izmeri 59,85 m2 in kletno hrambo
št. 5/1, v izmeri 6,40 m2, stoječega na parc.
št. 1375/3, k.o. Spodnje Radvanje, ki je last
Zemljič Ludvika in Zemljič Marte, vsakega
do 1⁄2 od celote, na osnovi prodajne pogodbe
št. 2490/22 z dne 19. 10. 1992, sklenjene
s prodajalko Občino Maribor, zastavljeno
v korist upnice Raiffeisen Krekove banke
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v
višini 27.204,33 EUR, kar znaša v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan sklenitve pogodbe o dolgoročnem tolarskem kreditu z valutno klavzulo
6,439.000 SIT, z realno letno obrestno mero
6,9%, s tem, da se realna vrednost kredita
ohranja s pomočjo valutne klavzule (EUR),
da banka obračuna v času porabe kredita
interkalarne obresti za porabljen del kredita
po obrestni meri, ki je enaka pogodbeni obrestni meri z rokom zapadlosti terjatve po
poteku 144 mesecev, šteto od dneva izteka
60-dnevnega roka, od dneva sklenitve kreditne pogodbe, to je od 31. 12. 2003.

SV 585/2003
Ob-618/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Ratnika iz
Murske Sobote, Kocljeva 14A, opr. št. SV
585/2003 z dne 30. 12. 2003, je bilo stanovanje številka 11 v skupni izmeri 54,89 m2,
v stanovanjski hiši Beltinci, Panonska 7B, ki
stoji na parcelni številki 96/6, v vložni številki
2345, katastrska občina Beltinci, s solastniško pravico na skupnih prostorih, delih
in napravah stavbe ter s pravico souporabe funkcionalnega zemljišča, na katerem
stavba stoji, last dolžnikov in zastaviteljev
Marijana Tkalca, rojenega 26. 5. 1958 in
Katarine Tkalec, rojene 14. 9. 1962, oba
stanujoča Beltinci, Panonska 7B, na podlagi
vknjižbenega dovoljenja z dne 26. 2. 2003,
zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d. Ljubljana, Ljubljana, Trg Republike 2, za zavarovanje njegove izvršljive
denarne terjatve v višini 705.000 SIT skupaj
s pripadki, za zavarovanje njegove izvršljive
terjatve v višini 700.000 SIT, skupaj s pripadki in za zavarovanje njegove izvršljive
terjatve v znesku 750.000 SIT.
SV 26/04
Ob-619/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. SV 26/04 z dne 12. 1.
2004, je bilo stanovanje št. 7, v izmeri
57,55 m2, ki se nahaja v stanovanjskem
objektu na naslovu Ig 444, Ig, stoječem na
parc. št. 1857/6, k.o. Ig, ter na pripadajočem kletnem prostoru v kleti istega objekta,
kar vse je last zastaviteljice Nede Đuričić,
na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 749,
sklenjene dne 15. 12. 1992 z Republiko Slovenijo in aneksa k tej pogodbi z dne 17. 5.
2001, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg 18,
Maribor, mat. št. 5706491, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 4,588.000 SIT, vse
s pripadki.
SV 34/04
Ob-620/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. 34/04 z dne 14. 1. 2004,
je bila nepremičnina, enosobno stanovanje
št. 1, v II. nadstropju poslovno stanovanjskega objekta na Ljubljanski cesti 16A v
Račah, stoječega na parc. št. 2540/5, k.o.
Rače, ki je last Feguš Valterja do celote, na
osnovi prodajne pogodbe z dne 10. 9. 2002,
sklenjene s prodajalcem Sortima d.o.o. Maribor, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen
Krekove banke d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 14.795,49 EUR, kar
znaša v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan sklenitve
pogodbe o dolgoročnem tolarskem kreditu
z valutno klavzulo 3,500.000 SIT, z realno

letno obrestno mero 6,9% s tem, da se
realna vrednost kredita ohranja s pomočjo
valutne klavzule (EUR), da banka obračuna
v času porabe kredita interkalarne obresti
za porabljen del kredita po obrestni meri, ki
je enaka pogodbeni obrestni meri z rokom
zapadlosti terjatve po poteku 150 mesecev,
šteto od dneva izteka 60-dnevnega roka, od
dneva sklenitve kreditne pogodbe, to je od
22. 12. 2003.
SV 35/04
Ob-621/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger
iz Maribora, opr. št. SV 35/04 z dne 14. 1.
2004, je bilo triinpolsobno stanovanje št. 19,
v III. nadstropju v izmeri 81,24 m2, identifikacijska številka 40/37, pomožni prostor – klet
v izmeri 2,88 m2, identifikacijska številka 40/
38, k.o. Spodnje Radvanje, katerega lastnika sta vsak do 1⁄2 od celote Vodišek Vladimir
in Vodišek Alenka, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 3. 10. 1990, sklenjene s
prodajalko Nežič Julko, zastavljeno v korist
upnice Zveze bank, registrirana zadruga z
omejenim jamstvom, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 50.000 CHF,
kar znaša preračunano po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan podpisa tega notarskega zapisa 7,580.765 SIT s trenutno letno obrestno mero 2,26% in 4,5% zamudnimi
letnimi obrestmi, s tem da je obrestna mera
za CHF, vezana na 3-mesečni Libor s pribitkom 2% točk in 4,5% zamudnimi letnimi obrestmi, z zapadlostjo prvega obroka v plačilo
na dan 31. 3. 2004 in zapadlostjo zadnjega
obroka v plačilo na dan 31. 12. 2018.
SV 1012/03
Ob-622/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj Gradca, opr. št. 1012/03 z dne 30. 12.
2003, je bil poslovni prostor št. 3 – pritličje
143,07 m2, klet 68,40 m2, poslovni prostor
št. 5 – pritličje 112,29 m2, klet 89,27 m2, s
solastninsko pravico na skupnih delih, objektih, prostorih in napravah, ki se nahajajo v
poslovno stanovanjskem objektu, Antoličičeva ul. št. 8 in 10, v Mariboru, ki leži na parc.
št. 1597, k.o. Spodnje Radvanje, katerega
lastnik je zastavitelj, na podlagi nadomestne prodajne pogodbe z dne 19. 12. 2003,
sklenjene s Konstruktor, d.d. iz Maribora,
zastavljen za zavarovanje terjatve v višini
1,400.000 EUR, z obrestmi v višini Euriborja, povečanega za 1,2% odstotne točke
p.a., ki tečejo od dneva koriščenja kredita,
z zapadlostjo zadnjega obroka najkasneje
1. 12. 2010.
SV 4271/2003
Ob-628/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV 4271/2003 z dne
19. 12. 2003, je bilo trisobno stanovanje št.
16, 2. nadstropje stanovanjske hiše, Ulica
Gorenjskega odreda 18, Kranj, parc. št.
163/ 2, k.o. Huje, v izmeri 83,80 m2, skupaj
s sorazmerenim solastniškim deležem na
skupnih delih, v solasti Dada Dedivanovića
in Jasmine Dedivanović, oba Ulica Gorenjskega odreda 18, Kranj, vsakega do 1/2, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 6. 7.
1992, sklenjene med Blaže Ristov, Kranj,
kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnika BKS – leasing, d.o.o., Komenskega 12
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 39.000 EUR v tolarski protivrednosti
s pripadki.
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SV 51/04
Ob-630/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. SV 51/04 z dne 14. 1.
2004, sta bili:
– dvoinpolsobno stanovanje št. 2, v izmeri 70,20 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjskega objekta na naslovu Ulica narodne
zaščite 1, Ljubljana, skupaj s pripadajočim
vrtom v izmeri 67 m2, kar vse je solast zastaviteljic Dovič Amalije in Dovič Nataše, na
podlagi kupne pogodbe št. 125/77, sklenjene dne 25. 7. 1977 med Giposs Ljubljana,
kot prodajalcem ter Dovič Martinom in Dovič
Amalijo kot kupcema, aneksa k tej pogodbi z
dne 21. 11. 1977, ter na podlagi sklepa o dedovanju po pokojnem Martinu Doviču, opr.
št. I D 397/88 z dne 13. 9. 1988 in
– stanovanje št. 62, v izmeri 77,70 m2, ki
se nahaja v 8. nadstropju stanovanjskega
objekta na naslovu Vojkova 77, Ljubljana,
kar vse je last zastavitelja Roberta Ciglenečki, na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene dne 5. 1. 2004 s prodajalkama
Vero Selan in Vlasto Selan,
zastavljeni v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg 18, Maribor,
mat. št. 5706491, za zavarovanje denarne terjatve v višini 26,000.000 SIT, vse s pripadki.
SV 30/04
Ob-631/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana iz
Domžal, opr. št. SV 30/04 z dne 14. 1. 2004,
je bilo stanovanje v skupni izmeri 61,71 m2,
ki se nahaja v četrtem nadstropju na vzhodni strani bloka na naslovu Ljubljana, Prušnikova 51, stoječega na parc. št. 431/2, k.o.
Šentvid, zastavljeno v korist zastavne upnice Volksbank Karnten Sud, reg.Gen.m.b.H.,
9170 Ferlach, Hauptplatz 6, Avstija, v zavarovanje kreditne denarne terjatve v znesku
18.000 EUR s pripadki.
SV 49/04
Ob-632/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
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Maribora, Vetrinjska 11, opravilna številka
SV 49/04 z dne 14. 1. 2004, je bila nepremičnina – enosobno stanovanje z oznako
D/3-05 v izmeri 47,18 m2, v III. nadstropju, s
pripadajočo kletno shrambo z oznako KS16
v izmeri 5,18 m2, v drugi kletni etaži ter parkirnim mestom z oznako PM 004 v velikosti 14,80 m2, v prvi kletni etaži, kar vse se
nahaja v poslovno stanovanjskem objektu
“Betnavska IV” v Mariboru ob Jezdarski ulici v križišču z Betnavsko cesto, zgrajenem
na parcelah številka 860 in 861, katastrska
občina Tabor; last dolžnice – zastaviteljice
Mire Potočnik Arsevski, do celote na podlagi prodajne pogodbe številka 014 z dne
2. 12. 2003, sklenjene med njo, kot kupcem
ter med KBM Invest, družba za investiranje
v nepremičnine d.o.o.; zastavljena v korist
upnice Zveze bank, registrirana zadruga
z omejenim jamstvom, Bank und Revisionsverband, registrierte Genossenschaft
mit beschränkter Haftung, za zavarovanje
denarne terjatve do dolžnice – zastaviteljice Mire Potočnik Arsevski v višini 47.000
CHF.
SV 39/04
Ob-633/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 39/04 z dne 14. 1.
2004, je bilo zastavljeno dvoinpolsobno stanovanje številka 29, v petem nadstropju stanovanjske lamele B-4 na naslovu Trnovska
ulica 8, na območju VS-1 Trnovo, v skupni
izmeri 71,24 m2, ki stoji na parcelah št. 7/3,
60/1, 60/2, 60/3 in 60/5, vse k.o. Trnovsko
predmestje, ki je last zastaviteljev Janeza
Tuška in Polonce Bavdek Tušek, na podlagi
soinvestitorske pogodbe št. VS-1 192/83 z
dne 9. 12. 1983 in dodatka k soinvestitorski
pogodbi št. VS-1 192/83 z dne 19. 3. 1984,
sklenjenih s pooblaščenim investitorjem ZIL
Inženiring d.d., Kersnikova 10, Ljubljana.
Stanovanje je zastavljeno v korist upnice
Volksbank – Ljudske banke d.d., Dunajska cesta 128a, Ljubljana, matična številka
5496527, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 59.300 EUR s pripadki.
SV 15/2004
Ob-634/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 15/2004 z dne 9. 1.
2004, je stanovanje št. 47 v izmeri 65,49 m²,
v pritličju in klet v izmeri 1,12 m², v hiši v
Mariboru, Ul. Staneta Severja 13, ki stoji
na parc. št. 1847/3, k.o. Sp. Radvanje, last
Murshed Afzala, stanujočega Maribor, Ul.
Staneta Severja 13, na temelju kupoprodajne pogodbe št. 77 z dne 17. 12. 1991, zastavljeno v korist Proloco Trade d.o.o., Zg.
Jezersko, za zavarovanje denarne terjatve
v znesku 13,000.000 SIT s pp.
SV 43/2004
Ob-635/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 43/2004 z dne 9. 1. 2004,
je poslovni prostor, lokal št. 2, v pritličju objekta Spodnji trg 9/a v Škofji Loki, s koristno
površino 25,5 m2, na podlagi prodajne pogodbe št. 466-0061/2003, sklenjene dne
8. 1. 2004, last zastaviteljice odvetnice Marije Mihovilovič iz Škofje loke, zastavljen v
korist upnika Neutra finančne storitve d.o.o.,
Ljubljana, Tržaška cesta 2, za zavarovanje
njegove denarne terjatve v višini 13,000.000
SIT s pripadki.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
SV 63/2004
Ob-639/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja
v Kranju, opr. št. SV 63/2004 z dne 15. 1.
2004, je stanovanje št. 7, v pritličju stanovanjskega objekta Begunjska ulica 2 v Kranju, ki stoji na parc. št. 843/9, vl. št. 679 k.o.
Kranj, ki obsega 63,20 m2, in sicer kuhinjo
7,20 m2, sobo 18,17 m2, sobo 14,28 m2,
kabinet 9,48 m2, kopalnico in WC 3,02 m2,
predsobo 4,65 m2, balkon 1,38 m2 in klet
5,03 m2, stanovanju pa pripada tudi delež
na skupnih prostorih, objektih in napravah
stanovanjske hiše, last zastaviteljice Marjete
Strehovec, Krožna pot 6, Šenčur, na temelju
prodajne pogodbe številka 362-010/91-04/
370, sklenjene 22. 11. 1991, s prodajalko
Občino Kranj, zastavljeno v korist upnice
Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov
trg 18, Maribor, matična številka 5706491,
za zavarovanje njegove denarne terjatve v
višini 16.893,25 € v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije s pripadki.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 22/90
Os-384/04
To sodišče je v stečajni zadevi nad dolžnikom Iskra Unitel d.o.o., Blejska Dobrava
- v stečaju z dnem 1. 9. 2003 za stečajnega sodnika določilo Janka Bilbana, namesto
višje sodnice Renate Horvat.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 8. 12. 2003
St 56/2003
Os-385/04
1. To sodišče je s sklepom opr. št. St
56/2003 z dne 5. 1. 2004 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Voda Juliana, družba za proizvodnjo pijač d.d.,
Jesenice, Cesta železarjev 8, matična
številka družbe 5294100, šifra dejavnosti
družbe 15.980.
2. Za upravitelja prisilne poravnave
je določen Grega Erman, Dunajska 106,
Ljubljana.
3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko, naj prijavijo svoje terjatve sodišču z obrazloženo
vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili
v roku 30 dni po objavi tega oklica.
4. Upniki lahko z obrazloženo pisno
vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka za prijavo
terjatev.
5. Imenuje se upniški odbor v sestavi:
– HKS Sicura Ljubljana – v stečaju, Ljubljana, Tavčarejva 9,
– Zadruga S z.b.o. - v stečaju, Gosposvetska 10, Ljubljana,
– POS Plastika d.o.o., Podgorska 30,
Sodražica,
– Komunala JP Kranjska Gora d.o.o.,
Kolodvorska 1/a, Kranjska Gora,
– Nataša Jamar, Dovje 90, Mojstrana.
6. Oklic je bil nabit na oglasno desko
tega sodišča dne 5. 1. 2004.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 5. 1. 2004

St 219/2003
Os-386/04
To sodišče je s sklepom St 219/2003
dne 9. 1. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Elektro Metall, trgovina in
zastopstva, d.o.o., Šumberška cesta 40,
Domžale, matična številka 5344743.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
odvetnica Suzana Gale Robežnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 26. 3. 2004 ob 10. uri, soba 363/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 9.
1. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2004
St 191/2003
Os-387/04
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Gradis Strojno prometna
operativa, d.d., Šmartinska 32, Ljubljana,
za dne 27. 2. 2004 ob 10.30 v sobi 363/III
tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 1. 2004
St 144/2003
Os-388/04
To sodišče je s sklepom St 144/2003
dne 7. 1. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Ika Marketing d.o.o., trgovina, proizvodnja in storitve, Ljubljana,
Letališka 33/VI, matična številka 5614490,
davčna številka 53964489.
Za stečajno upraviteljico se imenuje odvetnica Suzana Gale Robežnik.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 23. 3. 2004 ob 10.15, v prostorih bivše
Gospodarske zbornice Slovenije, Slovenska
cesta 41, 9. nadstropje (sejna soba).
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Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
7. 1. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2004
St 202/2003
Os-389/04
To sodišče je s sklepom St 202/2003
dne 7. 1. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Pri Jerneju, gostinstvo, trgovina in turizem, d.o.o., Velika čolnarska 17,
Ljubljana, matična številka 1446967, šifra
dejavnosti 55.301.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
mag. Suzana Gale Robežnik, odvetnica iz
Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 23. 3. 2004 ob 10. uri v sejni sobi
v 9. nadstropju na Slovenski 41, Ljubljana
(bivša GZS).
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
7. 1. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2004
St 221/2003
Os-390/04
To sodišče je s sklepom St 221/2003
dne 7. 1. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Belfor podjetje za trgovino in
zastopstva, d.o.o., Ljubljana, Tbilisijska
59, matična številka 5715407.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
mag. Suzana Gale Robežnik, odvetnica iz
Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, 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 22. 3. 2004 ob 12. uri v sobi 368/III
tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
7. 1. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2004
St 122/2000
Os-393/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
122/2000 dne 16. 10. 2003 v stečajnem po-

stopku nad dolžnikom Induplati Camping,
Industrija platnenih izdelkov d.o.o., Kamniška 24, Domžale – v stečaju, po uradni
dolžnosti odstavilo stečajno upraviteljico Veleno Lokar Škerget iz Ljubljane in imenovalo
za stečajno upraviteljico mag. Suzano Gale
Robežnik iz Ljubljane.
Sklep je postal pravnomočen dne 21. 11.
2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 12. 2003
St 145/2003
Os-394/04
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Kompas Rent A Car d.d.,
Ljubljana, Zaloška cesta 171 za dne 9. 2.
2004 ob 10. uri v sejni sobi v 9. nadstropju
na Slovenski 41 v Ljubljani (bivša Gospodarska zbornica Slovenije).
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 1. 2004
St 209/2000
Os-396/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
209/2000 dne 5. 1. 2004 v stečajnem postopku nad dolžnikom Laba & Laba, Avto
salon in servis, d.n.o. Litija, Ponoviška
c. 11a - v stečaju, zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 1. 2004
St 242/2002
Os-397/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St
242/2002 z dne 5. 1. 2004 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Zvonkom Dovođo s firmo
Dovođa Zvonko s.p., Posek in spravilo
lesa, Falska c. 126, Ruše, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne
vrednosti in ne zadošča niti za stroške tega
postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po tej
objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 1. 2004
St 75/2003
Os-399/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St 75/
2003 z dne 5. 1. 2004 začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad podjetjem Pagomarketing trgovina in storitve d.o.o.,
Maribor, Meljski hrib 88, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne
vrednosti.
Dolžnikova matična številka je 5410274,
šifra dejavnosti pa 50301.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 1. 2004
St 250/2002
Os-400/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St 250/
2002 z dne 5. 1. 2004 začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojnim
podjetnikom Marjanom Večernikom s firmo
Marjan Večernik s.p., vekro-stavbno kle-
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parstvo, Sp. Dobrenje 31, Pesnica pri
Mariboru, ker je premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, neznatne vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po tej
objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri Okrožnem sodišču v Mariboru, 2000
Maribor, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 1. 2004
St 231/2002
Os-401/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St 231/
2002 z dne 5. 1. 2004 začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Sadrijem Morino s firmo Zidarstvo,
fasaderstvo in urejanje okolja “Morina”,
Morina Sadri s.p., Kopališka 4, Slovenska Bistrica, ker je premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso, neznatne vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po tej
objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri Okrožnem sodišču v Mariboru, 2000
Maribor, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 1. 2004
St 83/2002
Os-402/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St 83/
2002 z dne 5. 1. 2004 začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Ivanom Čižičem s firmo Čižič Ivan
s.p., barvanje kovinskih konstrukcij ter
pleskanje fasad in prostorov, Dragučova
35, Pernica, ker je premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, neznatne vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po tej
objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri Okrožnem sodišču v Mariboru, 2000
Maribor, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 1. 2004
St 233/2002
Os-403/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St 233/
2002 z dne 5. 1. 2004 začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojnim
podjetnikom Kristijanom Ratekom s firmo
Dream, trgovinske storitve Kristijan Ratek s.p., Prušnikova 52, Maribor, ker je
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
neznatne vrednosti in ne zadošča niti za
stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po tej
objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri Okrožnem sodišču v Mariboru, 2000
Maribor, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 1. 2004
St 7/96
Os-405/04
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Stavbar Megrad d.o.o. - v stečaju,
Maribor, se v skladu s 169. členom ZPPSL
zaključi, saj so končana vsa opravila iz stečajnega postopka.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 1. 2004
St 205/2002
Os-406/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St 205/
2002 z dne 5. 1. 2004 začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad podjetjem
Merkada družba za trgovino in storitve
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d.o.o., Slovenska Bistrica, Titova 52, ker
je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
neznatne vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 1. 2004
St 240/2002
Os-408/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St 240/
2002 z dne 5. 1. 2004 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom FELPT Podjetje za
proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o.
- v stečaju, Maribor, Ptujska cesta 184,
ker so končana vsa opravila iz stečajnega
postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 1. 2004
St 10/2002
Os-411/04
To sodišče je v stečajnem postopku nad
dolžnikom TPG storitve trgovina, proizvodnja, gradbeništvo, storitve, izvoz
- uvoz d.o.o., Stanka Brenčiča 11, Ptuj
– v stečaju, razpisalo narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev za dne 3.
3. 2004, ob 9. uri, soba 26/II.
Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev v sobi 20/I tukajšnjega
sodišča.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 5. 1. 2004
St 50/2003
Os-430/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 50/2003 dne 7. 1. 2004 nad dolžnikom
Navigator 1 d.o.o. - v stečaju, Poljanska
97, Ljubljana, matična številka: 1519034,
stečajni postopek zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2004
St 236/2003
Os-431/04
To sodišče je s sklepom St 236/2003
dne 8. 1. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Grasp d.o.o., Ulica V. Pregarčeve 30, Ljubljana, matična številka:
5853745.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Romana Kruhar Puc iz Logatca.
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 5. 5. 2004 ob 12. uri, soba 307A/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
8. 1. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 1. 2004
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St 160/2003
Os-433/04
To sodišče je s sklepom z dne 16. 12.
2003 pod opr. št. St 160/2003 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Cleo
Trgovina in storitve d.o.o., Dunajska 421,
Ljubljana, matična številka 5698138, šifra
dejavnosti 52.450.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42188-7110006).
Prijava mora obsegati firmo in sedež upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino
ter dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravnave (16. 12. 2003).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Katarina Benedik iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– RS Ministrstvo za finance,
– Poštna banka Slovenije d.d., Maribor,
– Avtomarket d.o.o., Ljubljana,
– Apollo plus d.o.o., Ljubljana,
– Zdešar Barbara, Brezovica.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 16. 12. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2003
St 17/2003
Os-435/04
To sodišče je s sklepom St 17/2003 z
dne 7. 1. 2004 začelo likvidacijski postopek
nad dolžnikom Hranilno kreditna služba
Vino Bizeljsko Brežice, p.o., Cesta prvih
borcev 5, matična št. 5226872 in ga takoj
zaključilo.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
izbriše iz sodnega registra pod vl. št. 4/
242/00.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
petnajstih dneh od objave tega oklica.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 7. 1. 2004
St 176/2003
Os-458/04
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Razvojni center TIM d.o.o.,
Koprska 94, Ljubljana, za dne 11. 2. 2004
ob 12.45 na Slovenski 41, sejna soba v 9.
nadstropju (bivša Gospodarska zbornica
Slovenije).

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 1. 2004
St 197/2003
Os-460/04
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom ABC Trgovina d.d., Wolfova 12,
Ljubljana, za dne 27. 2. 2004 ob 11.30, v
sobi 363/III tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 1. 2004
St 102/2003
Os-461/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
102/2003 dne 7. 1. 2004 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Zoran Sajovic s.p.,
Šuštarjeva kolonija 27/a, Trbovlje, davčna
št.: 55427006, ter nato z istim sklepom ta
postopek zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa
izbriše iz registra samostojnih podjetnikov
pri DURS.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 1. 2004
St 213/2003
Os-462/04
To sodišče je s sklepom z dne 5. 1. 2004
pod opr. št. St 213/2003 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Adena
Marketing d.o.o., Martinčeva 5, Ljubljana, matična številka 5340292, šifra dejavnosti 51190.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42188-7110006).
Prijava mora obsegati firmo in sedež upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino
ter dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave (5.
1. 2004).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

2-3 / 16. 1. 2004 /

129

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

Za upravitelja prisilne poravnave je določen Štefan Veren, odvetnik iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– BTC d.d., Šmartinska 152, Ljubljana,
– Proteapak d.o.o., Vojkovo nabrežje
38, Koper,
– Finmi d.o.o., Partizanska c. 78, Sežana,
– Stanko Bogomir Papež, Martinčeva 5,
Ljubljana,
– Stojan Gledj, Kamnogoriška 26, Ljubljana.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 5. 1. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2004

pagiranje Jože Kirbiš s.p., Ruška c. 63,
Maribor, se v skladu s členom 99/I ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 1. 2004

St 237/2003
Os-464/04
To sodišče je s sklepom St 237/2003
dne 8. 1. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Lucy Ljubljana d.o.o., Polje c.
XII/2a, podjetje za komercialno turistično
posredovanje, svetovanje, propaganda in
marketing, Ljubljana-Polje, matična številka: 5346240.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Marja Oblak iz Vrhnike.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 5. 5. 2004 ob 11.50, soba 307 a/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
8. 1. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 1. 2004
St 196/2003
Os-465/04
To sodišče je s sklepom St 196/2003
dne 8. 1. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Lesar Janez s.p., Prigorica 4,
Dolenja vas, davčna številka: 92639305,
registrska številka samostojnih podjetnikov:
46/0268/94.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Romana Kruhar Puc iz Logatca.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v register samostojnih
podjetnikov.
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 5. 5. 2004 ob 12.20, soba 307 A/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
8. 1. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 1. 2004
St 194/2002
Os-467/04
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Kamnoseštvo Juhart Ivan s.p., Knifičeva 12, Ruše se v skladu z 99/I členom
ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča
niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 1. 2004
St 113/2003
Os-468/04
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Elektro inštalaterstvo Pečar Vlado
s.p., Vukovje 20, Pernica se v skladu z 99/
I členom ZPPSL začne in takoj zaključi, saj
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne
zadošča niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 1. 2004
St 68/2003
Os-470/04
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Montaža predelnih sten in visečih
stropov ter vodovodno instalaterstvo,
Damijan Glunec s.p., Štrekljeva 70, Maribor se v skladu s členom 99/I ZPPSL začne
in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 1. 2004
St 108/2003
Os-471/04
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Frizerski salon Milena, Škodnik Milena s.p., Mariborska c. 84, Radizel, Orehova vas, se v skladu s členom 99/I ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 1. 2004
St 146/2002
Os-473/04
To sodišče je v stečajni zadevi samostojnega podjetnika Bečiri Misima s.p., Maribor, Beograjska ul. 9, zaradi neznanega
bivališča in neznanega sedeža dejavnosti
postavilo začasnega zastopnika.
V zadevi se obravnava predlog upnika
Republike Slovenije, Ljubljana, Gregorčičeva 20, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Mariboru, naj sodišče nad dolžnikom začne in izvede stečajni
postopek.
Začasni zastopnik je odvetnik Darko
Vran iz Maribora, Ul. Talcev 3, Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 1. 2004
St 83/2003
Os-474/04
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Plus Avtotaxi, ekonomsko pro-
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St 74/2003
Os-475/04
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Okrepčevalnica Mansarda, Janžič
Darja s.p., Slivniška c. 2, Hoče, se v skladu
s členom 99/I ZPPSL začne in takoj zaključi,
saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
ne zadošča niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 1. 2004
St 88/2003
Os-476/04
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Market Sara, Caffe bar, Flis Sonja
s.p., Zrkovska 20/a, Maribor, se v skladu s
členom 99/I ZPPSL začne in takoj zaključi,
saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
ne zadošča niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 1. 2004
St 48/2003
Os-478/04
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Avtoprevozništvo s.p., Paluc Milan,
Poštna ul. 1, Maribor, se v skladu s členom
99/I ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 1. 2004
St 22/2003-19
Os-480/04
Po členu 99/II Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, se stečajni postopek
nad dolžnikom Knjigovodski servis Jožica
Horvat s.p., Partizanska ulica 14, Turnišče, zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v 15 dneh po
objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 8. 1. 2004
St 43/2003-5
Os-481/04
1. Z dnem 8. 1. 2004 se začne stečajni postopek nad dolžnikom Gostinstvo
»Andreja« Zakojč Jožefa s.p., Gornja
Bistrica 84.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob
progi 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pismenih izvodih in potrebno dokumentacijo prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. S prijavo terjatve morajo
predložiti tudi dokazilo o plačani taksi, ki
znaša 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT
in največ 38.000 SIT. Ne plača se taksa za
prijavo terjatev delavcev iz II. odstavka 160.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji.
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Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-1000339014,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-1000338529, sklic na št.
11 42200-7110006-51100433.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 22. 3. 2004 ob 12.30 v razpravni dvorani št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil dne 8. 1. 2004 nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba
o začetku stečajnega postopka. Tega dne
nastopijo vse pravne posledice začetka
stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega
dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 8. 1. 2004

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
ELEKTRIČNE INSTALACIJE, Peter
Velše s.p., Reboljeva ulica 5, Ljubljana,
štampiljko velikosti 35 x 11 mm, z vsebino ELEKTRIČNE ISTALACIJE PETER
VELŠE s.p. Reboljeva ul. 5, LJUBLJANA.
gng-141865
Študentska organizacija Univerze v
Ljubljani preklicuje okroglo štampiljko,
premera 30 mm, katere zgornji obris tvori
napis “Študentska organizacija Univerze v
Ljubljani”, spodnji napis “Za interno uporabo - Ne velja v pravnem prometu” v sredini
pa kratica “ŠOAGRFT” in pod kratico napis “Študentska organizacija Akademija
za gledališče, radio, film in televizijo”.
Ob-627/04

Priglasitveni list
B - Avtocenter d.o.o., Goriška 56, Ajdovščina, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 043005/1641/01-11/1998, izdana dne
7. 8. 1998. gns-141861
Brdnik Jožef, Porentova ulica 3, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 27-1366/
94, matična št. 5241053, izdan dne 2. 1.
1995. gnk-142015
Černe Ana, Župančičeva 14, Bled, priglasitveni list, opravilna št. 44-964/94, izdan dne 14. 11. 1994. gnc-141619
Črnič Jožef s.p., Fučkovci 5, Adlešiči,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 015357/
0182/00-15/1995, izdana dne 6. 9. 1995.
gne-141717
Đenić Ranka, Ul. Slavka Gruma 66,
Novo mesto, priglasitveni list, opravilna
št. 038/2196-98, izdan dne 28. 1. 1998.
gnj-141491
Hauptman Jelko, Radizel, Ulica Milke
Volk 30, Orehova vas, priglasitveni list,
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opravilna št. 064-3718/95, izdan dne 1. 5.
1995. gnj-141541
Jazbec Majda, Sebenje 30, Križe, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 034788/
0277/01-68/1995, izdana dne 17. 10. 1997.
gnn-141862
Kezunović Vesna, Bošemarin 22/a,
Koper - Capodistria, priglasitveni list, opravilna št. 17/II/3-445/94, izdan dne 19. 7.
1994. gny-141530
Koderman Gabrijela, Trg 38, Prevalje,
priglasitveni list, opravilna št. 45-354/94,
izdan dne 14. 11. 1994. gnd-141772
Koren Janez, Titova cesta 4, Radenci,
priglasitveni list, opravilna št. 08-0758/00.
gnm-142059
Kovačič Janez, Dobrava 12, Križevci
pri Ljutomeru, priglasitveni list, opravilna
št. 29-0783/00. gno-141532
Leček Komac Ivanka s.p., Spodnje Škofije 46, Škofije, priglasitveni list, opravilna
št. 17/II/3-1158/94, izdan dne 30. 9. 2002.
gnx-141702
Logar Klemen s.p., Kopitarjev trg 6,
Vodice, priglasitveni list, opravilna št.
27-2031/94, mat. št. 5298858, izdan dne
17. 6. 1993. gny-141701
Pal Marijan, Linhartova cesta 17,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 28-1039/94, izdan dne 21. 11. 1994.
gnx-141677
Pisak Elio, Veluščkova 2, Koper - Capodistria, priglasitveni list, opravilna št.
17/II/3-1531/94, izdan dne 31. 12. 1994.
gnt-141531
Plut Anton s.p., Cerovec pri Črešnjevcu
17, Semič, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 015410/0269/00-15/1995, izdana dne 6.
3. 1995. gnl-141539
Prevoz stvari s tovornim motornim vozilom, Štrus Branko s.p., Pod Strahom 11,
Škofljica, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
029817/0695/00-38/1995, izdana dne 6. 3.
1995. gnl-141635
Šterbenc Igor, Stari trg ob Kolpi 13, Stari
trg ob Kolpi, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 015409/0268/00-15/1995, izdana dne 6.
3. 1995. gnm-141984
Šterbenc Igor s.p., Stari trg ob Kolpi 13,
Stari trg ob Kolpi, priglasitveni list, opravilna št. 05-0248/94, izdan dne 16. 5. 1994.
gnl-141985
Šturm Roman s.p., Prijateljeva ulica
32, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 25-0758/96, izdan dne 1. 6. 1996.
gnw-141874
Turšič Vladimira s.p., Lakotence 7/a,
Ljubljana, obrtno dovoljenje, št. 033919/
3462/00-37/1995 in odločbo o obrtnem
dovoljenju z isto številko, izdano dne 6. 3.
1995. gng-141640
Ušaj Olga, Vitovlje 73/a, Šempas, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 004304/
2277/01-47/2002, izdana dne 21. 3. 2002.
gng-141715
Valančič Mitja s.p., Kropa 180, Kropa,
priglasitveni list, opravilna št. 44-2577/02,
izdan dne 21. 8. 2002. gnq-141534
Vihar Mirko, Ješenca 29/c, Rače, priglasitveni list, opravilna št. 064-3942/95, izdan
dne 1. 1. 1995. gnq-141934

Zorko Zdenka s.p., Ulica bratov Babnik 14, Ljubljana, obrtno dovoljenje, št.
032708/0354/00-37/1995, izdano dne 6. 3.
1995. gnx-142073
Zupančič Urban, Nova pot 121, Brezovica pri Ljubljani, priglasitveni list, opravilna št. 28-3633/03, izdan dne 6. 1. 2003.
gne-142071
Županc Gregor, Dol pri Borovnici 51,
Borovnica, priglasitveni list, opravilna št.
60-1063/02. gnq-141830

Potne listine
Begić Branko, Z. Miloša 18, Izola - Isola,
potni list, št. P00635798. gnj-141591
Belehar Borut, Cesta 1. maja 7, Kranj, potni list, št. P00070936. gnn-142033
Bizjak Katarina, Rečiška 1/a, Bled, potni
list, št. P00319000. gnj-141516
Brataševec Jožef, Prešernova 5, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
000034295. gnj-141512
Bužinel Elda, Plešivo 9/b, Dobrovo v Brdih, maloobmejno prepustnico, št. AI 42623.
gnv-141800
Furlan Miroslava, Prvačina 200, Prvačina,
maloobmejno prepustnico, št. AI 000022896.
gne-141917
Godec Marta, Gorenjskega odreda 8,
Kranj, potni list, št. P00295867. gny-141572
Gorup Matej, Štanjel 145, Štanjel, potni
list, št. P00108187. gnx-141698
Hafner Janez, Srednje Bitnje 45, Žabnica,
potni list, št. P00775735. gnu-141926
Jeraj Simon, Blatna Brezovica 81, Vrhnika, potni list, št. P00522282. gnp-141481
Karabegović Alma, Železničarska pot
7, Nova Gorica, potni list, št. P000395240.
gnk-141511
Kern Borut, Partizanska cesta 5, Kranj,
potni list, št. P00776123. gnd-141543
Količ Eva, Ulica španskih borcev
29, Trbovlje, potni list, št. P00407172.
gnq-141705
Količ Nataša, Ulica španskih borcev
29, Trbovlje, potni list, št. P00377103.
gnr-141704
Korošec Romana, Vrhole 100, Zgornja Ložnica, potni list, št. P00935546.
gnp-142056
Lamovšek Aleš, Stegenškova 1, Celje,
potni list, št. P00202036. gnp-141581
Lekše Aleš, Drenovec pri Leskovcu 2, Leskovec pri Krškem, potni list, št. P00988858.
gno-142057
Lenarčič Štefka, Klanska 17, Medvode,
potni list, št. P00010644. gnd-142018
Magnik Tina, Kandijska 55, Novo mesto,
potni list, št. P00773119. gnk-141836
Mikanović Darijo, Baudkova ulica
13, Ljubljana, potni list, št. P00356782.
gny-141472
Nosan Dragoš, Sadinja vas 116, Ljubljana-Dobrunje, potni list, št. P00428718.
gnx-141648
Nosan Maja, Sadinja vas 116, Ljubljana-Dobrunje, potni list, št. P00428713.
gnw-141649
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Nosan Matic, Sadinja vas 116, Ljubljana-Dobrunje, potni list, št. P00428716.
gny-141647
Pasinović Ljubomir, Ješetova 45, Kranj,
potni list, št. P00152516. gnw-141599
Petrović Janko, Planina 37, Ajdovščina,
potni list, št. P00687416. gnw-141524
Pihner Irena, Gradišče 19, Vrhnika, potni list, št. P 556215. gnp-141485
Pihner Viljem, Gradišče 19, Vrhnika, potni list, št. P 310274. gnk-141486
Porenta Valdi, Šentvid pri Stični 116,
Šentvid pri Stični, potni list, št. P00293988.
gnc-141869
Potočnjek Evgen, Prečna ulica 13, Maribor, potni list, št. P00747150. gnv-141550
Potočnjek Rozalija, Prečna ulica
13, Maribor, potni list, št. P00668931.
gnw-141549
Ratnik Matjaž, Krog, Trubarjeva 17,
Murska Sobota, potni list, št. P00190854.
gny-141522
Ravnjak Franc, Dogoše, Dupleška cesta 262, Maribor, potni list, št. P00240705.
gnx-141898
Rožič Janez, Rocenska ulica 19, Ljubljana Šmartno, potni list, št. P00312509.
gnz-141571
Sedić Hata, Ulica Simona Jenka
12, Domžale, potni list, št. P00228977.
gnw-141824
Stegne Iva, Kostenjevec 55, Zgornja Ložnica, potni list, št. P00757137.
gnu-141759
Varcar Edin, Pokopališka 1, Ljubljana,
potni list, št. P00449850. gnp-141756
Vesnaver Aleksandra Tea, Slovenska cesta 15, Ljubljana, potni list, št.
P00432489. gnd-142093
Zajec Robert, Zelena ulica 5, Izola
- Isola, maloobmejno prepustnico, št. AI
161332, izdala UE Izola. gnz-141771
Zdravković Vesna, Raičeva 20/b,
Ljubljana, potni list, št. P00035540.
gnh-141489
Žnidaršič Andrej, Podlož 12, Stari
trg pri Ložu, potni list, št. P00416235.
gnl-141785

Fejzić Esad, Crnekova ulica 10/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1223965.
gnq-141430
Filipčič Gregor, Trg Rivoli 9, Kranj, osebno izkaznico, št. 1637392. gns-142053
Fišer Natalija, Čermožiše 82/a, Žetale, osebno izkaznico, št. 864435.
gnn-141908
Fortuna Marija, Dekani 122, Dekani,
osebno izkaznico, št. 560485. gnf-141666
Garb Zdravko, Omersova 49, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 596338. gnr-141654
Gerdevič Leopold, Kidričeva 34, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 754042.
gnl-141510
Gmajnič Jožef, CKO 7, Senovo, osebno
izkaznico, št. 1676442. gnn-141533
Golob Željko, Kajuhova ulica 17, Senovo, osebno izkaznico, št. 1110963.
gnc-141598
Gostonj Jolanka, Markovci 82, Šalovci, osebno izkaznico, št. 194701.
gnn-141583
Grm Rafaela, Puhova ulica 15, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 632037.
gnm-141434
Grom Jernej, Vojkova cesta 77, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 208964.
gnc-141769
Gruden Urban, Čušperk 6/b, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 1342034.
gnm-141634
Halužan Branko, Dvorakova 10/c,
Maribor, osebno izkaznico, št. 928540.
gnn-141712
Hanžič Anamarija, Kozjak nad Pesnico
21/d, Zgornja Kungota, osebno izkaznico,
št. 001247102. m-17
Hebar Srečko, Kočevarjeva 6, Maribor, osebno izkaznico, št. 805941.
gnn-141783
Hojs Marko, Cesta zmage 59, Maribor, osebno izkaznico, št. 624040.
gnq-142030
Ibishi Aferdita, Kraigherjeva ulica 10,
Postojna, osebno izkaznico, št. 909858.
gnf-141916
Ivančič Črt, Reboljeva 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1259034.
gnz-141496
Jaklin Marjanca, Gornja Bistrica 190,
Črenšovci, osebno izkaznico, št. 1494222.
gnh-141814
Jakopič Roman, Cesta Viktrorja Svetina 17, Jesenice, osebno izkaznico, št.
148746. gnt-141927
Jakše Terezija, Na okopih 2/d, Celje,
osebno izkaznico, št. 80816. gng-141540
Jelnikar Žiga, Jemčeva 14/b, Trzin, osebno izkaznico, št. 1398398.
gnc-141544
Jezovšek Leopoldina, Slivnica pri Celju
14, Gorica pri Slivnici, osebno izkaznico, št.
637784. gne-141542
Jurički Andreja, Arja vas 75, Petrovče, osebno izkaznico, št. 320161.
gng-141840
Kadunec Ladislav, Knezov štradon 39,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 65374.
gnc-142069
Kastrin Milanja, Presarje 111, Branik, osebno izkaznico, št. 1027942.
gnh-141589

Osebne izkaznice
Abraham Andrej, Sodinova ulica 19,
3202 Ljubečna, osebno izkaznico, št.
1675539. gnw-142024
Aleš Helena, Švegljeva 5, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št. 512275.
gnn-141933
Babič Irena, Gračišče 34/a, Gračišče, osebno izkaznico, št. 1158361.
gnf-141741
Bačar Sandi, Jačka 2/b, Logatec, osebno izkaznico, št. 261927. gnv-141650
Ban Maja, Chendujska 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 350208. gnr-141929
Begić Jago Drago, Omersova 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 634562.
gnu-142076
Belehar Borut, Cesta 1. maja 7,
Kranj, osebno izkaznico, št. 416988.
gnp-142031

Berdnik Branka, Otiški vrh 74/a, Šentjanž pri Dravogradu, osebno izkaznico, št.
356284. gnb-141774
Berlot Karmen, Engelsova 4, Piran
- Pirano, osebno izkaznico, št. 1478924.
gns-141803
Bibianko Savica, Vrbanska 21, Maribor, osebno izkaznico, št. 160676.
gnu-141901
Blagotinšek Andrej, Partizanska pot
10, Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
6778. gnz-141521
Blagotinšek Andreja, Partizanska pot
10, Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
277573. gnt-141502
Blažič Monika, Smokuč 32, Žirovnica, osebno izkaznico, št. 1375770.
gne-142042
Boltežar Andreja, Črna vas 70, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 515307.
gng-142090
Bregar Angela, Gabrovčec 49, Krka,
osebno izkaznico, št. 189895. gnn-141708
Brezner Nina, Vrhole 100, Zgornja
Ložnica, osebno izkaznico, št. 1704458.
gnq-142055
Budna Jože, Krajna brda 10, Blanca,
osebno izkaznico, št. 929917. gni-141888
Bujić Branka, Tržaška 47, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1061866.
gnm-141784
Bukovec Tina, Grajska vas 16, Gomilsko, osebno izkaznico, št. 1537964.
gnq-141605
Bulatović Nina, Maistrova 5, Lenart v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št. 865298.
gnb-141795
Carli Blaž, Otona Župančiča 9, Idrija, osebno izkaznico, št. 1707879.
gnr-141554
Cokan Marija, Ig 345, Ig, osebno izkaznico, št. 1376752. gnh-142064
Čakš Jasmina, Košnica pri Celju 58,
Celje, osebno izkaznico, št. 837544.
gnk-141536
Čalija Darinka, Agrarne reforme 8/a,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
1354470. gng-141665
Černivec Jožef, Spodnje Gruškovje 16,
Podlehnik, osebno izkaznico, št. 665928.
gnb-142045
Dolenc Ivan, Babno 10, Celje, osebno
izkaznico, št. 1218894. gnu-141651
Dragoš Žiga, Smoletova 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1727691.
gnm-141884
Drevenšek Terezija, Ruska 73, Maribor, osebno izkaznico, št. 441239.
gnn-141558
Dvoršak Matjaž, Radenski vrh 27,
Radenci, osebno izkaznico, št. 1473697.
gnn-141658
Đurašin Bruno, Jamova cesta 70,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 291748.
gnw-141699
Eršte Fanika, Sela pri Zajčjem vrhu
13, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
1624329. gny-141797
Fabec Srečko, Topolc 20, Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št. 519747.
gnx-141773
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Kelnarič Sara, Podgradje 27, Ljutomer, osebno izkaznico, št. 1454344.
gnn-141508
Kerše Jožefa, Ulica bratov Rozmanov
4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 286190.
gnz-141871
Keršmanc Anton, Bevke 68, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 1519727.
gng-142065
Kert Robert, Smledniška cesta 48,
Kranj, osebno izkaznico, št. 406757.
gnj-141691
Keržič Anja, Rusjanov trg 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 637012.
gno-141907
Klančar Marjeta, Turjak 53, Turjak, osebno izkaznico, št. 1009626. gne-141642
Kolar Ljudmila, Nasipi 44, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 1729435.
gno-141557
Kontrec Anja, Polanškova 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1068340.
gnj-141437
Koršič Maja, Zdolska cesta 20, Krško, osebno izkaznico, št. 1348135.
gnf-141891
Kosi Ivan, Ul. Roberta Kukovca 11,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1098372.
gni-141838
Kosi Marta, Senešci 3, Velika Nedelja, osebno izkaznico, št. 1142225.
gnj-141662
Kosi Nika, Senešci 3, Velika Nedelja, osebno izkaznico, št. 1142306.
gnh-141664
Kostrevc Ivan, Pristava pod Rako
1, Raka, osebno izkaznico, št. 280305.
gnh-141839
Kotnik Petra, Center 21/b, Črna na Koroškem, osebno izkaznico, št. 1700420.
gns-141782
Kovič Drago, Livarska 5, Kamnik, osebno izkaznico, št. 409431. gnv-141475
Kozlevčar Aljaž, Gornji trg 32, Lovrenc
na Pohorju, osebno izkaznico, št. 1616186.
gnl-141535
Kraljič Alojzij, Vrhovčeva 46, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 547279. gnk-141636
Krančan Ana, Cesta na Roglo 53,
Zreče, osebno izkaznico, št. 1678280.
gnz-141546
Kresnik Valerija, Meljska cesta 101,
Maribor, osebno izkaznico, št. 680347.
gnb-141670
Kugler Stanko, Pirešica 14, Velenje, osebno izkaznico, št. 628107.
gnh-142039
Lah Miroslava, Podova 29, Rače, osebno izkaznico, št. 90221. gnu-141601
Lamovšek Aleš, Stegenškova 1, Celje,
osebno izkaznico, št. 2559. gno-141582
Laslo Aleksandra, Dobrovnik 118, Dobrovnik - Dobronak, osebno izkaznico, št.
767603. gnl-141685
Lašič Marjetka, Kvedrova ulica 4,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 1195348.
gnf-141791
Laznik Borislav, Lipoglav 55, Loče pri
Poljčanah, osebno izkaznico, št. 1698625.
gnd-141697
Lebič Adi, Ptujska cesta 1, Rogatec,
osebno izkaznico, št. 829570. gnq-141580
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Lesjak Lea, Ul. Marje Boršnikove 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 402516.
gnb-141920
Levak Aleš, Vinjole 11, Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št. 1511553.
gnb-142020
Levpušček Sonja, Ložice 44, Deskle, osebno izkaznico, št. 1611472.
gnl-141660
Lidjan Refik, Cesta na Markovec 63,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
1531837. gnx-141798
Lončar Ana, Zalog pri Cerkljah 35, Cerklje na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
1710300. gno-141561
Lončar Eva, Zalog pri Cerkljah 35, Cerklje na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
1710295. gnp-141560
Lončar Irena, Zalog pri Cerkljah 35, Cerklje na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
264171. gnq-141559
Lončar Nika, Zalog pri Cerkljah 35, Cerklje na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
927137. gnj-141562
Lorenčič Vladimir, Cesta k Dravi 11,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1506799.
gny-141597
Magister Stanko, Sadinja vas, V češnjico 19, Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št. 170450. gno-141761
Makovec Damjan, Razkrižje 35, Ljutomer, osebno izkaznico, št. 1542569.
gnh-141914
Marolt Polona, Tržaška 69, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 98204. gnh-141639
Masten Miroslav, Vožarski pot 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 453788.
gnd-142068
Mauko Mateja, Grabonoš 8, Sveti Jurij
ob Ščavnici, osebno izkaznico, št. 241238.
gnp-141506
Mehle Pavla, Trg komandanta Staneta
4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 991191.
gnk-142086
Mekina Igor, Neubergerjeva ulica 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 979769.
gnd-141668
Mesarec Darjan, Senešci 80, Velika
Nedelja, osebno izkaznico, št. 354118.
gns-141653
Mihelič Nina, Ob Ljubljanici 116,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 892239.
gnj-142062
Mikelj Darja, Stranska pot 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1046057.
gnf-142066
Miklavčič Đokić Marija, Bilečanska
ulica 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1415086. gny-141897
Mirtič Breda, Kvedrova 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 170972. gnq-141755
Mivšek Rajko, Zaplana, Mizni dol 22,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 1611743.
gnh-141939
Mlekuž Rebeka, Tomšičeva 28, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št. 909847.
gnh-141564
Moljk Alojzija, Ograde 28, Logatec,
osebno izkaznico, št. 753917. gnb-141645
Murn Stanko, Cerkniška 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 363671. gnz-141646

Naglič Mihael, Jezerska ulica 63,
Žiri, osebno izkaznico, št. 1273900.
gny-142072
Nemec Matjaž, Cesta na Šuklje 2,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
1405275. gnz-141796
Novak Franc, Mavsarjeva cesta 91,
Notranje Gorice, osebno izkaznico, št.
1123628. gnq-142080
Novak Nina, Laze pri Borovnici 3, Borovnica, osebno izkaznico, št. 1442777.
gno-141682
Oblak Bojan, Tabor 5, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 463837. gnw-141574
Obleščak Nataša, Gorenjskega odreda
16, Kranj, osebno izkaznico, št. 862266.
gnc-142044
Ograjenšek Renata, Lušečka vas 8,
Poljčane, osebno izkaznico, št. 1697868.
gnj-141812
Ozmec Marija, Podgorci 23, Podgorci,
osebno izkaznico, št. 957517. gns-141528
Pajić Ema, Zabukovica 160/a, Griže,
osebno izkaznico, št. 933051. gnr-141579
Paravan Karmen, Plave, Ivana Gradnika 2, Deskle, osebno izkaznico, št. 756763.
gnu-141801
Parkelj Martin, Novo Polje, Cesta VII/
28/a, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico,
št. 1235786. gnc-142144
Pavalec Alojz, Kušernik 15, Jakobski
Dol, osebno izkaznico, št. 664782. m-8
Pavlica Milan, Žorgova 40, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1006655.
gnh-141864
Peček Marko, Trlično 16, Rogatec, osebno izkaznico, št. 693313. gne-141592
Pečenik Andrej, Glavarjeva 47, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1305985.
gni-141863
Pečenik Vilko, Pipanova 9, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
1432433. gnl-141810
Petrović Janko, Planina 37, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 1401032.
gnt-141527
Pihner Irena, Gradišče 19, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 1660891.
gnn-141483
Pihner Lara, Gradišče 19, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 1662445. gnm-141484
Pilinger Boštjan, Markovičeva 15,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1727397.
gne-141942
Pitamic Natalija, Zagernikova 10,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1506481.
gnk-142036
Plaznik Ožbolt, Zg. Jezersko 49,
Zgornje Jezersko, osebno izkaznico, št.
1090129. gnh-142014
Podbrežnik Dušan, Glavarstvo 1,
Prevalje, osebno izkaznico, št. 294488.
gnl-141910
Podlipec Franc, Mala Ligojna 4, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 1332926.
gni-141763
Podreka Zdenko, Ulica Molniške čete
1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 966789.
gnv-141925
Pogačnik Oliva, Prule 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 113604. gng-141915
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Polenčič Sara, Krasno 17, Dobrovo
v Brdih, osebno izkaznico, št. 1262726.
gnm-141509
Potočnik Sabina, Krumperška 22,
Domžale, osebno izkaznico, št. 800697.
gnj-141887
Potočnjek Evgen, Prečna ulica 13,
Maribor, osebno izkaznico, št. 740868.
gnx-141548
Prašnikar Marjan, Sallaumines 10/a,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 1406608.
gnt-142002
Praznik Jože, Kokarje 42, Nazarje, osebno izkaznico, št. 1268876. gnj-141587
Primec Bojan, Vino 36, Škofljica, osebno izkaznico, št. 716988. gnt-141627
Prša Štefan, Rankovci 7/b, Tišina, osebno izkaznico, št. 1294083. gnv-141500
Puntarić Sašo, Tacenska cesta 123,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 670570.
gnv-141750
Pupis Marjan, Kašeljska cesta 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 91338.
gns-142078
Pustavrh Karmen, Kašeljska cesta 134,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1185139.
gnh-141739
Pustišek Dušan, C. H. Debelaka 11,
Hrastnik, osebno izkaznico, št. 1018535.
gnk-141661
Pustotnik Jure, Mlinše 35, Izlake, osebno izkaznico, št. 284629. gnh-141714
Pušnik Tomaž, Ziberci 14, Apače, osebno izkaznico, št. 247444. gnh-141514
Race Viljem, Famlje 28, Vremski Britof,
osebno izkaznico, št. 741351. gns-141678
Rakuša Vodišek Nataša, Vegova 2,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
116524. gnd-141518
Ratajc Senegačnik Slavica, Ulica Lackove čete 35, Ptuj, osebno izkaznico, št.
1054667. gnp-141906
Ratnik Matjaž, Krog, Trubarjeva 17,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
625627. gnw-141499
Repina Rudolf, Košaki 11, Maribor,
osebno izkaznico, št. 445608. gni-141688
Resnik Miran, Vetrnik 27, Kozje, osebno
izkaznico, št. 491954. gnh-141689
Riemer Primož, Dobrava pri Kon. 70,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
288547. gne-141892
Rižnar Dušan, Kraigherjeva 26, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 830499. gnc-141794
Roblek Barbara, Bašelj 25/c, Preddvor, osebno izkaznico, št. 1622440.
gny-141672
Robnik Barbara, Vrbanska 25, Maribor,
osebno izkaznico, št. 383464. gnl-141585
Rode Matjaž, Ulica bratov Učakar 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 394408.
gnt-141477
Rombek Marta, Podgorci 23, Podgorci, osebno izkaznico, št. 1420364.
gnr-141529
Rozman Metoda, Šujica 73, Dobrova, osebno izkaznico, št. 815976.
gng-141740
Sambolec Vjekoslav, Lovrenc 24/b, Lovrenc na Dravskem polju, osebno izkaznico,
št. 386600. gnc-141519

Štolfa Milena, Mare Husove 6, Sežana, osebno izkaznico, št. 1055543.
gnf-142041
Štraus Mojca, Na Boč 41, Poljčane,
osebno izkaznico, št. 257142. gnc-141894
Štrubelj Nataša, Vnajnarje 22, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 251234. gnv-142000
Štular Dan, Gregorčičeva ulica 13,
Kranj, osebno izkaznico, št. 1428423.
gne-141842
Šubašič Damjan, Slavka Gruma 54,
Novo mesto, osebno izkaznico, št. 154643.
gni-141913
Šuper Luka, Orlova ulica 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1132389.
gny-141747
Šuper Marjeta, Orlova ulica 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1132381.
gnz-141746
Šušteršič Darka, Štoržev grič 4, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 1151769.
gnx-141752
Tihole Anton, Trdinova cesta 10, Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št. 539434.
gnc-141644
Toplak Marusija, Trg Rivoli 5,
Kranj, osebno izkaznico, št. 1649177.
gnd-141568
Trebec Majda, Brkinčeva 26, Sežana, osebno izkaznico, št. 944966.
gnb-141570
Trebec Saša, Hrpelje, Reška cesta 4,
Kozina, osebno izkaznico, št. 1586364.
gns-142028
Trifunović Andrea, Trniče 25, Marjeta
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
362208. gng-141815
Troha Tamara, Stresova 5, Kobarid, osebno izkaznico, št. 965448.
gnm-141909
Trošt Rok, Staretova 21, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 972140. gnj-141937
Turk Bogdan, Grilcev grič 18, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 1685511.
gny-141497
Turk Tamara, Količevo 11/a, Domžale, osebno izkaznico, št. 1140948.
gnn-142008
Turnšek Janko, Lokovina 12, Dobrna, osebno izkaznico, št. 158544.
gnw-141899
Turšič Jožef, Gerbičeva 24, Cerknica,
osebno izkaznico, št. 313760. gnj-141912
Umek Marjan, Gubčeva ulica 17, Mirna,
osebno izkaznico, št. 753967. gnv-141675
Urekar Drago, Dolenja vas pri Krškem
134, Krško, osebno izkaznico, št. 856990.
gnx-141573
Utroša Rosanda, Ulica Sv. Štefan 33,
Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št.
317634. gnp-141781
Venuti Vlado, Bezenškova 63, Maribor, osebno izkaznico, št. 194882.
gnd-141593
Veselica Andreja, Kidričeva 41, Ljutomer, osebno izkaznico, št. 912564.
gnl-141860
Vidrih Magda, Hrašče 131, Postojna, osebno izkaznico, št. 1374358.
gnq-141780

Sekavčnik Andrej, Stare sledi 17, Prevalje, osebno izkaznico, št. 1341304.
gnv-142025
Senekovič Jure, Za kalvarijo 106,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1306285.
gnp-141806
Sevljak Jože, Graška 4, Litija, osebno
izkaznico, št. 1366440. gnl-142035
Simić Milena, Grablovičeva 26, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 581298.
gnz-142046
Simovski Petra, Matija Tomca 2, Domžale, osebno izkaznico, št. 1680596.
gnl-141885
Sirnik Štefan, Zgornje Gameljne 42,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
1453231. gne-142017
Skornšek Marija, Kraigherjeva 2,
Velenje, osebno izkaznico, št. 804420.
gnu-141551
Smej Katarina, Slovenska 5, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 1542180.
gnm-142034
Sosič Igor, Dol pri Vogljah 26, Dutovlje,
osebno izkaznico, št. 710249. gnf-141766
Stanković Božica, Vojkov drevored
8, Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št.
16378667. gnu-141501
Stenićnik Rozalija, Škapinova ulica
15, Celje, osebno izkaznico, št. 828551.
gnr-141604
Strasner Dejan, Vojkova cesta 91,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1721937.
gnv-141875
Stritih Helena, Glinškova ploščad 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1285319.
gni-141488
Šabić Barbara, Trubarjeva ulica 54,
Celje, osebno izkaznico, št. 227858.
gnc-141669
Šega Verica, Gabernik 90, Zgornja
Polskava, osebno izkaznico, št. 1564113.
gni-141813
Šerbec Bojan, Polanškova ulica 44,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1095639.
gnt-141931
Šifrer Martin, Srednje Bitnje 122,
Žabnica, osebno izkaznico, št. 596211.
gns-141903
Šilc Franc, Zamostec 42, Sodražica, osebno izkaznico, št. 1152226.
gnr-141479
Šimonka Robert, Kolodvorska ulica 12,
Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št.
1108239. gnc-141819
Širnik Anja, Šaleška 2/a, Velenje, osebno izkaznico, št. 1138393. gnv-142050
Šoba Iztok, Jesenkova ulica 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1454294.
gnu-141526
Špes Nataša, Kopališka 9, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 364300.
gne-141767
Štangar Petra, Vrh nad Želimljami 80,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 1398976.
gnx-141748
Štiblar Franjo, Emonska cesta 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 732553.
gnt-141902
Štifter Anton, Javorje 30, Črna na Koroškem, osebno izkaznico, št. 1537030.
gnk-141911
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Vizjak Hedvika, Janežičeva 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1497021.
gng-141790
Vodopivec Dušan, Dergomaška 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1588826.
gnp-141881
Vorobjev Aleksander, Gregorčičeva 33/
a, Maribor, osebno izkaznico, št. 1611281.
gnd-141643
Vrečar Igor, Obrež 143, Središče ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 817548.
gnw-141799
Vreš Igor, Žahenberc 26, Rogatec, osebno izkaznico, št. 1730230. gny-141547
Vrhovnik Tanja, Ul. bratov Vošnjakov
3, Celje, osebno izkaznico, št. 1246485.
gnu-141576
Vukašinovič Božidar, Rimska ploščad
4, Ptuj, osebno izkaznico, št. 1185698.
gnd-141793
Vukovič Jože, Vreskovo 3/a, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 591970. gns-141507
Vute Sebastijan, Fabianijeva ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 944981.
gnd-141468
Zabasu Irena, Osojnikova 22, Ptuj, osebno izkaznico, št. 1220414. gnq-141505
Zabret Stanislav, Mariborska cesta
157, Celje, osebno izkaznico, št. 1532349.
gnf-141566
Zabret Tina, Žmavčeva 3, Maribor, osebno izkaznico, št. 1513082. gng-141565
Zarnik Martina, Košiše 7/a, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 211460. gnc-141744
Zavrl Franc, Kresniške poljane 37,
Litija, osebno izkaznico, št. 308191.
gnb-141695
Zrim Zoltan, Lenardonova 37, Maribor, osebno izkaznico, št. 1565274.
gnb-141595
Zupan Rajka, Planina 17, Kranj, osebno
izkaznico, št. 386174. gnu-141776
Zupančič Franc, Cesta v Šmartno 29,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 851106.
gnt-141656

Vozniška dovoljenja
Abraham Andrej, Sodinova ulica 19,
3202 Ljubečna, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 832297, reg. št. 32911.
gnx-142023
Albreht Tatjana, Šarhova ulica 34, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1596457, reg. št. 14330, izdala UE Ljubljana. gnz-141696
Andreski Žarko, Jenkova 8, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1306988, reg. št. 43381, izdala UE Kranj.
gni-141613
Aram Tatjana, Valvasorjeva 12, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
875141, reg. št. 90998, izdala UE Maribor.
gnj-141687
Arnuš Jožef, Vintarovci 24, Destrnik,
vozniško dovoljenje, kat. BCGA, št. S
535774, izdala UE Ptuj. gnn-141458
Arslanović Smajil, Popetre 22, Gračišče, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
44922, izdala UE Koper. gnl-141610
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Atajić Hatida, Ulica Sergeja Mašere 5,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 44286, izdala UE Koper.
gnq-141905
Bajrektarević Elvis, Jakčeva ulica 39,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1418001, reg. št. 236554, izdala UE
Ljubljana. gni-141588
Baša Kristina, Sokolska 5, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 36637, izdala UE Novo mesto.
gnz-141471
Batič Slavica, Vitovlje 44, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3433,
izdala UE Nova Gorica. gnz-141821
Belehar Borut, Cesta 1. maja 7, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
85608, reg. št. 133, izdala UE Kranj.
gne-141992
Belšak Marta, Bolečka vas 5/c, Ptujska
Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
223246, izdala UE Ptuj. gne-141617
Benedik Janez, Studeno 8, Železniki, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 19350, izdala UE Škofja Loka.
gny-141997
Berlot Karmen, Engelsova 4, Piran - Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 27367, reg. št. 7871, izdala UE Piran.
gnk-141736
Biselič Sveto, Staneta Rozmana 9,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 1130095, reg. št. 47560, izdala UE Kranj.
gns-141453
Bodlaj Primož, Zakal 1, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 20751,
izdala UE Kamnik. gnb-142095
Bogataj Dimitrij Franc, Poljska pot, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
795858, izdala UE Jesenice. gnb-141495
Bohinc Špela, Ljubno 10, Podnart, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1469682,
reg. št. 27951. gnp-141456
Boltežar Andreja, Črna vas 70, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1504059, reg. št. 227221, izdala UE Ljubljana. gnh-142089
Bosio Hugo, Gledališki trg 8, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 29909.
gnm-141809
Brajer Majda, Rožni vrh 16, Trebnje,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 132/2003. gnc-141723
Brezočnik Sašo, Delavska pot 52, Lovrenc na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 8670, izdala UE Ruše. m-24
Budna Jože, Krajna brda 10, Blanca,
vozniško dovoljenje, št. S 1207235, reg.
št. 8998. gnh-141889
Butolen Elžbieta, Gradiška 488, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1521312, reg. št. 13306. m-3
Carli Blaž, Otona Župančiča 9, Idrija,
vozniško dovoljenje, št. S001545115, reg.
št. 11187. gnq-141555
Cencelj Vlado, Prvomajska ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1594978, reg. št. 58191, izdala UE
Ljubljana. gne-141742
Cokan Marija, Ig 345, Ig, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 931186, reg. št.
139069, izdala UE Ljubljana. gni-142063

Čakš Jasmina, Košnica pri Celju 58,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001326222, reg. št. 45990. gnj-141537
Čalija Darinka, Agrarne reforme 8/a, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 25019, reg. št. 17131, izdala
UE Koper. gne-141442
Čebular Mateja, Tržišče 24, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 14684, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnv-142075
Delfar Zvonko, Sečovlje 88, Sečovlje
- Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 14156, reg. št. 5984. gnw-141724
Dernovšček Martina, Plave, Vojkova
1, Deskle, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 38602, izdala UE Nova Gorica.
gnx-141848
Dolar Vesna, Velika Pirešica 35/a, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1400953, izdala UE Žalec. gnv-141575
Dvojmoč Sebastijan, Kanižarica 33, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9470, izdala UE Črnomelj. gnv-141825
Ferk Zala, Zg. Gradišče 26, Zgornja
Velka, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1360243, reg. št. 12715, izdala UE Pesnica. m-21
Ferme Milan, Cankarjeva ulica 9,
Sv.trojica v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 582672, izdala UE
Lenart. gnf-141441
Finc Aljaž, Smrtnikova ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1076010, reg. št. 211182, izdala UE Ljubljana. gny-141922
Fišer David, Javornik 29, Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 19823, izdala UE Ravne na Koroškem.
gni-141988
Fišić Linda, Sketova ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1454219, reg. št. 243182, izdala UE Ljubljana. gne-141692
Flis Peter, Ulica Milke Kerin 3, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
001362880, reg. št. 45221. gns-141703
Galić Marica, Cesta talcev 42/b, Rače,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
576820, reg. št. 28291, izdala UE Maribor.
gnf-141716
Gavrilović Dobrivoje, Raičeva ulica
20/d, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BFGH, št. S 1612778, reg. št.
94341, izdala UE Ljubljana. gng-141490
Gerič Janez, Zlato polje 3/c, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1437570, reg. št. 53828, izdala UE Kranj.
gnr-141454
Gmajnič Jožef, CKO 7, Senovo, duplikat vozniškega dovoljenja, kat. AGH, št.
10387. gns-141553
Golež Anica, Cankarjeva ulica 13,
Šmarje pri Jelšah, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. 9659, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnn-141433
Gorkič Aljoša, Bilje 158, Renče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 36466,
izdala UE Noav Gorica. gnd-141918
Goršin Vesna, Ulica Slavka Gruma 14,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. A do
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350 ccm, BGH, št. 39533, izdala UE Novo
mesto. gny-141726
Gradišek Janez, Groharjeva 18, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
20992, izdala UE Kamnik. gni-142013
Grbić Miroslav, Goriška 44, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1339451, reg. št. 23226, izdala UE Velenje.
gnz-141775
Grom Jernej, Vojkova cesta 77, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001165068, reg. št. 218625, izdala UE
Ljubljana. gnd-141768
Gudlin Ksenja, Ulica Malči Beličeve 113,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1589057, reg. št. 249508, izdala UE
Ljubljana. gnu-142051
Herceg Anica, Mali Okič 56, Cirkulane, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
982466, izdala UE Ptuj. gnj-141462
Hoetzl Vladimir, Ulica Roberta Kukovca 28, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S 1766298, reg. št.
98774, izdala UE Maribor. gnk-141686
Hojs Marko, Cesta zmage 59, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1091515, reg. št. 85789, izdala UE Maribor. gnr-142029
Hribernik Peter, Šimkova ulica 21, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
801432, reg. št. 102565, izdala UE Maribor.
gnv-141900
Hriberšek Drago, Škalske Cirkovce 29,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1339597, reg. št. 26820, izdala UE
Velenje. gnz-141600
Hvalec Martin, Senožeti 11, Zgornja
Besnica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1909238, reg. št. 10877. gnf-141991
Iršič Adelbert, Brdo 25, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg.
št. 4026. gnq-141805
Jahjić Asmer, Šentiljska 19, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1331128, reg. št. 117030, izdala UE Maribor. gnk-141886
Jelnikar Aleš, Groharjeva 14, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
22749, izdala UE Kamnik. gni-141788
Jošt Igor, Južna cesta 108, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
2733, izdala UE Izola. gnz-141596
Jurgele Marjan, Podlubnik 149/a, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19669, izdala UE Škofja Loka. gnj-141987
Jurički Andreja, Arja vas 75, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
791957, izdala UE Žalec. gnf-141841
Jurišić Leja, Ob sotočju 10, Ljubljana,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 65/2003. gnu-141655
Kert Robert, Smledniška cesta 48,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1347575, reg. št. 47376, izdala UE Kranj.
gnn-141633
Kimovec Sanda, Zgornji Brnik 160, Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50 km/h, BGH, št. S 1877350, reg.
št. 58172, izdala UE Kranj. gny-141622
Klančar Marjeta, Turjak 53, Turjak, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 145366,

Malačič Stanislav, Ratkovci 25, Prosenjakovci - Partosfalva, vozniško dovoljenje,
št. 30450. gnd-141718
Mandossi Mario, Celovška cesta 287,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 584767, reg. št. 48149, izdala UE
Ljubljana. gnm-141734
Markočič Ana, Kojsko 80/a, Kojsko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 44691.
gnu-141851
Matković Sanja, Kidričeva cesta 99,
Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1408489, reg. št.
117714, izdala UE Maribor. gnq-141680
Mauko Mateja, Grabonoš 8, Sveti Jurij
ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12771, izdala UE Gornja Radgona.
gni-141463
Mehle Alenka, Gubčeva 2, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1364256, reg. št. 223420. gnq-141455
Mekina Igor, Neubergerjeva ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1776774, reg. št. 202636, izdala UE
Ljubljana. gne-141667
Mevlja Nataša, Lokev 198/c, Lokev, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11830,
izdala UE Sežana. gnd-141443
Miklavčič Đokić Marija, Bilečanska ulica
4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 926139, reg. št. 127226, izdala UE
Ljubljana. gnz-141896
Milenkov Bojan, Gogalova 4, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH,
št. S 1908883, reg. št. 58437. gng-141990
Mivšek Petra, Rovtarske Žibrše 37,
Rovte, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7382, izdala UE Logatec. gnm-142009
Mivšek Rajko, Zaplana, Mizni dol
22, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat.
BCFGH, reg. št. 2328, izdala UE Vrhnika.
gng-141940
Mlivić Larisa, Koželjskega ulica 4, Velenje, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 1/2004. gnt-142027
Mohap Lidija, Serdica 84, Rogašovci, vozniško dovoljenje, reg. št. 25035.
gnf-141466
Murko Jože, Spodnje Negonje 1/b, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 18755, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnd-141843
Murnc Marko, Javorje 4/a, Šmartno pri
Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
851178, izdala UE Litija. gnc-142019
Novak Dušan, Podgora 36, Straža, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 43295,
izdala UE Novo mesto. gnw-141449
Novak Franc, Mavsarjeva cesta 91,
Notranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 970215, reg. št. 170961, izdala
UE Ljubljana. gnr-142079
Novak Nina, Laze pri Borovnici 3, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11662, izdala UE Vrhnika. gnp-141681
Novakovič Štefanija, Milčinskega 1,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26793. gng-141590
Obleščak Nataša, Gorenjskega odreda
16, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1720384, reg. št. 40832, izdala UE
Kranj. gnd-142043

reg. št. 46494, izdala UE Ljubljana.
gnf-141641
Kocijančič Helena, Rožengrunt 46,
Sv.Ana v Slov.goricah, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50 km/h, BGH, št. S 1841722, izdala UE Lenart. gnx-141623
Kodrič Thomas, Šnoflova ulica 9, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
68302, reg. št. 86473, izdala UE Maribor.
gng-141890
Količ Samo, Ulica španskih borcev
29, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 7089, izdala UE Trbovlje.
gnp-141706
Komočar Bojan, Maistrova ulica 21/a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 164520, reg. št. 428, izdala UE Maribor. gnb-141545
Kosi Ivan, Ul. Roberta Kukovca 11, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
S 877611, reg. št. 38726, izdala UE Maribor. gnj-141837
Kostadinovič Stanoje, Cankarjeva 14,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 14100, izdala UE Nova Gorica.
gny-141722
Koželjnik Štefanija, Šalek 79, Velenje,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 120/2003. gnn-141683
Krajnc Robert, Mestni vrh 20, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 598446,
izdala UE Ptuj. gnk-141611
Kroflič Valentina, Ul. bratov Jančar 39,
Vojnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1536408, reg. št. 43087. gnz-141671
Kugler Stanko, Pirešica 14, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1005349, reg. št. 33144, izdala UE Velenje. gni-142038
Langus Jože, Ljubno 29, Podnart, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 1045924,
reg. št. 15803. gno-141457
Lanko Clavdia, Letoviška pot 20, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 25906, reg. št. 7330, izdala UE
Piran. gnv-141725
Leban Marko, Poljubinj 14, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 793999, izdala UE
Tolmin. gnk-141436
Lesjak Lea, Ul. Marje Boršnikove 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1453852, reg. št. 242972, izdala UE
Ljubljana. gnc-141919
Linga Aleš, Mateličeva ulica 2, Kobarid,
vozniško dovoljenje, št. S 1461154, izdala
UE Tolmin. gni-141438
Lipar Marija, Zgornje Bitnje 44, Žabnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 804771, reg. št. 8712, izdala UE Kranj.
gnc-141444
Logar Anton, Jasen 19, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. AFGH, št. S
326607, reg. št. 1392, izdala UE Ilirska
Bistrica. gnz-142021
Lončar Irena, Zalog 35, Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 736233, reg. št. 38003, izdala UE
Kranj. gnu-141451
Lorenčič Zoran, Vrhloga 14, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 908464, reg. št. 75211, izdala UE Maribor. gnb-141445
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Ograjenšek Renata, Lušečka vas 8,
Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1294547, reg. št. 22523, izdala UE
Žalec. gnz-141721
Okanović Suad, Povšetova ulica 59,
Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 1/2004.
gnv-141700
Omerović Enver, Koželjeva ulica 8/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1419490, reg. št. 187708, izdala UE
Ljubljana. gnk-141811
Osenk Marjan, Spodnje Jarše, Šubljeva ulica 12, Domžale, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S000945057, reg. št. 1481,
izdala UE Domžale. gne-141792
Parkelj Martin, Novo Polje, Cesta VII/28/
a, Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 841614, reg. št. 144841, izdala
UE Ljubljana. gnd-142143
Pečnik Uroš, Polje 24, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1482956, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnc-141594
Per Franc, Moravče, Detelova cesta 8,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. D 578984, reg. št. 28048, izdala UE
Domžale. gnt-141652
Perme Rok Luciano, Prijateljeva ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1049275, reg. št. 207689, izdala UE
Ljubljana. gnb-141770
Peterlin Jernej, Bartlova 1, Šmartno pri
Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1287708, izdala UE Litija. gnt-141727
Pihner Irena, Gradišče 19, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10825,
izdala UE Vrhnika. gno-141482
Pišlar David, Kolomban 69/b, Ankaran
- Ankarano, vozniško dovoljenje, št. SI
47963, reg. št. 45680. gnh-141614
Počkaj Andreja, Ostržno Brdo 7,
Prem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1513756, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnb-141520
Podlipec Franc, Mala Ligojna 4, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
Bgh, reg. št. 11367, izdala UE Vrhnika.
gnh-141764
Podreka Zdenko, Ulica Molniške čete 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BFGH, št. S 1718465, reg. št. 58363,
izdala UE Ljubljana. gnw-141924
Potočnik Franci, Tavčarjeva 22, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 20490, izdala UE Škofja Loka.
gno-141832
Potrata Doroteja, Ul. talcev 15, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 639, reg. št. 4060. gng-141615
Povše Nevenka, Prisojna 27, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23207,
izdala UE Domžale. gnk-142061
Prašnikar Marjan, Sallaumines 10/a, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
771, izdala UE Trbovlje. gns-142003
Praznik Jože, Kokarje 42, Nazarje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 1816,
izdala UE Mozirje. gnk-141586
Primec Bojan, Vino 36, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGFH, št. S

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
1435479, reg. št. 2196, izdala UE Grosuplje. gnu-141626
Pristovnik Milka, Ritoznoj 58, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 477790, reg. št. 12622, izdala UE Slovenska Bistrica. gnb-141720
Pulko Jožef, Žetale 58, Žetale, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 250748, izdala
UE Ptuj. gnf-141616
Puntarić Sašo, Tacenska cesta 123,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1487288, reg. št. 174518, izdala UE
Ljubljana. gnw-141749
Pupis Marjan, Kašeljska cesta 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 1488807, reg. št. 241088, izdala UE
Ljubljana. gnt-142077
Pustavrh Karmen, Kašeljska cesta 134,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1189557, reg. št. 219820, izdala UE
Ljubljana. gni-141738
Pustotnik Jure, Mlinše 35, Izlake, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 1577371,
izdala UE Zagorje. gni-141713
Race Viljem, Famlje 28, Vremski Britof,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1913,
izdala UE Sežana. gnw-141624
Rode Matjaž, Ulica bratov Učakar 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 653433, reg. št. 53787, izdala UE
Ljubljana. gnu-141476
Rodošek Sašo, Pesnica pri Mariboru
23/a, Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S001124335, reg.
št. 11438. m-14
Rom Jurij, Kompole 151, Štore, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 985498,
reg. št. 27025. gnr-141779
Ropret Mihelca, Praprotna ulica 10,
Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 360017, reg. št.
19372, izdala UE Kranj. gnc-141469
Rozman Vid, Žale 18/b, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 18199,
izdala UE Kamnik. gnz-141996
Rus Luka, Slomškova ulica 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1328719, reg. št. 210248, izdala UE Ljubljana. gnd-141743
Sajko Valent, Plečnikova 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
497523, reg. št. 23292, izdala UE Maribor.
gnr-142054
Serec Roman, Melinci 89, Beltinci, vozniško dovoljenje, št. 21365. gnc-141719
Sevljak Jože, Graška 4, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 859971, izdala
UE Litija. gnj-142037
Sevšek Damjan, Titova ulica 4, Radeče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1217377, izdala UE Laško. gnl-142060
Simović Ljubica, Ulica Janeza Puharja
4, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 420722, reg. št. 41684, izdala UE Kranj.
gnm-141834
Sirnik Štefan, Zgornje Gameljne 42,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 1369894, reg. št. 217689,
izdala UE Ljubljana. gnf-142016
Stenićnik Rozalija, Škapinova ulica 15,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
783360, reg. št. 19807. gns-141603

Stevanovič Dejan, Rudarska 2/b, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1889886, reg. št. 23311, izdala
UE Velenje. gns-141578
Stojnič Mojca, Lavrica, Kamnikarjeva
ulica 53, Škofljica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 890005, reg. št. 137351,
izdala UE Ljubljana. gnx-141498
Suhadolc Jernej, Podsmreka 31, Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1453705, reg. št. 242870, izdala UE Ljubljana. gnj-142091
Šantl Daniel, Betettova 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1178010, reg. št. 111919, izdala UE Maribor. gnl-141835
Ščavničar Mitja, Titova 18, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1508964, izdala UE Jesenice.
gng-141494
Šerbec Bojan, Polanškova ulica 44,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 145215, reg. št. 169427, izdala UE
Ljubljana. gnu-141930
Šilc Franc, Zamostec 42, Sodražica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4915,
izdala UE Ribnica. gns-141478
Šimonka Robert, Kolodvorska ulica 12,
Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, reg. št. 6243, izdala UE Lendava. gnd-141818
Šoba Iztok, Jesenkova ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1611481, reg. št. 121988, izdala UE Ljubljana. gnv-141525
Špendau Robar Dezire, Na otoku 2,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001561655, reg. št. 33923. gnc-141569
Špes Nataša, Kopališka 9, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1882497, reg. št. 25061, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnz-141446
Štiblar Franjo, Emonska cesta 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1870879, reg. št. 85619, izdala
UE Ljubljana. gnr-141904
Štolfa Milena, Ulica Mare Husove 6,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11046, izdala UE Sežana. gnd-141993
Štrubelj Nataša, Vnajnarje 22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1366772, reg. št. 218442, izdala UE Ljubljana. gnu-142001
Šuper Marjeta, Orlova ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1000344, reg. št. 203076, izdala UE Ljubljana. gnb-141745
Šuvak Andrej, Osenjakova ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1502033, reg. št. 245487, izdala UE
Ljubljana. gnc-142094
Švajger Borut, Vozniška pot 7/b, Lovrenc na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 3156, izdala UE Ruše. m-25
Tekavec Sonja, Litostrojska cesta 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1593484, reg. št. 183381, izdala UE
Ljubljana. gni-141563
Tomažič Danijel, Ljubljanska 56, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1665313, reg. št. 35275, izdala UE Maribor.
gnx-141673
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Turk Tamara, Količevo 11/a, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 001621071, reg. št. 39118, izdala UE Domžale. gno-142007
Umek Marjan, Gubčeva ulica 17, Mirna, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1655626, reg. št. 1582, izdala UE Trebnje.
gnw-141674
Unger Vesna, Kardeljeva cesta 57, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1560383, reg. št. 121439, izdala UE Maribor. gne-141567
Urh Katarina, Valjavčeva 6, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
736645, reg. št. 20841, izdala UE Kranj.
gnu-141876
Verč Valentina, Male Žablje 31/a, Dobravlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1243019, reg. št. 15727, izdala UE
Ajdovščina. gnt-141802
Verhovnik Srečko, Trg svobode 18,
Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 11652, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnj-141612
Vidmar Mirko, Dravska ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 350ccm
BFGH, št. S 1371567, reg. št. 232382, izdala UE Ljubljana. gnp-141556
Vodopivec Dušan, Dergomaška 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1866459, reg. št. 81346, izdala
UE Ljubljana. gno-141882
Vrbanić Sašo, Šentpetrska ulica 16, Maribor, duplikat vozniškega dovoljenja, kat. A
do 50 km/h, BGH, št. S 1662930, reg. št.
94810, izdala UE Maribor. gnm-141584
Vrhovnik Tanja, Ul. bratov Vošnjakov 3,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/
h, BGH, št. S001888808, reg. št. 51559.
gnt-141577
Vute Sebastijan, Fabianijeva ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 964859, reg. št. 10654, izdala UE Laško. gne-141467
Zajc Leon, Vrhloga 10, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1308473, izdala UE Slovenska Bistrica.
gny-141447
Zakšek Jože, Cesta v Kog 12, Brestanica, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, reg.
št. 1677. gnt-141602
Zorko Eva, Kamniška 9, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 97879, reg.
št. 47108, izdala UE Maribor. gni-141538
Zupan Rajka, Planina 17, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 641313, reg.
št. 11675, izdala UE Kranj. gnl-141493
Zupančič Franc, Cesta v Šmartno 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S 689319, reg. št. 59635, izdala UE Ljubljana. gns-141657
Zupančič Milenca, Cesta v Šmartno 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1010850, reg. št. 59634, izdala UE
Ljubljana. gnq-141659
Zwitter Ana, Bolgarska ulica 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1420024, reg. št. 237295, izdala UE Ljubljana. gno-141707
Železniger Milena, Spodnja Korena 34,
Zgornja Korena, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 69752, reg. št. 1949, izdala
UE Maribor. gnd-141893

Ribic Ivan, Ivenca 2/b, Vojnik, zavarovalno polico, št. 638156, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnz-141621
Špec Andrej, Cesta talcev 32, Medvode,
zavarovalno polico, št. P11 1000591390,
P11 100591393 in P11 100591391, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnq-141630
Zalar Boris, Einspielerjeva ulica 2,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
560733, izdala zavarovalnica Slovenica.
gng-141515
Zelinka d.o.o., Linhartova cesta 17,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
560925, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnl-141710
Zupančič Andrej, Grintovec 17, Višnja
Gora, zavarovalno polico, št. 762389, izdala zavarovalnica Tilia. gno-141632

Zavarovalne police
Blažič Gregor, Lokvica 27, Miren, zavarovalno polico, št. 678051, izdala zavarovalnica Slovenica. gnb-141470
Boben Ivan, Kal 1, Zagradec, zavarovalno polico, št. 563783, izdala zavarovalnica
Slovenica. gno-141757
Bunjevac Goran, Vodnikova ulica 3, Črnomelj, zavarovalno polico, št. 0903946, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gno-141732
Camera d.o.o., Knezov Štradon 94,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 166231,
izdala zavarovalnica Tilia. gno-141607
Debeljak Matej, Dolenja vas 90, Cerklje
na Gorenjskem, zavarovalno polico, št. AO
573037, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. gnn-141983
Dejak Bojan, Grajska pot 8, Ribnica, zavarovalno polico, št. 001101628367, izdala
zavarovalnica Slovenica. gny-141822
Dobravc Peter, Kersnikova ulica 1, Dob,
zavarovalno polico, št. 190412, izdala zavarovalnica Tilia. gnc-141694
Grahek Martin, Lokve 57, Črnomelj, zavarovalno polico, št. 655965, izdala zavarovalnica Slovenica. gnr-141629
Javoršek Olga, Pot v zeleni gaj 2, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 00101228163,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnh-141789
Kapić Ismet, Polanškova ulica 35, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 542635, izdala zavarovalnica Slovenica. gni-141938
Kocjan Dušan, Šišenska cesta 44, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 40226990, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gns-141928
Lokot Marija, Pivška ulica 5, Postojna,
zavarovalno polico, št. AO 1154832, izdala
zavarovalnica Adriatic d.d. PE Postojna.
gnr-141854
Mesojedec Alojzij, Sitarjevška 14, Litija,
zavarovalno polico, št. 499977, izdala zavarovalnica Slovenica. gnr-142004
Misja Vladimir, Zadružna ulica 20,
Komenda, zavarovalno polico, št. AO
562827, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnk-141711
Mohorčič Marko, Jurčičeva ulica 72, Žužemberk, zavarovalno polico, št. 955572,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnn-141733
Mustafa Vedat, Makedonska 5, Maribor,
zavarovalno polico, št. VIP 221848, izdala
zavarovalnica Tilia. m-20
Nečemer Dejan, Na žago 11, Straža, zavarovalno polico, št. AVK 202981.
gnb-141620
Pahor Albin, Novelo 3, Kostanjevica na
Krasu, zavarovalno polico, št. AO 378487.
gnh-141464
Petrič Matija Jožef, Tušev dol 3, Črnomelj, zavarovalno polico, št. 207176, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnp-141731
Potočnik Franci, Tavčarjeva 22,
Škofja Loka, zavarovalno polico, št.
001101659487, izdala zavarovalnica Slovenica. gnn-141833
Prokop Branko, Drenov grič 190, Vrhnika, zavarovalno polico, št. 646199, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnx-141873

Stran

Spričevala
Arnuš Marjetka, Vrhloga 41, Slovenska
Bistrica, diplomo PTT tehnik, izdana 25.
junija 1986. gnd-141618
Ber Zvonko, Doklece 28, Ptujska Gora,
zaključno spričevalo Poklicne in tehnične
strojne šole na Ptuju, izdano leta 1996.
gng-141465
Bešlin Svetozar, Cankarjeva ulica 7,
Lendava - Lendva, maturitetno spričevalo
in obvestilo o uspehu pri maturi Dvojezične srednje šole Lendava, izdano leta 2000.
gno-142032
Borštnik Sebastjan, Ljubljanska cesta
4/c, Grosuplje, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
strojne šole Jusip Jurčič Ivančna Gorica.
gnn-142083
Brest Štefan, Dobelska cesta 9, Beltinci, indeks, št. 93525263, izdala FERI
Maribor. m-6
Čokl Tine, Kunaverjeva ulica 6, Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani - smer turistični tehnik, izdano leta 1996. gnj-142012
Čuperli Mojca, Čargova ulica 5, Kanal,
spričevalo 1. in 3. letnika Srednje frizerske
šole Ljubljana. gnt-141852
Ćehajić Sanela, Polica 10, Grosuplje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 2000,
izdano na ime Murić Sanela. gnx-141981
Draučbaher Daniela, Ramovševa ulica
5, Ljubljana, maturitetno spričevalo PTT
izobraževalnega centta v Ljubljani, izdano
leta 1982, izdano na ime Gojič Daniela.
gnc-141844
Ferenac Špela, Opatje selo 80, Miren,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
tehnične šole v Kopru - frizer, izdano leta
2001, 2002 in 2003. gnz-141921
Ferenac Špela, Opatje selo 80, Miren,
spričevalo 1. letnika Srednje šole Veno
Pilon v Ajdovščini - program šivilja, krojač,
izdano leta 1995. gnx-141923
Gostenčnik Davorin, Troblje 43/a, Slovenj Gradec, zaključno spričevalo Centra
srednjih šol Velenje, šolsko leto 1993/94.
gnd-141943
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Gros Peter, Velike Dole 17, Šentvid pri
Stični, spričevalo 2. letnika Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, poklic oblikovalec kovin, izdano leta 1992. gnf-141816
Gruden Marko, Partizanska 52, Nova
Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu TŠC
Nova Gorica. gnl-141435
Hodžič Sulejman, Tavčarjeva 3/b, Jesenice, diplomo Srednje gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdana leta 1982.
gnu-141751
Horvat Miha, Cesta na Vrhovce 51,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevala od 1 do 3. letnika Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev v Ljubljani. gnc-141877
Jezernik Boris, Glavna cesta 30, Mirna,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra za blagovni promet Ljubljana,
šola za prodajalce, izdano 27. 6. 1980.
gns-141728
Kopše Sabina, Taborska cesta 1, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene in ekonomske šole v Ljubljani, izdano
leta 2001. gnx-141473
Kovač Andrej, Srebrničeva 2, Koper
- Capodistria, spričevalo 1. in 2. letnika
STŠ Koper, izdano leta 1995/96 in 1996/
97. gnr-141729
Kovačevič Maksim, Lancovo 8/a,
Radovljica, spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene šole, izdano leta 1964.
gnv-141625
Koželj Jože, Voklo 58, Šenčur, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Šole za strojništvo,
poklic avtomehanik, izdano leta 1979, 1980
in 1981. gnp-141631
Krojsl Bojan, Krčevina pri Vurbergu
52, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje elektro šole, izdano leta 1995/96.
gno-141982
Kurtuma Sanja, Čanžekova ulica 17,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Livada,
izdano leta 1998. gno-141932
Kužnik Anton, Dolnji Lakoš, Glavna ulica 104, Lendava - Lendva, letno spričevalo
Dvojezične srednje šole Lendava, izdano
leta 1995/96 in 1996/97. gnw-141628
Laznik Urška, Meža 155/b, Dravograd,
indeks, št. 25006829, izdala Fakulteta za
arhitekturo. gnc-141944
Letina Martin, Brunšvik 48/a, Rače, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje gostinske
šole, smer natakar, izdano leta 1998, 1999
in 2000. m-2
Lovrec Franc, Nova vas 116/b, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Elektrogospodarskega šolskega centra v Mariboru.
gnk-141461
Lunežnik Branko, Frajhajm 28, Šmartno
na Pohorju, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne kmetijske šole Svečina, izdano
leta 1979. m-13
Majc Mitja, Ul. Staneta Rozmana 1/a,
Murska Sobota, indeks, št. 81622948, izdala EPF Maribor. m-31
Mak Jana, Kočevarjeva ulica 10, Celje,
maturitetno spričevalo Srednje šole za
oblikovanje v Ljubljani, izdano leta 1980.
gnu-141880
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Mandeljc Žarko, Jelovška cesta 23,
Bled, spričevalo 2. letnika Srednje elektro
šole. gnh-141439
Mastnak Simon, Črnoliška ulica 2,
Šentjur, indeks, št. 93466966, izdal FERI
v Mariboru. m-27
Mayer Andrej, Stare Ogeče 9, Rimske
Toplice, maturitetno spričevalo Gimnazije
Velenje, izdano leta 1979. gnr-141879
Mežnar Darja, Sveti Vid 8/a, Vuzenica,
indeks, št. 18030238, izdala FF v Ljubljani.
gne-142092
Milićević Gojko, Goriška 44, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene
šole, smer zidar, izdano leta 1974 v Mariboru. gnq-141730
Milinčić Branko, Preglov trg 11, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Centra
za dopisno izobarževanje - oblikovalec kovin, izdano leta 1989. gnq-142005
Oberstar Dejan, Rakitnica 2, Ribnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje lesarske šole v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnl-142010
Ocepek Ivan, Zabava 3, Izlake, spričevalo o zaključnem izpitu Centra strokovnih
šol Ljubljana, Poklicna avtomehaniška
šola, izdano leta 1981. gnb-142070
Okič Sabina, Ulica 9. korpusa 20, Izola
- Isola, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
trgovske šole v Zagorju, izdano leta 1996/
97, 1997/98 in 1998/99. gnr-141829
Okoren Silvestra, Malo Mlačevo 16,
Grosuplje, polletno in letno spričevalo 1.
letnika Srednje gostinske šole v Ljubljani
- enota Višnja gora, izdano leta 1991, na
ime Tutner Silvestra. gnt-142081
Pevec Roman, Ulica Kozjanskega
odreda 17, Rogaška Slatina, spričevalo o
zaključnem izpitu Steklarske šole Rogaška
Slatina, št. 257, izdano 15. 9. 1993, smer
stekloslikar. gnu-141826
Plošinjak Miran, Mala vas 37/a, Gorišnica, zaključno spričevalo Srednje kovinarske
šole Ptuj, izdano leta 1989. gnq-141855
Poljanšek Nežka, Logaška cesta 38,
Žiri, indeks, št. 11010656, izdala Visoka
šola za zdravstvo. gni-141638
Pregrad Dejan, Matjaževa ulica 5, Ljubljana, indeks, izdala Srednja trgovska šola
v Ljubljani. gnt-141827
Premužič Vladimir, Kermaunerjeva ulica
10, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gradbenega šolskega centra Borisa Kraigheja v
Mariboru - smer slikopleskarstvo, izdano
leta 1980. gne-142067
Primožič Katarina, Vrhovci, Cesta V/6,
Ljubljana, indeks, št. 20990211, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnt-142052
Ropret Mirjana, Podsvetija 1, Brezovica pri Ljubljani, maturitetno spričevalo
Srednje kemijske šole v Ljubljani, izdano
leta 1982, izdano na ime Đaković Mirjana.
gnn-141883
Runtič Kamelija, Ulica Ivana Vadnala 8,
Prestranek, maturitetno spričevalo Šole za
živinorejsko veterinarske tehnike v Ljubljani, izdano leta 1978/79, izdano na ime
Logar Kamelija. gnj-141762
Sajnkar Simona, Valvasorjeva 38, Celje,
maturitetno spričevalo I. Gimnazije v Celju,
izdano leta 1996. gng-141440

Šebez Miroslav, Andreaševa ulica 16,
Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Srednje šole tehničnih strok v Ljubljani.
gnu-141676
Šenica Mojca, Sela pri Dol. Toplicah
35, Dolenjske Toplice, letno spričevalo 4.
letnika Zdravstvene šole Novo mesto, izdano leta 1977/78, izdano na ime Vukšinič
Mojca. gnb-141870
Štucin Silvester, Partizanska cesta 95,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevala od 1 do 3. letnika Šolskega centra Maribor, izdano leta 1977 - 1980. m-19
Vedenik Sašo, Sv. Lovrenc 53, Prebold,
diplomo SKSMŠ Maribor, smer strojni mehanik vozil in voznih sredstev, izdana 28. 6.
1991št. 196/91-643-IE3-S. m-5
Velić Zejfa, Papirniški trg 17, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Polje, izdano leta
1998. gnw-142049
Verbič Miroslav, Glavarjeva ulica 56,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT v Ljubljani,
izdano leta 1995. gns-141778
Zakojč Andreja, Gor. Bistrica 84, Črenšovci, spričevalo 8. razreda OŠ za odrasle,
št. 47, izdala Ljudska univerza Murska Sobota dne 15. 6. 1999. gny-142022
Zaverl Polona, Čeče 30, Trbovlje, maturitetno spričevalo Gimnazije Trbovlje, izdano leta 1997. gnx-141523
Zemljič Ljubica, Pod Pohorjem 12,
Maribor, maturitetno spričevalo Gimnazije pedagoške smeri Maribor, izdano leta
1976. m-15
Žiberna Franko, Prem 59, Prem, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Postojna, št. II-352, izdano 26. 6. 1995.
gng-142040
Žonta Anja, Kavčičeva ulica 22, Ljubljana, indeks, št. 41030132, izdala Medicinska fakulteta. gnx-141998

Ostali preklici
Ajdič Damjan, Vihre 18, Mirna Peč,
študentsko izkaznico, št. 64990004, izdala
Fakulteta za elektrotehniko. gnp-141831
Akmadžić Almira, Miklošičeva ulica 1/e,
Domžale, delovno knjižico. gnq-141480
AVTOHIŠA MALGAJ d.o.o., Tržaška cesta 108, Ljubljana, potrdilo za registracijo
uvoženega vozila Renault Megane Sedan
1,9 DCI, št. šasije VF1MOG0629209954,
ocarinjeno po KV 41554 z dne 8.9.2003.
gny-141872
AVTOPREVOZ ANTON ŽIŽEK s.p.,
Gornja Bistrica 116b, Črenšovci, slovaško bilateralno dovolilnico št. 0218964.
gnr-141608
AVTOPREVOZ ANTON ŽIŽEK s.p.,
Gornja Bistrica 116b, Črenšovci, slovaško bilateralno dovolilnico št. 02189528.
gnb-141995
Avtoprevozništvo Mejač Franc s.p., Zajelše 40, Dol pri Ljubljani, izvod licence za
vozilo MAN 26.403 FNLLC, reg. ozanka LJ
U7 - 59T, izdana na OZS dne 10.7.2002, s
serijsko številko O1001012. gnl-142085
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AVTOPREVOZNIŠTVO Melavc Jožef
s.p., Zg. Pobrežje 9, Rečica ob Savinji, dovolinici za BIH, koda D092769, št.1100319
in za Hrvaško, koda D146142, št. 0010239.
gnb-141945
Avtoprevozništvo Rovšek Franc s.p.,
Kresniške poljane 88, Kresnice, mednarodno cestno dovolilnico - jugoslovansko
zeleno 891/07, št. 4416 in št. D 113292.
gnm-142084
Bajrič Edin, Polanska 6, Orehova vas,
vozno karto, št. 89798, relacija Slivnica-Maribor, izdal Certus. m-10
Barbo Jasna, Trebelno 45, Trebelno,
delovno knjižico. gny-141847
Batagelj Leon, Cesta na Rožnik 1, Ljubljana, delovno knjižico. gnn-141758
BATIČ COMPANY d.o.o., Mednarodni
prehod Vrtojba 4, Šempeter pri Gorici,
dovolilnice za Hrvaško št. 0007132 in
0007134, oznaka 191/11, dok. prejema
0305896, veljavnost od 16. 10. 2003 do
11. 12. 2003 in italijansko maloobmejno
dovolilnico št. 010939, oznaka 380/04,
dok. prejema 0305896, veljavnost od 15.
10. 2003 do 11. 12. 2003. gnw-141474
Biljali Memet, Loška cesta 1, Žiri, delovno knjižico. gnl-141760
Bogomolec Sanda, Pot za Bistrico 55,
Domžale, vozno karto, št. 420001, izdal
Kam bus kamnik. gns-141853
Bratkovič Gregor, Drča 85, Šentjernej,
delovno knjižico, ser. št. 196723, izdala UE
Novo mesto. gnx-141448
CERTUS AVTOBUSNI PROMET d.d.,
Linhartova ulica 22, Maribor, licenco, št.
G 1003151 za avtobus z reg. št. MB R3
- 020, izdana pri GZS, dne 20.11.2002.
gnw-142074
CONTRAST, družba za trgovino, Nad
izviri 8, Miklavž na Dravskem polju, univerzalno nizozemsko dovolilnico 528/01
št. 04168 ter zeleno nemško 276/07, št.
10529. gnx-141823
Čerče Vesna, Lovska 43, Maribor, delovno knjižico, št. 22227. m-26
Dajčman Ciril, Klanska ulica 10, Medvode, preklic delovno knjižico, objavljen v
Ur. l. RS, št. 8/2003. gnj-141637
Dragan Darja, Pod Trško goro 99, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 30010921,
izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo. gnp-142006
Fajdiga Brigita, Šmarješke Toplice 117/
a, Šmarješke Toplice, delovno knjižico.
gnp-141856
Fijavž Daniel, Križevec 59, Stranice,
CEMT dovolilnico, št. 0039 za državo Avstrijo. gnl-141735
Fon Janez, Ulica borca Petra 20, Ljubljana, delovno knjižico. gnk-141765
Gabrič Franc, Straža 28/a, Šentrupert,
delovno knjižico. gnv-141450
Glažar Vanda, Jakčeva 40, Ljubljana,
delovno knjižico. gnd-141868
Godina Rok, Na Devce 22, Miklavž na
Dravskem polju, mesečno vozovnico, št.
89430, izdal Certus Maribor. m-28
Goršič Maja, Jakopičeva 6, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnm-141609

Palko Sergeja, Brezno 71/a, Podvelka,
delovno knjižico, izdana 24. 8. 2001, reg.
št. 15295. gnt-141552
Petek Maja, Savci 30, Sveti Tomaž,
mesečno vozovnico, št. 74439, na relaciji
Tomaž - Ormož. m-33
Peterlin Jože, Gmajnica 78, Komenda,
delovno knjižico. gnf-141866
PETOVIA AVTO PTUJ d.d., Ormoška
cesta 23, Ptuj, potrdilo za registracijo
uvoženega vozila Renault Master 2,5 dCi,
št. šasije VF1FDCUM630048651, ocarinjeno po KV 42309 z dne 29. 12. 2003.
gnp-141431
Petric Brigita, Marentičeva ulica 8, Metlika, študentsko izkaznico, št. 21015320,
izdala FDV v Ljubljani. gns-141753
Petric Brigita, Marentičeva ulica 8, Metlika, študentsko izkaznico, št. 21030997,
izdala FDV v Ljubljani. gnr-141754
Petrovčič Nataša, Ulica Rudolfa Janežiča 8, Ljubljana, delovno knjižico.
gnc-141994
Praća Danijela, Polje, Cesta XII/2, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
ekonomska šola v Ljubljani. gni-142088
Raktelj Žiga, Prevalje pod Krimom 19/a,
Preserje, dijaško izkaznico, izdala Srednja
strojna šola v Ljubljani. gnj-141487
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, preklicuje službeno
izkaznico delavca Bordon Matjaža, zap. št.
548, izdana dne 2. 4. 2002. Ob-511/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, preklicuje službeno
izkaznico delavca Cimeša Vlada, zap. št.
560, izdana dne 2. 4. 2002. Ob-511/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, preklicuje službeno izkaznico delavca Kos Mihaela, zap. št. 623,
izdana dne 2. 4. 2002. Ob-511/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, preklicuje službeno izkaznico delavca Ražman Sandija, zap. št.
670, izdana dne 2. 4. 2002. Ob-511/04
Rešetič Marina, Groblje 62, Šentjernej,
delovno knjižico ser. št. 150492, reg. št.
21244, izdana leta 1977. gno-141857
Rijavec Davorin s.p., Avtoprevozništvo,
gramozna pot 2, Šempeter pri Gorici, licenco za vozilo z reg. oznako GO 84-28C,
št. 007910/10258-ZR47/1999, izdana 4. 2.
1999. gnk-141986
Saksida Martin, Ul Gradnikove brigade
31, Nova Gorica, študentsko izkaznico, št.
64010572, izdala fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani. gnj-142087
Somer Jasmina, Ciglence 64, Spodnji
Duplek, mesečno avtobusno vozovnico,
št. 85047, izdal Certus Maribor. m-22
Škoro Irma, Rožičeva 4, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 41960207, izdala
Medicinska fakulteta. gne-141867
Šmigoc Nino, Ulica 25. maja 4, Ptuj,
vozno karto, št. 74419, relacija Maribor-Ptuj, izdal Certus. m-11

Goršič Nina, Dolenjska cesta 200, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazije
Poljane. gne-141517
Gradišnik Urška, Novo naselje 11, Bistrica ob Dravi, mesečno vozovnico, št.
89568, na relaciji Maribor - Bistrica ob
Dravi. m-32
Grgantov Tina, Hubadova 20, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21030183, izdala
FDV. gnb-141845
Grubiša Nikola, Cankarjeva 23, Trebnje,
delovno knjižico. gnf-141941
Hanuna Karim, Gasparijeva ulica 13,
Ljubljana, delovno knjižico. gne-141492
Horvat Mojca, Dunajska cesta 449,
Ljubljana, delovno knjižico. gnu-142026
IMOBILIA d.o.o., Nazorjeva 12, Ljubljana, delovno knjižico, izdano na ime
Dejak Bojan, Grajska pot 8, 1310 Ribnica.
gnw-141432
Kocjan Maja, Loka pri Mengšu, Trzinska
cesta 7, Mengeš, vozno karto, št. 36082,
izdal KAM BUS. gni-141663
Korsič Velenik Adrijana, Slomškova 32,
Ajdovščina, delovno knjižico, št. 6723, izdala UE Ajdovščina. gnz-141846
Krašna Eva, Sneberska cesta 117,
Ljubljana-Polje, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Poljane. gnp-141606
Laurenčak Klemen, Lemberg 21/a, Podplat, študentsko izkaznico, št. 22053160,
izdala fakulteta za šport. gni-141513
Leban Tanja, Verdijeva 15, Piran - Pirano, delovno knjižico, št. A 0324338, reg. št.
100466, izdala UE Piran. gnm-141859
Lipovšek Andrej, Ivana Suliča 8/a,
Šempeter pri Gorici, študentsko izkaznico, št. 26104999, izdala FGG v Ljubljani.
gns-141828
Lorenčič Leonida, Zg. Vrtiče 20, Zgornja
Kungota, mesečno avtobusno vozovnico,
št. 89517, izdal Certus Maribor. m-18
Lovrec Franc, Nova vas 116/b, Ptuj, delovno knjižico. gnl-141460
Majstorovič Renata, Trubarjeva 4, Radenci, delovno knjižico. gnz-141850
Markovič Vesna, Ulica Matije Blejca 6,
Kamnik, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina. gnm-141684
Mesarec Darjan, Senešči 80, Velika
Nedelja, mesečno avtobusno vozovnico,
št. 72746, izdal Certus Maribor, na relaciji
Velika Nedelja - Ormož. m-16
Mirt Branko, Betnavska 90, Maribor,
delovno knjižico, št. 1619. m-29
Mlekuž Rebeka, Tomšičeva 28, Slovenska Bistrica, mesečno avtobusno vozovnico, št. 61628, izdal Certus Maribor. m-30
Murko Špela, Ulica Gorenjskega odreda
18, Kranj, delovno knjižico. gnt-141452
Noč Frančišek, Moste 72, Žirovnica,
delovno knjižico. gnq-141980
Novak Nada, Slovenska 37, Maribor,
dvojnik delovne knjižice, št. 11726, izdana
leta 1998 v Mariboru. m-9
Novak Tina, Cesta 13. julija 32, Ljubljana-Dobrunje, preklic študentske izkaznice, objavljen v Ur. l. RS, št. 114/2003.
gnm-141709
Nučič Živa, Polje, Cesta XXVI/27, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad. gno-142082
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Šobar Anita, Železničarska 19, Črnomelj, študentsko izkaznico, št. 06210064,
izdala Fakulteta za socialno delo v Ljubljani.
gnn-141858
Špurej Ljubica, Brunšvik 40/a, Rače, vozno karto, št. 85092, relacija Brunšvik-Maribor,
izdal Certus. m-4
Štancer Franc, Brezje pri Lekmarju, Sveti
Štefan, delovno knjižico. gne-141817
Štelcer Helena, Slomškova 18, Ptuj, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02-03-1403-03, čoln z oznako KP-2583.
m-7
Tanko Franc, Goriča vas 95/a, Ribnica,
delovno knjižico, ser. št .60743, izdala UE
Ribnica. gnd-141693
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Topovšek Ivan, Tabor 12/e, Tabor, delovno
knjižico. gnn-142058
TRAIG D.D. IVANČNA GORICA, Cesta 2. grupe odredov 15, Ivančna Gorica,
CEMT dovolilnico v Republiki Avstriji 040/c,
št. 0018, izdana 30.12.2003 s strani GZS.
gnw-141999
Tuksar Damjan, Clevelandska 23, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 4031200, izdala
Fakulteta za upravo. gnr-141679
Ultra d.o.o., Kratka ulica 3, Brežice, licenco, št. 0010184/131 za vozilo z reg. št.
KK N2 - 329 Fiat Ducato 18 Q 2.8, izdana
15.10.2002. gnf-141820
Verbič Miroslav, Glavarjeva ulica 56, Ljubljana, delovno knjižico. gnt-141777

Vouri Urška, Šolsko naselje 10, Murska
Sobota, študentsko izkaznico, št. 81571868,
izdala EPF Maribor. m-12
Zemljič Mihaela, Rožengrund 32, Sv.Ana
v Slov.goricah, vozno karto, št. 86583, relacija
Maribor-Sveta Ana, izdal Certus. m-1
Zupin Janez, Fužinska ulica 9, Škofja
Loka, delovno knjižico. gnk-142011
Žalig Jože, Štefana Kovača 60, Turnišče,
delovno knjižico, ser. št. 1172893, zap. št. 191,
izdala UE Lendava. gnr-141804
Žinkovič Ciccarelli Žiga, Ljubljanska 19/b,
Maribor, delovno knjižico. m-23
Žnidarič Gregor, Logarovci 69, Križevci pri
Ljutomeru, vozno karto, št. 1888. gnr-141979
Župec Gorazd, Ormoška cesta 38, Ptuj,
delovno knjižico. gnm-141459
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