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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. 001/04
Ob-669/04
1. Naročnik: Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: ureditev ceste R2-438/1307
Apače-Segovci v dolžini 1200 m.
4. Kraj izvedbe: Segovci.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: januar 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Matej
Lapajne, univ. dipl. inž. grad.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: dela bo sofinancirala Občina
Gornja Radgona.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
13. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 002/04
Ob-670/04
1. Naročnik: Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: ureditev ceste
R1-226, odsek 1255 Dobja vas–Ravne
od km 5.500 do km 6.420.
4. Kraj izvedbe: Dobja vas in Ravne na
Koroškem.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: januar 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Matej
Lapajne, univ. dipl. inž. grad.
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7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: dela bosta sofinancirali Občina Prevalje in Občina Ravne na Koroškem.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
13. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 003/04
Ob-671/04
1. Naročnik: Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: modernizacija ceste R2-425,
odsek 1265 Črna–Šentvid od km 20.700
do km 22.100.
4. Kraj izvedbe: Črna na Koroškem.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: januar 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Matej
Lapajne, univ. dipl. inž. grad.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
13. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 404-01-6/2004
Ob-683/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13,
1000 Ljubljana, Urad za investicije, tel.
01/478-42-00, faks 01/478-43-28.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: najem s postopnim odkupom
– leasing bivalnih prostorov (253 postelj)
za potrebe študentske populacije v Mariboru vključno s parkirnimi mesti.
4. Kraj dobave: Maribor.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: objava javnega razpisa
najkasneje v februarju 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, Urad za investicije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Boštjan Hočevar, tel. 01/478-42-00, faks 01/478-43-28.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
16. 1. 2004.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Ob-766/04
1. Naročnik: Bolnišnica Sežana.
2. Naslov naročnika: Cankarjeva ulica 4,
6210 Sežana, tel./faks 05/734-13-02.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih:
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A) storitev priprava dnevnih obrokov
prehrane, vključno s prevzemom delavcev in prostorov kuhinje,
B) izvedba nove kuhinje (rekonstrukcija in dozidava sedanjega objekta delovne terapije), min. doba amortizacije je 7
let, maks. doba amortizacije je 10 let.
4. Kraj dobave: Sežana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega
naročila, če je določen: storitev A) najpozneje maj 2004, storitev B) najpozneje
junij 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: nabava
in investicije, Zdravko Gomizelj.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
14. 1. 2004.
Bolnišnica Sežana
Ob-767/04
1. Naročnik: Bolnišnica Sežana.
2. Naslov naročnika: Cankarjeva ulica 4,
6210 Sežana, tel./faks 05/734-13-02.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: ureditev oddelka za dializo (12
+ 3 dializnih mest) v dosedanjem objektu
servisnih dejavnosti:
A) gradbeno obrtniška dela, strojne
instalacije, elektro instalacije, priprava
dializne vode, bolniško dvigalo,
B) dializni aparati (15 aparatov), medicinska oprema in pohištvena oprema.
4. Kraj dobave: Sežana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: storitev A) najpozneje
junij 2004, storitev B) najpozneje september
2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: nabava
in investicije, Zdravko Gomizelj.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
14. 1. 2004.
Bolnišnica Sežana
Št. 30/04
Ob-785/04
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: nakup endoprotez in osteosintetskega materiala.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljubjana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: februar 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: faks
01/522-27-64.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
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8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
16. 1. 2004.
Klinični center Ljubljana
Št. 110-1/04
Ob-804/04
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. 01/300-99-59, faks 01/300-99-37.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: AC Lenart–Beltinci, pododsek Cogetinci–Vučja vas I. etapa od
priključka Sv. Jurij do priključka Vučja
vas z deviacijami, premostitvenimi objekti, vodnogospodarskimi ureditvami in
vsemi komunalnimi vodi.
4. Kraj dobave: AC Cogetinci–Vučja
vas.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: razpis za oddajo del za viadukte št. 6-1, 6-2 in 6-3, nadvoz št. 4-6 in dva
oporna zida št. OZ 3 in OZ 4 bo predvidoma
v mesecu februarju 2004, za vsa ostala dela
prve etape od priključka Sv. Jurij do priključka
Vučja vas bo predvidoma februarja 2005.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana: AC Projekt 1 Rade Zeljković, univ. dipl.
inž. grad., tel. 02/234-32-12, 031/688-678.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: rok izgradnje I. etape od
priključka Sv. Jurij do priključka Vučja vas
je predviden od 6. 8. 2004 do 16. 8. 2008.
Dela se bodo financirala iz lastnih sredstev
DARS d.d ter domačih in tujih kreditov.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
16. 1. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 2.3.-109/04
Ob-822/04
1. Naročnik: Holding Slovenske železnice, d.o.o. Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Holding Slovenske
železnice, d.o.o. Ljubljana, 1506 Ljubljana,
Kolodvorska ul. 11, telefaks 01/29-14-815,
tel. 01/29-14-103.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih:
– 50 kom tovornih vagonov serije
Habbins,
– 50 kom tovornih vagonov serije
Habbillns.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: junij 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Holding Slovenske železnice, d.o.o. - Poslovna enota Tovorni promet, Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana, Kumše Karl, telefaks
01/29-14-815, tel. 01/29-14-103, e-mail:
karl.kumse@slo-zeleznice.si.
7. Morebitne druge informacije o
načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
16. 1. 2004.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 04/310048
Ob-835/04
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 1000
Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
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12 mesecih: fizično in tehnično varovanje
prostorov in zgradb MU MOL ter receptorske službe.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: marec/april 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Mestna
občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
finance, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Sabina Gregorinčič.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: podrobnosti bodo razvidne
iz objave javnega razpisa.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
19. 1. 2004.
Mestna občina Ljubljana
Št. 402-04-15/2004
Ob-837/04
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana, telefaks 01/478-18-78; mojca.kriz@gov.si.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: dobava vozil za potrebe
državnih organov.
4. Kraj dobave: lokacije po Sloveniji.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: januar 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Servis
skupnih služb Vlade Republike Slovenije,
Sektor za javna naročila, Franci Kodela,
Mojca Križ.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
19. 1. 2004.
Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije
Št. 402-04-14/2004
Ob-838/04
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana, telefaks 01/478-18-78; mojca.kriz@gov.si.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: dobava, montaža in
servisiranje fotokopirnih strojev ter dobava telefaks naprav za potrebe državnih
organov.
4. Kraj dobave: lokacije po Sloveniji.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: januar 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Servis
skupnih služb Vlade Republike Slovenije,
Sektor za javna naročila, Franci Kodela,
Mojca Križ.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
19. 1. 2004.
Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije
Št. 4022-31/2004-2
Ob-843/04
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 1000
Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: čiščenje prostorov v
upravnih zgradbah in prostorih Mestne
občine Ljubljana.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: februar 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Mestna
občina Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000
Ljubljana, Alenka Mihelčič.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: podrobnosti bodo razvidne
iz objave javnega razpisa.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
19. 1. 2004.
Mestna občina Ljubljana
Št. 005/04
Ob-847/04
1. Naročnik: Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: gradnja mostu čez Predeljico
v Logu pod Mangartom.
4. Kraj izvedbe: Log pod Mangartom.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: avgust 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Meta
Cestnik, univ. dipl. inž. rud.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
15. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 006/04
Ob-848/04
1. Naročnik: Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: gradnja mostu čez Savinjo
pri Trbiški zijavki.
4. Kraj izvedbe: Trbiška zijavka.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: april 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Meta
Cestnik, univ. dipl. inž. rud.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
15. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 004/04
Ob-849/04
1. Naročnik: Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: gradnja podpornih zidov na
cesti Idrija – Spodnja Idrija.
4. Kraj izvedbe: Idrija.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: junij 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Meta
Cestnik, univ. dipl. inž. rud.
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7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
15. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste
Ob-860/04
1. Naročnik: Psihiatrična klinika Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Studenec 48, 1260
Ljubljana-Polje, 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: dobava opreme za objekt
enote za gerontopsihiatrijo v ocenjeni
vrednosti 250,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: Studenec 48, Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega
naročila, če je določen: javni razpis bo objavljen predvidoma v mesecu aprilu 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:
19. 1. 2004.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Št. 008/04
Ob-892/04
1. Naročnik: Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: novogradnja-modernizacija
ceste R3-656/3650 Dragarji–Osilnica od
km 0.000 do km 6.890.
4. Kraj izvedbe: Osilnica.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: junij 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Božo
Kordin, univ. dipl. inž. grad.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
16. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 007/04
Ob-893/04
1. Naročnik: Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: modernizacija ceste
R3-652/1457 Moravče-Čatež.
4. Kraj izvedbe: Čatež.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: januar 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Božo
Kordin, univ. dipl. inž. grad.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
16. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 014/04
Ob-930/04
1. Naročnik: Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste.

Št.

2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta gradnje, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: obnova
označb na voziščih hitrih, glavnih in regionalnih cest v Republiki Sloveniji.
4. Kraj izvajanja: Republika Slovenija.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: maj 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Direkcija
za RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
Ljiljana Herga, univ. dipl. geol.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
21. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste

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. 635

Ob-688/04

Razveljavitev
Postopek za oddajo javnega naročila za
dobavo elektromontažnega materiala: sklop
2 – polizolirani vodniki, sklop 4 – NN kabli
1 kV in sklop 7 – jekleni predalčni stebri,
naročnika Elektro Primorska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Nova Gorica, objavljeno v Uradnem listu
RS, št. 56 z dne 13. 6. 2003, Ob-95907,
se razveljavi.
Elektro Primorska
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Nova Gorica
Št. 635/04

Ob-689/04

Razveljavitev
Postopek za oddajo javnega naročila za
dobavo elektromontažne opreme: sklop 1
– ločilna stikala in ločilniki, naročnika Elektro Primorska, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Nova Gorica, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 56 z dne
13. 6. 2003, Ob-95906, se razveljavi.
Elektro Primorska
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Nova Gorica
Št. 06-1155/2003
Ob-678/04
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, telefaks 02/22-00-107.
3. (a) Vrsta in količina blaga: kabelske
omarice.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročnik bo upošteval ponudbe za celotno javno
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naročilo ali zaključene sklope na katere ponudnik konkurira.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
30,500.000 SIT.
Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila:
– sklop A): 3,500.000 SIT;
– sklop B): 14,000.000 SIT;
– sklop C): 13,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: v skladišče in na objekte
naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni datum začetka dobave: 1. 3. 2004; predvideni
datum zaključka dobav: 1. 3. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, pri katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku:
v nabavni službi pri Bojani Brauner (soba
št. 105/1. nadstropje), na dan te objave in
nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
Dodatne informacije o naročilu se dobi po
odkupu razpisne dokumentacije na naslovu
naročnika pri Andreju Kosmačinu, univ. dipl.
inž. el. in Arpad Gaal, univ. dipl. inž. el. za
tehnični del razpisne dokumentacije – tel.
02/22-00-750/757, Milanu Nežmahu, univ.
dipl. org., tel. 02/22-00-127 za splošni del
razpisne dokumentacije, na dan te objave in
nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati na dan te objave
in nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro
do 10. 2. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo na transakcijski račun št.
04515-0000570965 (DDV je upoštevan v
ceni).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsaki delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 16. 2.
2004 do 8. ure v vložišče, pri Jelki Kraiger,
soba št. 001/pritličje.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti pri
naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska
ulica. 2, 2000 Maribor, vložišče (prevzemnica Jelka Kraiger, soba št. 001/pritličje). Na
kuverti s ponudbo mora biti v levem spodnjem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj Ponudba–Javni razpis”. Navedena mora biti številka
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS;
št. Uradnega lista 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 16. 2. 2004 ob 9.
uri pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ulica. 2, 2000 Maribor, v dvorani,
II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponudnik mora predložiti garancijo banke za
resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene
vrednosti javnega naročila na katerega
ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti
bančne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih drugih:
rok plačila vsaj 60 dni od datuma izstavitve
računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih 47. člen zakona o javnih naročilih):
ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev,
gospodarska družba ali samostojni podjetnik, ki je registriran in ima ustrezne kvalifikacije za izvedbo dobav blaga, ki so 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: naročnik bo priznal usposobljenost
in sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogojev. Zahtevani pogoji so:
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 ali če ponudnik, ki ima sedež
v tujini, ni poravnal v Republiki Sloveniji tistih
dajatev, ki bi jih moral poravnati v Republiki
Sloveniji in priložiti potrdilo CURS-a.
5. Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je ponudnikovo
podjetje zanesljivo, sposobno upravljanja,
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, podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne banke,
ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON 2).
Podatki o finančnem stanju podjetja in
kazalniki morajo biti za poslovno leto 2002.
7. Potrdilo,da je v zadnjih treh letih dobavil blago, ki je predmet razpisa direktno
po pogodbi/naročilu najmanj za enega
pogodbenega partnerja v Republiki Sloveniji, ter da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega
naročila.
8. Izjava, da ni dal zavajajoče podatke.
9. Izjava, da s ponudbo zagotavlja zahtevane letne količine blaga za: en sklop,
več sklopov ali za vse skupaj – za razpisano
blago, na katero ponudnik konkurira.
10. Izjava, da nudi vsaj 60-dnevni plačilni rok z izjavo, da bo dostavljal naročeno
blago fco. skladišča oziroma gradbišča
naročnika.
11. Izjava, da zagotavlja kontrolo kakovosti.
12. Priložiti seznam redno zaposlenih
po strokovni usposobljenosti in dokazilo, da
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ima zadostne proste kadrovske zmogljivosti,
za realizacijo prevzetih obveznosti.
13. Priložiti potrdilo o nekaznovanosti
pooblaščenih oseb v podjetju.
14. Priložiti izjavo ponudnika, da ponudbena cena pokriva vse stroške, ki jih bo ponudnik imel z izpolnitvijo javnega naročila.
15. Ponudnik mora priložiti pisna dokazila in informacije, iz katerih je razvidno, da
razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami.
16. Priložiti posebno izjavo, da bo dobavljal blago v skladu s predpisanimi določili veljavnih zakonskih in podzakonskih
aktov.
17. Izjava, da ponudnik sprejema vse pogoje iz razpisne dokumentacije.
18. Izjava ponudnika, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da
zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve
pogodbe.
19. Predložiti je potrebno vse zahtevane dokumente oziroma dokazila o tem, da
ustreza ponujeno blago zahtevanim podatkom iz Tehnične specifikacije.
20. Predloži pozitivno neodvisno revizijsko mnenje za zadnje poslovno leto, če je
zavezanec k reviziji.
21. Za resnost ponudbe priložiti naslednjo vrsto finančnega zavarovanja: bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
od ocenjene vrednosti javnega razpisa (brez
DDV), blaga na katere ponudnik konkurira.
Dolžina veljavnosti bančne garancije za
resnost ponudbe mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.
22. Priložiti izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti,
– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 5% pogodbene vrednosti.
23. Vzorec pogodbe mora ponudnik
izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in
podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z
vzorcem pogodbe.
24. Izjava, da nudi garancijski rok za ponujeno blago vsaj 12 mesecev.
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 70 dni od dneva odpiranja ponudb;
– predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 26. 2. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 92 točk;
– kompatibilnost: 3 točke;
– plačilni pogoj: 3 točke;
– certifikat skupine standardov SIST EN
ISO 9000 ali podobno: 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 Andreju Kosmačinu, univ. dipl.
inž. el. in Arpad Gaal, univ. dipl. inž. el. za
tehnični del razpisne dokumentacije – tel.
02/22-00-750/757, za splošni del razpisne
dokumentacije pa pri Milanu Nežmahu, univ.
dipl. org., tel. 02/22-00-127.

17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 1. 2004.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.
Ob-680/04
1. Naročnik: Cankarjev dom, kulturni in
kongresni center.
2. Naslov
naročnika:
Cankarjev
dom, Prešernova 10, Ljubljana, telefaks
01/241-72-72, elektronski naslov: vinko.sever@cd-cc.si, tel. 01/241-71-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava in
montaža treh klimatov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvidena je oddaja po dveh sklopih, to
je dobava klimatov in montaža klimatov.
Ponudbe so sprejemljive za en sklop ali
oba sklopa.
4. Kraj dobave: naročnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 5. 2004,
25. 8. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: sedež naročnika,
pri Vinku Severju, telefaks 01/241-71-79,
elektronski naslov vinko.sever@cd-cc.si,
tel. 01/241-71-79.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. 2. do 5. 3.
2004, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 3. 2004, do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Cankarjev dom, Prešernova 10.
1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 3. 2004, 12. ura, sejna soba naročnika v
prvem nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedena so v razpisni dokumentaciji in so
skladna z Navodilom v Uradnem listu RS,
št. 43/00.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: proračunska sredstva.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeni so v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 7. 8. 2004, 1. 4. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba; to je čimnižja
cena in čimvišja kakovost storitve in opreme. Razmerje je 50:50. Natančnejši opis je
v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
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18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 1. 2004.
Cankarjev dom Ljubljana

osnovnemu projektu, za katerega je bilo
oddano prvo naročilo po javnem razpisu,
odda naročilo po postopku s pogajanji brez
predhodne objave.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 1. 2004.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS

Št. 433-01/3-2/2004/0530-010 Ob-734/04
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. (a) Vrsta in količina blaga: nakup:
– 1.080 parov moških zimskih čevljev,
– 230 parov ženskih zimskih čevljev,
– 960 parov moških spomladansko
jesenskih čevljev,
– 290 parov ženskih spomladansko
jesenskih čevljev.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba se lahko nanaša:
– na celoten predmet javnega naročila,
tj. na izdelavo in dobavo moških in ženskih
zimskih čevljev ter moških in ženskih spomladansko jesenskih čevljev, ali le
– na njegov posamezen del, tj. na izdelavo in dobavo moških zimskih čevljev
oziroma na izdelavo in dobavo ženskih
zimskih čevljev oziroma na izdelavo in dobavo moških spomladansko jesenskih čevljev oziroma na izdelavo in dobavo ženskih
spomladansko jesenskih čevljev.
4. Kraj dobave: dobava se bo vršila po
razpisanih lokacijah naročnika, in sicer po
carinskih uradih in na Generalni carinski
urad.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudba mora biti v skladu s tehničnimi
značilnostmi predmeta javnega naročila; v
nasprotnem primeru se bo smatralo, da je
ponudba neprimerna. Variantne ponudbe,
ki je v nasprotju s tehničnimi značilnostmi
predmeta javnega naročila, naročnik ne bo
upošteval.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 15. 3. 2004
do 30. 9. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: sprejemna pisarna, pritličje, soba št. P10, Erika Andrlič, tel.
01/478-38-00, faks 01/478-39-00.
Imena oseb, pri katerih zainteresirani ponudnik lahko dobi:
– tehnične informacije: Tadeja Tome
univ. dipl. inž. tekstilne tehnologije, tel.
01/478-39-91, faks 01/478-39-00,
– ostale informacije: mag. Barbara Gašperlin univ. dipl. ek., tel. 01/478-38-41, faks
01/478-39-05.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 11.30 in
od 12.30 do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 2. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, v sprejemni pisarni v
pritličju.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 2. 2004 ob 10. uri na naslovu: Carinska
uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana,
3. nadstropje, sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v primeru, da ponudba ponudnika presega 30
mio SIT, mora ponudnik svoji ponudbi priložiti garancijo za resnost ponudbe.
Ponudniku ni potrebno predložiti garancije za resnost ponudbe, če njegova ponudba
ne presega 30 milijonov SIT. V tem primeru
mora ponudnik priložiti svoji ponudbi lastno
menico za resnost ponudbe, z menično izjavo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: kot v razpisni dokumentaciji
oziroma glede finančne sposobnosti mora
ponudnik izpolnjevati naslednje zahteve: v
preteklih šestih mesecih do vključno datuma
izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila ponudnik ni imel blokiranega
transakcijskega računa oziroma negativnega stanja sredstev v preteklem mesecu
brez odobrenega kredita za pokrivanje negativnega stanja na transakcijskem računu,
ponudnik mora imeti poravnane vse svoje
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva
oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila ter ponujeni plačilni rok mora biti
najmanj 30 dni od dneva prejema računa;
glede poslovne sposobnosti mora ponudnik
izpolnjevati naslednjo zahtevo: ponudnik
mora predložiti vsaj eno referenco za dela,
ki so enaka predmetu javnega naročila.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 25. 4. 2004 in 3. 3. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena,
2. reference.
Merilo pod točko 1 (cena) predstavlja
80% vrednosti. Merilo pod točko 2 (reference) predstavlja 20% vrednosti.
ad 1) Cena se bo preračunala v točke po
naslednji formuli:
Cena v točkah = (minimalna cena x 100)
/ ponujena cena
Najnižja cena dobi največje število točk.
Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 10,000.000 SIT 2 točki,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 10,000.001 SIT do 20,000.000 SIT
4 točke,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 20,000.001 SIT do 30,000.000 SIT
8 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti nad 30,000.000 SIT 16 točk.
Ponudnik lahko prejme največ 100 točk.
Ponudnik, ki izpolnjuje vse pogoje naročnika in prejme največje skupno število
točk je izbran kot najugodnejši ponudnik
za posamezni predmet javnega naročila, za
katerega se je prijavil.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: v skladu in s pogoji 97. člena ZJN-1
lahko naročnik, če gre za nove storitve ali
gradnje, ki so ponovitev podobnih storitev
in jih izvaja isti izvajalec, ki mu je oddal
naročnik prejšnje naročilo, vendar pod pogojem, da take storitve ali gradnje ustrezajo
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Št. 11
Ob-754/04
1. Naročnik: Osnovna šola Boštanj, Boštanj 54a, 8294 Boštanj.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola
Boštanj, Boštanj 54a, 8294 Boštanj, tel.
07/81-63-150, faks 07/81-63-160.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
prehrambenih artiklov po sklopih:
– kruh,
– mleko in mlečni izdelki,
– meso in mesni izdelki,
– splošno prehrambeno blago,
– sadje in zelenjava,
– čaji,
– sadni sokovi in napitki,
– paštete,
– perutnina in zamrznjeni izdelki iz perutnine,
– pecivo,
– ribe in zamrznjeni izdelki.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo se lahko odda za en ali več sklopov.
4. Kraj dobave: OŠ Boštanj, Boštanj 54a,
8294 Boštanj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 4. 2004
do 31. 3. 2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: OŠ Boštanj, Boštanj 54a, 8294 Boštanj - Majda Kugonič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: najkasneje do 20.
2. 2004 do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 8.000 SIT, DDV
vključen, nakazanih na TRR OŠ Boštanj
pri NLB Ljubljana, Poslovalnica Sevnica
0310-6030678981.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 3. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: OŠ Boštanj, Boštanj 54a, 8294
Boštanj, tajništvo, v zaprti kuverti, označeni
z napisom “Ne odpiraj – Ponudba”, navedena številka objave javnega razpisa ter navedba sklopa, oziroma več sklopov; naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. marec 2004 ob 13. uri, v učilnici BI-KE.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: lastna
trasirana menica v višini 10% ponujene
vrednosti sklopa.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 45-dnevni plačilni rok od dneva prejema fakture.
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 poslovnem
sodelovanju.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
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pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: splošni, obvezni pogoji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 31. 3. 2004, najkasneje do
19. 3. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – do 10 točk,
– posebne ugodnosti in podaljšani rok
plačila – do 3 točke,
– reference – do 2 točki.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 1. 2004.
Osnovna šola Boštanj
Št. 14-2/04
Ob-762/04
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala
Črnomelj d.o.o. Črnomelj.
2. Naslov naročnika: Belokranjska cesta
24, 8340 Črnomelj, faks 07/30-61-665, tel.
07/30-61-660, e-mail: tajnistvo@komunala-crnomelj.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: specialno
komunalno vozilo za zbiranje, stiskanje
in odvoz komunalnih odpadkov z nadgradnjo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Belokranjska cesta 24,
Črnomelj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: kompletna
dobava s standardno in opcijsko opremo
mora biti zaključena do 20. 5. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala
Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta 24,
8340 Črnomelj, tajništvo podjetja, Mihelič
Anica – za dvig razpisne dokumentacije in
komerciala – Kočevar Marija za dodatne
informacije.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 27. 1. 2004 do 2. 2. 2004 med 7. in 13.
uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 15.000 SIT v gotovini na
blagajni podjetja ali z nakazilom na transakcijski račun št. 02430-0018415109 z oznako
“RD za JN 1/04”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 24. 2. 2004 do 9. ure
morajo ponudniki predložiti ponudbe.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta 24, 8340
Črnomelj - v tajništvo podjetja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 2. 2004 ob 10. uri v prostorih naročnika
(sejna soba).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija na prvi poziv za resnost ponudbe
v višini 10% orientacijske vrednosti javnega
razpisa.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila je 90 dni od kompletne dobave in podpisa prevzemnega zapisnika.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
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je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeni so v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati še najmanj 150 dni od dneva odpiranja ponudb;
naročnik bo odločitve sprejel najkasneje do
27. 2. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: opisana
in ovrednotena so v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico do morebitnega manjšega ali večjega obsega naročila
od razpisanega, odvisno od razpoložljivih
finančnih sredstev in dejanskih potreb. V
tem primeru izbrani ponudnik ni upravičen
do odškodnine iz tega naslova. Nakup novega vozila se vrši po sistemu “staro za novo”.
Vse informacije o rabljenem vozilu so razvidne iz razpisne dokumentacije.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 1. 2004.
Komunala Črnomelj d.o.o.
Št. 6/04
Ob-811/04
1. Naročnik: Osnovna šola Gorica, Goriška 48, Velenje.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Gorica, Goriška 48, Velenje, tel. 03/89-84-250,
e-mail: ivan.planinc@guest.arnes.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– sklop A: sadje in zelenjava:
– podsklop A1: domače sadje,
– podsklop A2: južno sadje,
– podsklop A3: zelenjava;
– sklop B: kruh in pekovsko pecivo;
– sklop C: mlevski izdelki in testenine;
– sklop D: meso in mesni izdelki;
– sklop E: mleko, mlečni izdelki, zmrznjena zelenjava in zmrznjeni izdelki;
– sklop G: splošno prehrambeno blago.
Ponudniki lahko ponudijo blago, ki je
predmet javnega razpisa v celoti, po sklopih ali po posameznih celotnih podsklopih.
Posameznih delov naročila iz posameznega
podsklopa ponudniki ne morejo ponuditi.
Ponudnik mora v svoji ponudbi navesti,
ali se njegova ponudba nanaša na celotno naročilo, ali na posamezni sklop ali na
posamezni podsklop. Ne glede na to ali
ponudnik oddaja ponudbo za vse sklope,
mora biti njegova ponudba predložena
tako, da se lahko ocenjuje po posameznih
podsklopih.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Gorica,
Goriška 48, Velenje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek maja
2004 za eno leto od podpisa pogodbe, z
možnostjo podaljšanja pogodbe še za največ dve leti.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Mirjana Poljanšek
– tajništvo Osnovne šole Gorica.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7. do 12. ure v tajništvu Osnovne šole
Gorica.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo na TRR št.: 01333-6030685711 pri
Novi ljubljanski banki d.d. Ljubljana, enota
Savinjsko Šaleška, Velenje, Rudarska 3.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 2. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Osnovna šola Gorica, Goriška 48,
3320 Velenje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 2. 2004 ob 12. uri, Osnovna šola Gorica,
Goriška 48, Velenje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 6. 2004, datum odločitve o sprejemu
ponudbe 7. 3. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
odzivni čas.
Vrednost posameznega merila in način
uporabe meril je določeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 1. 2004.
Osnovna šola Gorica
Št. 091-2-4/04
Ob-824/04
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Vrazov trg 2, Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema za
celično inženirstvo II.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: zaželene so ponudbe za: en sklop, več sklopov
ali za vse sklope skupaj;
sklopi:
– sklop A) set objektivov z visoko num.
aperturo z mikroskopskim priborom,
– sklop B) mikromanipulator z nastavki
za montažo na mikroskop Zeiss Axiovert z
leve in desne strani,
– sklop C) zaprti sistem izdelovanja in
transformiranja celic.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava: 3-4
tedne po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumen-
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tacijo se lahko zahteva v računovodstvu
Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000
Ljubljana, faks 01/543-77-26; dodatne informacije nudi, prof. dr. Robert Zorec, tel.
01/543-70-20.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, negotovinsko, na
podračun pri UJP št. 01100-6030708380,
sklicna številka 0400/1.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 2. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Univerza v Ljubljani, Medicinska
fakulteta, tajništvo, Vrazov trg 2, Ljubljana.
Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni
kuverti in označene z napisom: »Ne odpiraj
– ponudba«, številko objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS in navedbo predmeta
javnega naročila.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 2. 2004 ob 12. uri na naslovu Univerza
v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg
2, Ljubljana, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco
menica.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kot v
razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
2. 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. da ponudniku v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
mu je prepovedano opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
4. da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve in poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
6. da je predložil BON-1/P ali davčno
odmero za zadnje poslovno leto (predloži
samostojni podjetnik) in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov račun, da le-ta v
preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;
Iz dokumentov mora biti razvidno, da
ima ponudnik:
– število dni neporavnanih obveznosti
v preteklih 6 mesecih, vključno do dneva sestavitve obrazca iz točke E obrazca
BON-1/P, enako 0 ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov transakcijski račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran;
7. da za ponujeno opremo zagotavlja
najmanj 12-mesečno garancijo;
8. da bo ponujeno opremo dobavil najkasneje v 3-4 tednih po podpisu pogodbe;

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, samo negotovinsko na podračun pri Upravi RS za javna
plačila 01100-6030278379, sklic na številko
16-02/04.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 2. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto, nabavna
služba.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 2. 2004 ob 10. uri v sejni sobi Splošne
bolnišnice Novo mesto, Šmihelska c. 1,
8000 Novo mesto.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: menica v višini 10% vrednosti ponudbe brez DDV.
11. Pogoji financiranja in plačila in / ali
sklicevanje na merodajna določila v predpisih: v 90 dneh po izpolnitvi naročila o dobavi
blaga.
12. Pravna oblika, povezave skupine
ponudnikov: samostojni dobavitelj.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. člena ZJN-1:
1. da je registriran pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež za dejavnost v
katero sodi predmet javnega naročila;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
3. da pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da mu v zadnjih petih
letih pred objavo naročila ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki
je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba,
s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
4. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež ali da ima ponudnik, ki ima sedež v
tujini, poravnane v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki jih mora poravnati v Republiki
Sloveniji;
5. da ima čiste prihodke iz prodaje, enake
ali večje od ponudbene vrednosti razpisanih
vrst blaga, ki jih ponuja ter da v zadnjih šestih
mesecih pred izdajo dokazila o boniteti ni
imel blokiranega transakcijskega računa;
6. da nudi najmanj 90 dnevni plačilni rok;
7. da zagotavlja dobavo razpisanega
blaga v letnih količinah;
8. da zagotavlja skladnost ponujenega
blaga z Navodilom o ravnanju z odpadki, ki
nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 30/95);
9. da zagotavlja izpolnjevanje vseh
strokovnih zahtev naročnika, navedenih v
razpisni dokumentaciji;
10. da prilaga ponudbi po en vzorec
razpisanega blaga za vse razpisane dimenzije;
11. da zagotavlja dostavo blaga ddp.
skladišče naročnika, razloženo v sklopu
ponudbene cene;
12. da predloži menico za zavarovanje
resnosti ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti brez DDV.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do
podpisa pogodbe z izbranim ponudnikom,
naročnik bo o sprejemu ponudbe odločil najpozneje v 20 dneh po odpiranju ponudb.

9. da je predložil seznam najmanj treh
kupcev v Sloveniji;
10. da ni dal zavajajoče podatke;
11. da ima za ponujeno opremo in njene
sestavne dele pooblaščeni servis proizvajalca v Sloveniji;
12. da nudi 60-dnevni plačilni rok po podpisu prevzemnega zapisnika in izdaji računa;
13. da je ponujena oprema kompatibilna z obstoječo opremo naročnika (velja za
sklopa A in B);
14. da je za resnost ponudbe predložil
bianco menico z menično izjavo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: datum, do katerega mora veljati ponudba: 17. 6. 2004, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe: 8. 3. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– za sklop A: cena;
– za sklop B:
– cena,
– garancijska doba;
– za sklop C:
– cena,
– servis,
– garancijska doba.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 1. 2004.
Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
Št. 16-02/04
Ob-825/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo
mesto, faks 07/33-21-095.
3. (a) Vrsta in količina blaga: potrošni
material iz plastike.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– sklop 1: vrečke za komunalne odpadke (črne),
– sklop 2: vrečke za infektivne odpadke
in citostatike (rumene in rdeče),
– sklop 3: vrečke za umazano perilo
(modre in bele),
– sklop 4: vrečke večnamenske (prozorne-brezbarvne),
– sklop 5: plastični kozarci,
– sklop 6: plastična PE embalaža za
živila
– sklop 7: predpasniki zaščitni iz PE
folije.
Ponudnik mora ponuditi navedeno vrsto blaga, ki je predmet javnega naročila v
celoti za vse sklope skupaj ali v celoti za
posamezen sklop.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Novo
mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predviden datum
zaključka trajanja dobave: 1 leto od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo
mesto, nabavna služba: Irena Kočevar,
tel. 07/39-16-132; dodatne informacije o
naročilu: Marija Puhek, tel. 07/39-16-135.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 19. 2. 2004.
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15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne
dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 1. 2004.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 239
Ob-834/04
1. Naročnik: Parkirišča javno podjetje
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodnikov trg 5,
1000 Ljubljana, tel. 01/300-22-00/10, info@parkirisca-lj.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: tiskanje in
dobava parkirnih listkov za označevanje
kratkotrajnega parkiranja na območju
MOL.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Ljubljana, Vodnikov trg 5.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: marec 2004,
predvidoma eno leto.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Parkirišča javno podjetje d.o.o., Vodnikov trg 5, 1000 Ljubljana,
Mira Pustovrh.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do vključno ponedeljek, 16. 2. 2004 do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponedeljek, 23. 2. 2004,
do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Vodnikov trg 5, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponedeljek, 23. 2. 2004 ob 13.30.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 90 dni od datuma odpiranja.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
50%, reference 30%, rok izvršitve delne dobave 10%, rok plačila 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 1. 2004.
Parkirišča JP d.o.o.
Ob-840/04
1. Naročnik: UL – Fakulteta za farmaijo.
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2. Naslov naročnika: Aškerčeva 7, 1000
Ljubljana, faks 01/42-58-031.
3. (a) Vrsta in količina blaga: tekočinski kromatograf z masnim detektorjem
– integriran LC/MS/MS sistem, namizne
izvedbe, pod popolno programsko kontrolo računalniškega sistema (tekočinski kromatograf – HPLC, masni spektrometer, spektrofotometrični detektor,
kontrolni računalnik sistema, podporna
oprema in pribor).
Ocenjena vrednost opreme je 50 mio
SIT brez DDV.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
4. Kraj dobave: Aškerčeva 7, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: od 1. 3. 2004
do 30. 4. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: tajništvo fakultete,
gdč. T. Kadunc – razpisna dokumentacija;
prof. dr. V. Kmetec – tel. 01/47-69-649 ali
e-pošta: vojko.kmetec@ffa.uni-lj.si – dodatne informacije.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka,
26. 1. 2004 dalje, med 12. in 15. uro vsak
delavnik v tajništvu fakultete.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom na
transakcijski račun št.: 01100-6030708089.
8. (a) Datum in ura, do katere je potrebno
predložiti ponudbe: 23. 2. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: UL – Fakulteta za farmacijo,
Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 2. 2004 ob 10. uri v sejni sobi fakultete,
Aškerčeva 7, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe,če so zahtevane: bančna
garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kot jih
bo ponudil najugodnejši ponudnik.
12. Pravna oblika skupine povezave ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem, ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen ZJN): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za izpolnjevanje finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu ZJN: bančna
garancija za resnost ponudbe in izjava o
predložitvi garancije za dobro izvedbo posla v primeru, da je ponudnik izbran.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
90 dni od dneva oddaje ponudbe, predvideni datum odločitve je 27. 2. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 1. 2004.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za farmacijo
Št. 414-05-6/98
Ob-858/04
1. Naročnik: Občina Kidričevo.
2. Naslov naročnika: Borisa Kraigherja
25, 2325 Kidričevo, tel. 02/799-06-10, faks

02/799-06-19, e-mail: obcina.kidricevo.igor@siol.net.
3. (a) Vrsta in količina blaga: izdelava,
dobava in montaža opreme za kuhinjo v
OŠ Cirkovce.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Cirkovce.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 5. 4. do
4. 6. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Kidričevo, Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, tajništvo,
Igor Premužič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v obdobju od 28. 1.
2004 do 2. 3. 2004 vsak delavnik od 8. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na T.R. 01245
– 0100017097.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 3. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Kidričevo, Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 3. 2004 ob 13. uri v sejni sobi Občine
Kidričevo.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 5% od vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno
z zakonom.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 1. 4. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno
z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 1. 2004.
Občina Kidričevo
Št. 81/04
Ob-865/04
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/23-04-000, telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
opreme za nadzemne električne vode:
– sklop 1: betonski drogovniki,
– sklop 2: zatezni in podporni izolatorji
20 kV,
– sklop 3: goli vodniki (GV),
– sklop 4: oprema za samonosne energetske kable (SKS) 1 kV;
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(po specifikacijah v tehničnih razpisnih
pogojih v razpisni dokumentaciji).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delne
ponudbe, ki se bodo nanašale na posamezni razpisni sklop ali več njih, so dovoljene;
ponudba mora tedaj obsegati vse blago posameznega razpisnega sklopa, eventualne
delne ponudbe za samo del posameznega
razpisnega sklopa ne bodo upoštevane.
4. Kraj dobave: dostava razpisanega
blaga so posamezna skladišča (na nadzorništvih, centralno skladišče) naročnika,
in sicer za vse razpisne sklope.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik lahko ponudi eno ali več variant
blaga, ki ustreza tehničnim razpisnim pogojem. Za vsako varianto mora tedaj podati
skupno ponudbeno vrednost blaga posameznega sklopa.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodbeni
stranki se dogovorita za sukcesivno naročanje blaga za obdobje 12 mesecev po sklenitvi pogodbe in z dobavnim rokom, ki znaša
za razpisano blago največ 5 delovnih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri
kontaktni osebi Ireni Homovc Gačnik, tel.
01/23-04-320, v sobi št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 23. februarja
2004, in sicer vsak delovni dan med 8. in
14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključno
z DDV) na transakcijski račun Elektro Ljubljana, d.d. št.: 06000-0076655034, sklic na
številko: 23003371-02-04, z obvezno navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene najkasneje do 23. februarja
2004 do 10. ure, ponudbe predložene po
tem roku ne bodo upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro Ljubljana, d.d., Služba za
javna naročila in nabavo, Slovenska cesta
56, 1516 Ljubljana.
Ponudba ponudnika mora biti predložena
v zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega naslova naročnika. Ponudba naj ima
obvezno pripisano “Javni razpis JN 02/04
– Ponudba za dobavo opreme za nadzemne električne vode – Ne odpiraj”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. februarja
2004 ob 13. uri v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c.
56 v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini:
– 500.000 SIT, če se ponudba nanaša
samo na razpisni sklop 3,
– 1,000.000 SIT v vseh ostalih primerih
ponudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni od datuma odpiranja ponudb; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb
je 50 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (90%
delež),
– certifikat kakovosti ISO serije 9000 ponudnika in proizvajalca (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku posredovani do 17. februarja 2004.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 19. januarja 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je 60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: ponudnik mora v svoji ponudbi
priložiti:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, ki odraža zadnje stanje
ponudnika,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo/izjavo, da poslovanje ponudnika ni predmet obravnave pred sodiščem
ali predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih 5 letih pred objavo naročila ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem, ali taka sodna ali upravna odločba, ki
mu prepoveduje opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– obrazec BON 1 za zadnje poslovno
leto ponudnika, ki ni starejši od 30 dni,
– neodvisno revizijsko mnenje za poslovno leto 2002 ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji in njegova skupna ponudbena vrednost presega 50 mio SIT,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT, če se ponudba nanaša
samo na razpisni sklop 3, oziroma 1,000.000
SIT v vseh ostalih primerih ponudb,
– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji),
– pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij, zagotovitvi
garancij,
– pisno izjavo ponudnika o usposobljenosti in sposobnosti,
– pisno izjavo ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisno izjavo ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa,
– dokazilo/-a – referenčno/-a potrdilo/-a
o že izvedenih dobavah razpisanega blaga
kupcem v zadnjih petih letih, pri čemer je
znašala skupna vrednost teh dobav min.
100% ponudbene vrednosti vsakega razpisnega sklopa, za katerega daje ponudbo,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
Kot veljavni bodo upoštevani le dokumenti, ki bodo predloženi v originalu ali kot
fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisani. Naročnik si vzame pravico, da po lastni
presoji naknadno preveri verodostojnost
fotokopiranih dokumentov izbranega ponudnika, in sicer pred izdajo sklepa o oddaji
naročila izbranemu ponudniku. Za izhodišče
določitve starosti dokumentov se upošteva
datum odpiranja ponudb.
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Št. 80/04
Ob-866/04
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/23-04-000, telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: izgradnja
RP 20 kV Fužine – dobava in montaža
opreme;
(skladno s popisom).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba mora biti celovita.
4. Kraj dobave: RP Fužine v Kamniku.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: ponudnik mora
ponuditi čimkrajši dobavni rok, oziroma rok
izvedbe od podpisa pogodbe. Najdaljši
dobavni rok je 6 mesecev od podpisa pogodbe. Začetek montažnih del je predviden
takoj po zaključku gradbenih del na objektu,
oziroma po dobavi opreme za montažo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri
kontaktni osebi Ireni Homovc Gačnik, tel.
01/23-04-320, v sobi št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 23. februarja 2004,
in sicer vsak delovni dan med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključno
z DDV) na transakcijski račun Elektro Ljubljana, d.d. št.: 06000-0076655034, sklic na
številko: 23003371-01-04, z obvezno navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene najkasneje do 23. februarja
2004 do 10. ure, ponudbe predložene po
tem roku ne bodo upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbe morajo biti predložene
na naslov: Elektro Ljubljana, d.d., Služba
za javna naročila in nabavo, Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana.
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Ponudba ponudnika mora biti predložena v zaprti in žigosani ovojnici z navedbo
točnega naslova naročnika. Ponudba naj
ima obvezno pripisano “Javni razpis JN
01/04 – Ponudba za izgradnjo RP 20 kV
Fužine – dobava in montaža opreme – Ne
odpiraj”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. februarja
2004, ob 11. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska
c. 56 v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je 60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: ponudnik mora v svoji ponudbi
priložiti:
v redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, oziroma samostojni
podjetnik priglasitveni list DURS-a, ki odraža zadnje stanje,
K obrtno dovoljenje pristojne Obrtne
zbornice, kjer ima ponudnik, oziroma podizvajalec svoj sedež za opravljanje dejavnosti, ki ustreza javnemu naročilu-izvajanje
elektromontažnih del, če je izvajalec teh del
samostojni podjetnik,
v dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
v dokazilo/izjavo, da poslovanje ponudnika ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da
mu v zadnjih 5 letih pred objavo naročila ni
bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem ali taka sodna ali upravna
odločba, ki mu prepoveduje opravljanje
dejavnosti, ki je predmet naročila, ne starejše od 30 dni,
v dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
v BON 1 za zadnje poslovno leto ponudnika, ki ni starejši od 30 dni, oziroma
za samostojnega podjetnika potrdila vseh
poslovnih bank, kjer ima odprt transakcijski
račun o podjetnikovi solventnosti, vključno
s podatkom o eventualni blokadi njegovih
transakcijskih računov v zadnjih 6 mesecih,
starejša od 30 dni,
v neodvisno revizijsko mnenje za poslovno leto 2002 ponudnika, ki je zavezanec
k reviziji in njegova ponudbena vrednost,
oziroma pri podizvajalcu vrednost del tega
podizvajalca, presega 50 mio SIT,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 mio SIT,
– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji),
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– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji),
– pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij in zagotovitvi
garancij,
– pisno izjavo ponudnika o usposobljenosti in sposobnosti,
– pisno izjavo ponudnika o prevzemu
odgovornosti v zvezi s servisiranjem ponujene opreme,
– pisno izjavo ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisno izjavo ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa,
– pogodbo s podizvajalcem, oziroma pogodbo o skupnem nastopanju, če ponudnik
zagotavlja kapacitete s podizvajalcem ali v
obliki poslovnega sodelovanja,
– pisne izjave vseh v svoji ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri realizaciji naročila, da je ponudnik pravočasno
in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne
obveznosti do njih, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo – referenčno potrdilo, o že
izvedenih dobavah razpisane ali njej po namenu in obsegu podobne opreme kupcem
v zadnjih 5 letih,
– dokazilo – referenčno potrdilo, da je
bila ponujena oprema že vgrajena v objekte
primerljivih elektroenergetskih sistemov,
K dokazilo – referenčno potrdilo, da je
ponudnik ali njegov podizvajalec v preteklem 10 letnem obdobju izvajal elektromontažna dela na vsaj enem objektu za
elektrogospodarsko podjetje v obsegu in
izvedbi kot je predmet razpisa,
– poročilo/poročila pooblaščene strokovne institucije v Sloveniji (npr. EIMV) o
ustreznosti ponujene opreme za vgradnjo v
elektroenergetski sistem Slovenije,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede drugih – posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Kot veljavni bodo upoštevani le dokumenti, ki bodo predloženi v originalu ali kot
fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisani. Naročnik si vzame pravico, da po lastni
presoji naknadno preveri verodostojnost
fotokopiranih dokumentov izbranega ponudnika, in sicer pred izdajo sklepa o oddaji
naročila izbranemu ponudniku. Za izhodišče
določitve starosti dokumentov se upošteva
datum odpiranja ponudb. V ponudbeni dokumentaciji naj bodo dokumenti razvrščeni
po gornjem vrstnem redu.
Pridobitev dokumentov pod oznakama:
v – velja tudi za eventualnega podizvajalca, ki bo izvajal elektromontažna dela
in je v razpisni dokumentaciji dodatno obrazložena,
K – zahteva velja kumulativno za ponudnika in njegove eventualne podizvajalce
(skupno izpolnjevanje pogojev!).
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni od datuma odpiranja ponudb; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 50 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (81%
delež),

– dodatne karakteristike opreme (5%
delež),
– rok plačila (4% delež),
– dosedanje izkušnje ponudnika, oziroma izvajalca elektromontažnih del pri izvajanju montažnih del na 110 kV in SN objektih
(4% delež),
– garancijski rok (3% delež),
– certifikat kakovosti ISO serije 9000
ponudnika in proizvajalcev opreme (3%
delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku posredovani do 17. februarja 2004.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 19. januarja 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 1
Ob-873/04
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:
– 47 lahkih dostavnih vozil LDV1 od
tega: 32 vozil z bencinskim motorjem in
15 vozil z dieselskim motorjem,
– 45 lahkih dostavnih vozil LDV2 od
tega: 38 vozil z bencinskim motorjem in
7 vozil z dieselskim motorjem,
– 30 lahkih dostavnih vozil LDV4x4 od
tega: 22 vozil z bencinskim motorjem in 8
vozil z dieselskim motorjem,
– 2 srednji dostavni vozili SDV1,
– 11 srednjih dostavnih vozil SDV2,
– 9 srednjih dostavnih vozil SDV3,
– 2 srednji dostavni vozili SDV4,
– 4 osebna vozila OV1,
– 2 osebni vozili OV2.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: predvidenih je 11 sklopov.
4. Kraj dobave: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 60 dni po
podpisu pogodbe.
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, 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
90672-0000040025, 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 11. 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.
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12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: poleg splošnih pogojev po 41. do
43. členu ZJN-1 mora ponudnik izpolnjevati: da so letni prihodki v letu 2002 enaki
ali večji od trikratne 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 so vozila
homologirana v skladu s predpisi Republike
Slovenije, da vozila ustrezajo zahtevanim
tehničnim karakteristikam, da je ponudnik
pravilno in pravočasno izpolnil pogodbene
obveznosti iz prejšnjih pogodb v zadnjih
treh letih.
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: cena do
60 točk, servisna mreža do 25 točk, varnost
po metodologiji EuroNCAP do 6 točk, garancijska doba do 5 točk, poraba goriva do
5 točk, dodatna oprema do 6 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: zahteva poslana 8. 1. 2004.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 1. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor

ZJN-12.G

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
Ob-890/04

Razveljavitev
Razveljavljamo postopek javnega razpisa za oddajo gradnje po odprtem postopku, objavljenega v Uradnem listu RS, št.
107-108 z dne 7. 11. 2003, Ob-105252, za
gradnjo: Vročevod TP Melamin – Kidričeva
in TZO – Podgorska.
Komunala Kočevje d.o.o.
Št. 10/03

Ob-923/04

Popravek
V javnem razpisu za gradnjo poslovnega objekta za potrebe knjižnice in pošte v
Šentjurju, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 3, Uradne objave št. 2-3 z dne 16. 1.
2004, Ob-482/04, se popravijo naslednje
točke:
7. (b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 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. 01320-0100004983, namen nakazila: »Razpisna dokumentacija za gradnjo
poslovnega objekta za potrebe knjižnice in
pošte v Šentjurju«.
Občina Šentjur
Št. 400-2/2003-119

Ob-924/04

Popravek
V javnem razpisu za posodobitev atletskega stadiona v Šentjurju, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 3, Uradne objave št.
2-3 z dne 16. 1. 2004, Ob-429/04, se popravijo naslednje točke:
7. (b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 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. 01320-0100004983, namen nakazila: razpisna dokumentacija za Posodobitev atletskega stadiona v Šentjurju.
Občina Šentjur
Ob-936/04

Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku

Št. 11/03

Št. 363-31/2003-119

Št.

Ob-891/04

Razveljavitev
Razveljavljamo postopek javnega razpisa za oddajo gradnje po odprtem postopku, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 107-108 z dne 7. 11. 2003, Ob-105251,
za gradnjo: Vročevodna povezava kotlovnica na lesno biomaso – Toplotna postaja
Melamin; oprema v kotlovnici in oprema v
T.P. Melamin.
Komunala Kočevje d.o.o.

Popravek
Zaradi sprememb in dopolnitev k razpisni dokumentaciji objavljamo v skladu s 25.
členom ZJN-1 popravek objave javnega razpisa, št. 45/2003, objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 122-124 z dne 12. 12. 2003, za
odprti postopek za izbiro izvajalca za gradbena dela za akumulacijski bazen na HE
Boštanj (Lot A3).
Popravita se točki:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 1. 2004 do 12. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 1. 2004 ob 12. 15, v prostorih HSE-ITP
d.o.o., Trg svobode 9, 8290 Sevnica.
Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
Št. 011-04-2/2004
Ob-856/04
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
ceste R2 - 438/1307 Apače–Segovci.
(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: cesta R2 - 438 Trate–
Gornja Radgona.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
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6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 8 mesecev po
sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 - sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 2. 2004 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo
za promet - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana - vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 25. 2. 2004 ob 9.
uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: pogoji so navedeni v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 186,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 19-1/2004
Ob-677/04
1. Naročnik: za Občino Izola, po koncesijski pogodbi št. 360-01-3/00 z dne 31. 3.
2000 Stavbenik – Servisne storitve d.o.o.
Koper.
2. Naslov naročnika: Ul. 15. maja
16, 6000 Koper, tel. 05/640-39-53, faks
05/640-39-54.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija in dograditev objekta Kristanov
trg 1 v Izoli ter v njem ureditev poslovnih
prostorov, začasne večnamenske terase
in trga na SV strani objekta.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov; obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: vse skupaj.
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(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Kristanov trg 1, Izola.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe:
– začetek del po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja – predvidoma
v začetku marca 2004;
– rok izvedbe 90 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Stavbenik – Servisne
storitve d.o.o. Koper, Postojnska 5, 6310
Izola. Kontaktna oseba: Zdenka Kofol-Dobrila, inž. gr.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure; sreda od
14. do 17. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumentacije v višini 30.000 SIT se nakaže na
transakcijski račun Stavbenika – Servisne
storitve d.o.o. Koper št. 10100 0034770033
z navedbo predmeta naročila.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 2. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Stavbenik – Servisne storitve
d.o.o. Koper, Postojnska 5, 6310 Izola.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 2. 2004 ob 10. uri v prostorih koncesionarja Stavbenik – Servisne storitve d.o.o.
Koper, Postojnska 5, 6310 Izola.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zavarovanje v višini 2,500.000 SIT pri zavarovalnici.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: financiranje iz proračuna Občine Izola za leto
2004. Plačilo v roku 60 dni od dneva prejema 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): 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: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je v
skladu z razpisno dokumentacijo; datum odločitve o sprejemu ponudbe je 3. 3. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba – cena (do
90%), plačilni rok (do 4%), rok izvedbe (do
4%), garancijski rok (do 2%). Podrobneje so
merila opisana v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 1. 2004.
Za Občino Izola
koncesionar Stavbenik – Servisne
storitve d.o.o. Koper
Št. 41405-00091/2003 2004
Ob-692/04
1. Naročnik: Mestna občina Maribor.
2. Naslov naročnika: tel. 02/22-01-358,
Ul. h. Staneta 1, 2000 Maribor.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
Dvorane UNION (GOI dela) – notranjost v
celoti, WC-ji, vhod, vhodna avla, prenova

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
dveh garderobnih prostorov za nastopajoče ter prenova kletnih prostorov.
(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: Martibor, Prešernova
ulica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 8 mesecev od
uvedbe v delo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Materialno tehnična
služba, Vincenc Holc.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 26. 1. 2004 do
vključno 4. februarja 2004, vsak delovnik
med 9. ter 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na TRR Mestne
občine Maribor 01270 0100008403, sklic
na številko 00 71309915, Banka Slovenije
– enota Slovenska Bistrica.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 3. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Maribor, Materialno tehnična služba, Ul. h. Staneta 1, 2000
Maribor ali osebno oddati do izteka roka v
glavni pisarni Mestne občine Maribor, soba
121, prvo nadstropje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 3. 2004 ob 14. uri na sedežu naročnika v
kletni sejni sobi.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: da.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 31. 7. 2004, 15. 4. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80%, rok izvedbe 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 72 z dne
25. 7. 2003, Ob-98568.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 1. 2004.
Mestna občina Maribor
Št. 01/2004
Ob-733/04
1. Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
in Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad.
2. Naslov naročnika: Nepremičnine
Celje, d.o.o., Trg celjskih knezov 8, 3000
Celje, tel. 03/42-65-100, faks 03/42-65-134,
e-mail: nepremicnine@celje.si, Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad,
Poljanska cesta 31,1001 Ljubljana, tel.
01/471-05-00, faks 01/471-05-03.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena,
obrtniška in inštalacijska dela ter zunanja ureditev s priključki na objektu Dol-

go polje 3, kare VI, severni blok B2 – 46
stanovanj v Celju.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: naročilo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: stanovanjska soseska
Dolgo polje 3 v Celju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek april
2004, dokončanje marec 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Nepremičnine Celje,
d.o.o., Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje,
tehnična služba, Janko Arnuš, univ. dipl.
inž. gradb., tel. 03/42-65-130.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 26. 1. 2004 do
20. 2. 2004 od 8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT, transakcijski račun: 24300-900-4305694 pri Krekovi banki.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do 25.
2. 2004 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Nepremičnine Celje d.o.o., Trg
celjskih knezov 8, 3000 Celje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 2. 2004 ob 13. uri na sedežu naročnika Nepremičnine Celje, d.o.o., Trg celjskih
knezov 8, Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
25 mio SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja in roki so določeni v pogodbi kot
obvezni prilogi razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno
dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev
po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih:
ponudnik mora zagotavljati vsaj 30% lastnih
kadrov, redno zaposlenega s polnim delovnim
časom mora imeti vsaj enega pooblaščenega
inženirja s sedmo stopnjo izobrazbe gradbene smeri, ponudnik je moral izgraditi vsaj tri
poslovne ali stanovanjske ali poslovno-stanovanjske objekte velikosti vsaj 1000 m2 neto površine, s tem da eden od teh presega 2500 m2
neto površine (veljajo objekti, ki so bili zgrajeni
v največ 15 mesecih v obdobju zadnjih treh let
pred oddajo ponudbe – opomba: čas izgranje
velja za posamezni objekt, za dokončanje izgradnje se šteje datum uspešno opravljenega
tehničnega pregleda).
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 4. 2004, predvideni datum odločitve
je 10. 3. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena po načelu “ključ v roke”.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: orientacijska vrednost naročila je 500
mio SIT.
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 93/01.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 1. 2004.
Nepremičnine Celje d.o.o.

17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 1. 2004.
Občina Cerknica

Ob-738/04
1. Naročnik: Občina Cerknica.
2. Naslov naročnika: C. 4. maja 53, 1380
Cerknica; tel. 01/709-06-10.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja I. faze zazidalnega načrta območja
C13-11S-Loško v naselju Cerknica.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Cerknica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek marec,
dokončanje junij 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Cerknica, C. 4.
maja 53, 1380 Cerknica – Mlinar Samo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času trajanja razpisa, med 7. in 15. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT z virmanom ali
položnico na trans. rač. 01213-0100002563,
Občina Cerknica, pri UJP Postojna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 2. 2004 do 15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Cerknica, C. 4. maja 53,
1380 Cerknica. Ponudba mora biti zapečatena in označena: »Ne odpiraj – ponudba za
izgradnjo I. faze zazidalnega načrta območja C13-11S-Loško v naselju Cerknica«.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 2. 2004 ob 11. uri v sejni sobi Občine
Cerknica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: podpisano bančno garancijo v višini 5% od
ponudbene cene kot garancija za resnost
ponudbe in ga bo investitor unovčil, kolikor
izbrani izvajalec ne podpiše pogodbe o izvajanju. Ponudnikom, ki ne bodo izbrani, se
bančna garancija vrne v roku 5 dni po izbiri izvajalca. Izvajalcu se bančna garancija
vrne ob podpisu pogodbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: minimalni rok plačila je 60 dni od prejema obračunske situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo sklenil
pogodbo samo z glavnim izvajalcem del.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 25. 4. 2004, 8. 3. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: plačilni
pogoji in cene 80%, reference 10%, garancijski rok 5%, druge posebne ugodnosti, ki
jih nudi ponudnik 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.

Ob-740/04
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. Opis in obseg gradnje: izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za
rekonstrukcijo in adaptacijo zgradbe na
Novem trgu 4 v Ljubljani, 3. nadstropje,
podstrešje, mansarda, ca. 853 m2 neto
koristne površine.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključujejo izdelavo projektov: ni.
4. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Novi trg 4.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni datum začetka del 1. april 2004, dokončanje
glede na terminski plan je maj 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Znanstvenoraziskovalni center SAZU Ljubljana, Novi trg 2/I,
gradbena pisarna - Duša Bosnić, inž. gr.,
tel. 01/47-06-403, faks 01/42-63-347.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 23. 1.
2004 do 17. 2. 2004 med 10. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije z DDV znaša 10.000 SIT in se nakaže na transakcijski račun ZRC SAZU št.
01100-603 0347346. Pri dvigu razpisne dokumentacije se mora prevzemnik razpisne
dokumentacije izkazati z dokumentom (položnica, virman,...) iz katerega je razvidno
plačilo razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 2. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Znanstvenoraziskovalni center
SAZU, poštni predal št. 306, 1001 Ljubljana, ali osebno Znanstvenoraziskovalni
center SAZU, tajništvo Ljubljana, Novi trg
2/II. nadstropje.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj: Ponudba
– Novi trg 4/03”.
Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 2. 2004 ob 12.30, v Mali dvorani ZRC
SAZU v zgradbi Novi trg 4/II v Ljubljani.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe, veljavna do
8. 4. 2004 v vrednosti 22,600.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno
z določili razpisnih pogojev iz razpisne dokumentacije in gradbeno pogodbo.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem, ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): sklenitev pogodbe za izvedbo naročila, kot je navedeno v razpisni
dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne

in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona o
javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 8. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 80%,
– usposobljenost izvajalca – 5%,
– reference – 10%,
– garancijski roki – 5%.
Najugodnejši ponudnik je tisti, ki doseže
največjo vsoto točk na podlagi vrednotenja
po posameznih merilih.
Način točkovanja po zgoraj navedenih
merilih je podrobneje prikazan v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: rok za informacije je do vključno 17. 2.
2004 pisno na faks št. 426-33-47 pod šifro
Rekonstrukcija in adaptacija Novi trg 4. Odgovori na vprašanja bodo posredovani pisno
vsem ponudnikom.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 16. 1. 2004.
18. Datum posredovanja zahteve za objavo: 16. 1. 2004.
Slovenska akademija znanosti in
umetnosti

Stran

Ob-787/04
1. Naročnik: Telekom Slovenije, d.d.
2. Naslov naročnika: Telekom Slovenije,
d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
3. Opis in obseg gradnje: prenova
upravne stavbe Telekoma Slovenije,
d.d., Cigaletova 15, Ljubljana – gradbeno obrtniška dela.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 4. 2004 do
1. 2. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, Poslovno področje Omrežje,
Sektor za razvoj omrežja, omrežnih storitev in investicij, tajništvo, soba 300, in
dodatne informacije pri Pengov Mlaj, tel.
01/234-12-45.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 26. 1. 2004 dalje
v času od 8. do 12. ure vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na TTR 029220013902132 pri NLB.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 2. 2004.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 2. 2004, ob 10. uri, Telekom Slovenije,
d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, ostali pogoji
finančnih zavarovanj razvidni iz razpisne
dokumentacije.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: do sklenitve pogodbe.
15. Merila za ocenitev ponudb: /
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 1. 2004.
Telekom Slovenije, d.d.
Ob-789/04
1. Naročnik: Telekom Slovenije, d.d.
2. Naslov naročnika: Telekom Slovenije,
d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: prenova
upravne stavbe Telekoma Slovenije,
d.d., Cigaletova 15, Ljubljana – strojno
instalacijska dela, osebno dvigalo.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 4. 2004 do
1. 2. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, Poslovno področje Omrežje, Sektor za
razvoj omrežja, omrežnih storitev in investicij,
tajništvo, soba 300, in dodatne informacije pri
Gorazdu Planincu, tel. 01/234-12-42.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 26. 1. 2004
dalje v času od 8. do 12. ure vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na TTR 029220013902132 pri NLB.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 2. 2004.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 2. 2004, ob 11. uri, Telekom Slovenije,
d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, ostali pogoji
finančnih zavarovanj razvidni iz razpisne
dokumentacije.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so opredeljeni 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): /
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: do sklenitve pogodbe.
15. Merila za ocenitev ponudb: /
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 1. 2004.
Telekom Slovenije, d.d.
Ob-790/04
1. Naročnik: Telekom Slovenije, d.d.
2. Naslov naročnika: Telekom Slovenije,
d.d. Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: prenova
upravne stavbe Telekoma Slovenije, d.d,
Cigaletova 15, Ljubljana – električne instalacije.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Cigaletova 15.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 4. 2004 do
1. 2. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, Poslovno področje Omrežje,
Sektor za razvoj omrežja, omrežnih storitev
in investicij, tajništvo, soba 300, in dodatne informacije pri Slapnik Stanislavu, tel.
01/234-12-90.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 26. 1. 2004
dalje v času od 8. do 12. ure vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na TTR 029220013902132 pri NLB.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 2. 2004.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 2. 2004, ob 12. uri, Telekom Slovenije,
d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, ostali pogoji
finančnih zavarovanj razvidni iz razpisne
dokumentacije.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: do sklenitve pogodbe.
15. Merila za ocenitev ponudb: /
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 1. 2004.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 01-2004
Ob-794/04
1. Naročnik: Univerza v Mariboru.
2. Naslov naročnika: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, tel.
02/23-55-280, faks 02/23-55-237.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena,
obrtniška, strojno in elektro inštalacijska
dela pri prenovi mansarde Univerzitetne
stavbe na Slomškovem trgu 15 v Mariboru.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: naročnik bo oddal najugodnejšemu
ponudniku celotno javno naročilo.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: Univerza v Mariboru,
Slomškov trg 15, Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudnik lahko ponudi le variante, predvidene
s projektno ali z razpisno dokumentacijo.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek del
takoj po podpisu pogodbe, dokončanje julij
2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Univerza v Mariboru,
Slomškov trg 15, 2000 Maribor, dodatne informacije: Vlasta Tomišić, tel. 02/23-55-233,
faks 02/23-55-237.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, plačilo na TRR
št. 01100-6030709059, na Upravi za javna
plačila, Slovenska Bistrica, pred dvigom razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 2. 2004, do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Univerza v Mariboru, Slomškov
trg 15, 2000 Maribor – vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 2. 2004, ob 11. uri, Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor – soba
216/II.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija, v višini 10% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo do izročitve bančne garancije za dobro izvedbo del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno
z določili razpisnih pogojev iz razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): skladno z določili razpisnih pogojev iz razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične sposobnosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. Zakona o javnih naročilih:
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skladno z določili razpisnih pogojev iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti veljavne
najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb,
predvidena odločitev o sprejemu ponudbe
do 15. marca 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: 16. 1. 2004.
Univerza v Mariboru

Št. 110-1/04
Ob-831/04
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: HC Škofije
Srmin od km 0,000 do km 1,660; trasa
hitre ceste ter pokriti vkop 8-1 Škofije in
nadvoz 4-1.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: delo se oddaja v dveh sklopih:
– sklop 1: trasa hitre ceste od km 0,000
do km 1,660, ki obsega:
– trasa hitre ceste v dolžini 1.360 m,
– deviacije 1-1, 1-2, 1-2a, 1-3, 1-3a
in 1-3b,
– oporni in podporni zidovi,
– vodnogospodarske ureditve,
– protihrupna zaščita,
– prestavitve in križanja komunalnih
vodov (elektro vodi, vodovodi, kanalizacija
in TK vodi),
– javna razsvetljava,
– klic v sili,
– krajinska ureditev,
– prometna oprema;
– sklop 2: izvedba objektov, ki obsega:
– pokriti vkop 8-1 Škofije,
– nadvoz 4-1.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: HC Škofije Srmin od km
0,000 do km 1,660.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe so sprejemljive za sklop 2.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: roki dokončanja
del so naslednji:
– za sklop 1: 16 mesecev od uvedbe izvajalca v delo,
– za sklop 2:
– pokriti vkop 8-1 Škofije:12 mesecev
od uvedbe izvajalca v delo,
– nadvoz 4-1: 8 mesecev od uvedbe
izvajalca v delo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu:
DDC svetovanje inženiring, Družba za
svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna
oseba je Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad.,
tel. 01/30-68-204, faks 01/30-68-206. dodatne informacije posreduje Marjan Ortar,
univ. dipl. inž. grad., DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, tel.
05/615-44-03, faks 05/659-00-48.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od
8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 120.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije za dela razpisana pod
sklop 1: 60.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije za dela razpisana pod sklop 2
ali pa 150.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije za vse razpisane sklope lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC
(soba 1.03) oziroma z virmanom na TRR
št. 02923-0014562265 pri Novi Ljubljanski
banki d.d. v korist DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring

Št. 6/2004
Ob-812/04
1. Naročnik: Spekter d.o.o. Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 7,
1420 Trbovlje, e-mail: spekter.trbovlje@siol.net, tel. 03/56-33-015, faks 03/56-33-025.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
nadomestnega večstanovanjskega objekta na Neži v Trbovljah.
(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: Trbovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek del marec 2004; uporabno dovoljenje za
objekt februar 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Spekter d.o.o., Zdenka
Juvan, inž. grad.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure na osnovi predhodnega
telefonskega dogovora.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 50.000 SIT, št.
26330-0012666385 z obveznim pripisom
“za javni razpis Neža”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 2. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: tajništvo podjetja Spekter d.o.o.,
Trg revolucije 7, Trbovlje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 2. 2004 ob 10. uri, Spekter d.o.o., Trg
revolucije 7, Trbovlje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene cene, ostale garancije skladno z
določili navedenimi v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: skladno z določili navedenimi v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: skladno z določili navedenimi
v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati

do 31. 3. 2004, predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe 24. 3. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba skladno z merili
navedenimi v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 26. 9. 2003.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 1. 2004.
Spekter d.o.o. Trbovlje
Št. 01/04
Ob-813/04
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Komunala Kočevje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Tesarska 10, 1330
Kočevje.
3. (a) Opis in obseg gradnje: kompostarna in sortirnica odpadkov.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Kočevje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum začetka in dokončanja ali čas
izvedbe: začetek 1. 5. 2004, dokončanje del
31. 8. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisno dokumentacijo dobite pri Urši Butala, dodatne informacije
pa pri Vladimirju Bizjaku.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 2. 3. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 12.000 SIT na TR
03113-1000088572 pri SKB d.d., PE Kočevje.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 3. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10, 1330
Kočevje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 3. 2004 ob 10. uri v prostorih Komunale
Kočevje, d.o.o.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 5% ocenjene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona o
javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: do 30. 4. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: izbira
ponudbe bo predvidoma v desetih dneh,
merila: cena in rok plačila.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 1. 2004.
Komunala Kočevje, d.o.o.

Stran

Stran
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d.o.o., s pripisom “za razpisno dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
2. 3. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 2. 3. 2004
ob 11. uri v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 52,200.000 SIT za sklop 1, 75,600.000
SIT za sklop 2 oziroma 127,800.000 SIT za
oba sklopa. Veljavnost bančne garancije
mora biti najmanj 172 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
se financira iz lastnih sredstev DARS d.d.
Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno
dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
142 dni po preteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 13. 4. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 119-120 z dne 5. 12.
2003.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 1. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d
Št. 1/2004
Ob-826/04
1. Naročnik: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje.
2. Naslov naročnika: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000
Celje, tel. 03/42-50-300, faks 42-50-310,
e-mail:
vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija primarnega cevovoda Frankolovo–Celje, odsek Vojnik–Arclin.
(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: /

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
4. Kraj izvedbe: Vojnik–Arclin.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del v mesecu marcu 2004, rok izvedbe 2 meseca.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, dodatne informacije daje Petra
Kodela, dipl. upr. org., tel. 03/42-50-340,
faks 03/42-50-360, informacije v zvezi s
tehničnim delom razpisa pa Marko Planinšek, univ. dipl. inž. grad., tel. 03/42-50-340,
faks 03/42-50-310.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti osebno v tajništvu
podjetja, vsak delovni dan do 19. 2. 2004
med 8. in 11. uro, s predložitvijo potrdila o
plačanih stroških razmnoževanja razpisne
dokumentacije ali po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razmnoževanja razpisne dokumentacije v višini 20.000 SIT (v
ceni je vključen DDV) je potrebno nakazati
na transakcijski račun naročnika Vodovod
– kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava
2a, 3000 Celje, št.: 06000-0141786072.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 19. 2. 2004 do 10.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Vodovod – kanalizacija, javno
podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: v
petek, 20. 2. 2004 ob 12. uri v sejni sobi Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o.,
Lava 2a, 3000 Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 5,5 mio SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa
ni, račun je plačljiv v roku 60 dni po mesečnih situacijah.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): naročnik dopušča, da
ponudbo vloži skupina izvajalcev z navedbo vodilnega partnerja.
Izbrani izvajalec mora z lastnimi kapacitetami izvesti minimalno 50% del, vsi kooperanti morajo biti navedeni v ponudbi in zanje
priloženi vsi dokumenti, zahtevani v razpisni
dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: poročilo pooblaščenega revizorja,
skladno z Odredbo o spremembi odredbe o
finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Uradni list RS, št. 64/01).
Ponudnik mora biti ustrezno opremljen
za izdelavo ozkih izkopov in lastnik montažnega sistema za opaženje izkopov, kar potrdi z izjavo, ali pa mora imeti predpogodbo za
izposojo – kar dokaže s priloženo kopijo.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje
navedenih pogojev, bo ponudba izločena iz
nadaljnjega ocenjevanja.
Izvajalec mora biti primeren v smislu določil 16. točke te objave.
Kolikor se ugotovi, da izvajalec ni primeren v smislu določil 16. točke te objave, se
ponudba ne ocenjuje.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o

sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni po izstavitvi, predvideni datum odločitve 3. 3. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena 80%,
2. usposobljenost 10%,
3. reference 10%.
1. Cena
Primerjane bodo cene po enotah, skupinah del in vrednosti celotnih del.
Cena ima 80 procentno utež pri ocenjevanju ponudb.
Število točk se določi po naslednji formuli:

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

3. Reference:
Kot pozitivna referenca se prizna izgradnja vodovoda iz duktilne litine premera
∅ 250 mm in več v dolžini 500 m in jih je
ponudnik izvedel v letih 1999 – 2003.
Vsak referenčni objekt naj bo naveden
svojem A4 formularju in naj vsebuje naslednje podatke o objektu:
– investitor,
– objekt z opisom njegovih karakteristik
(opis objekta s karakteristikami; dolžina izgrajenega kanalskega odseka, navesti ∅ in
material cevi),
– leto izvedbe,
– vrednost opravljenih del,
– reference morajo biti potrjene s strani
investitorja.
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Zap.
št.

Naziv investicije

1.

xxxx

Leto izvajanja

Investitor

Vrednost

Št.
Tekstualni in tehnični opis
objekta

od 1999
do 2003

Kriteriji za ocenjevanje so naslednji:
Reference za izgradnjo:
št. pozitivnih referenc

– 5 in več
–3–4
–1–2
– brez referenčnega
objekta

R1 = 120 točk
R1 = 100 točk
R1 = 80 točk
R1 = 0 točk

R = R1 X 0,1
Skupno število točk
Skupno število točk, ki jih je dosegel ponudnik, se izračuna po formuli:
T=C+U+R
Ugodnejši je ponudnik, ki doseže višje
število točk.

Št. 16/2004
Ob-827/04
1. Naročnik: Komunala Metlika d.o.o.
2. Naslov naročnika: Cesta XV. brigade
4, 8330 Metlika, tel. 07/363-72-00, faks
363-72-10, e-mail: komunala.metlika@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izkopi
- zemeljska dela pri rekonstrukcijah vodovodov.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: sprejemljivost ponudb za en sklop
ter za več sklopov.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Občina Metlika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od aprila do oktobra 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Anton Ogulin.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, po predhodni najavi kontaktni osebi. Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o vplačilu
stroškov razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT na račun št.
02994-0019444579 pri NLB.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 3. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Komunala Metlika d.o.o., Cesta
XV. brigade 4, 8330 Metlika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 3. 2004 ob 14. uri v prostorih naročnika.
Pri odpiranju ponudb lahko sodelujejo samo
predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju, ki so svoja
pooblastila oddali pred odpiranjem.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora poleg ponudbe priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
od ponudbene vrednosti.

16. Morebitne druge informacije o naročilu: kolikor kot ponudnik nastopi skupina
izvajalcev, je potrebno predložiti zahtevana
dokazila za vsakega izvajalca posebej.
Investitor si pridržuje pravico, da zavrne
ponudbo ponudnika, če se je le-ta pri realizaciji dosedanjih investicij v vlogi glavnega
izvajalca ali v vlogi podizvajalca izkazal kot
neprimeren izvajalec v smislu upoštevanja
pogodbenih rokov, kvalitete izvedenih del,
spoštovanja projektne dokumentacije in
navodil nadzora ter zagotavljanja varnega
dela.
Naročnik na namerava organizirati sestanka s ponudniki.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 1. 2004.
Vodovod – kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o. Celje

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po pogodbi.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe mora biti
najmanj 90 dni od dneva, ki je predviden za
javno odpiranje ponudb. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo naročnik obvestil
vse ponudnike v roku 15 dni po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Anton Ogulin, tel. 07/363-72-00.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 1. 2004.
Komunala Metlika d.o.o.
Št. 65/03
Ob-833/04
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
komunalnih priključkov za gradnjo novega Zavoda za usposabljanje in varstvo
Dobrna.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ne.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Dobrna.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek marec
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2003 – dokončanje v enem mesecu od
začetka.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: LIZ Inženiring,
d.d., Vurnikova 2, Ljubljana, Janez Puš, tel.
01/23-44-000, faks 01/23-44-050.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po tej objavi, med
10. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 50.000 SIT na TRR
19100-0010023743 pri banki SZ KB, d.d.,
Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 2. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: RS, Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 2. 2004 ob 12. uri na Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Slovenska 54/I,
Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo sklenil
pogodbo z enim izvajalcem.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Št. 110-1/04
Ob-886/04
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska
7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
izpostave avtocestne vzdrževalne baze
Vipava na odseku HC Razdrto–Vipava;
Rebernice.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: delo se oddaja v celoti in obsega:
– izgradnjo izpostave avtocestne vzdrževalne baze Vipava, ki obsega:
– gradbena dela,
– strojno inštalacijska dela,
– elektro inštalacijska dela in
– zunanje ureditve;
– postavitev začasne izpostave avtocestne vzdrževalne baze Vipava v montažni izvedbi, ki zajema vsa dela potrebna za
vzpostavitev začasne vzdrževalne baze za
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čas do vselitve v novo zgrajene objekte izpostave vzdrževalne baze Vipava.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: odsek HC Razdrto–Vipava; Rebernice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: roki dokončanja
del so naslednji:
– za izgradnjo izpostave avtocestne
vzdrževalne baze Vipava 7 mesecev od
uvedbe izvajalca v delo,
– za postavitev začasne izpostave avtocestne vzdrževalne baze Vipava en mesec
od uvedbe izvajalca v delo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu:
DDC svetovanje inženiring, Družba za
svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna
oseba je Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad.,
tel. 01/30-68-204, faks 01/30-68-206. Dodatne informacije posreduje Robert Oblak,
univ. dipl. inž. grad., DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, tel.
04/28-08-838, faks 04/28-08-809.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od
8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 60.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
26. 2. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 26. 2. 2004
ob 11. uri v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 15,000.000 SIT. Veljavnost
bančne garancije mora biti najmanj 172
dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
se financira iz lastnih sredstev DARS d.d. in
kredita Republike Italije. Način plačevanja z
roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno
dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
142 dni po preteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev
o sprejemu ponudbe je 6. 4. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 122-124 z dne
12. 12. 2003.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 1. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-887/04
1. Employer: Motorway Company in the
Republic of Slovenia – DARS d.d.
2. Employer address: Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, Branch Office Ljubljana,
Dunajska 7.
3. (a) Type and scope of construction
works: Expressway Section Razdrto-Vipava;
Rebernice; Construction of the Vipava Motorway Maintenance Base Branch.
(b) If it is projected that parts of the
works or a group of works from the order
be awarded individually, the scope of the
groups of works and the possibility of tendering for one group, several groups or everything together: The work shall be awarded
together as a whole and comprises of the
following works:
– Construction of the Vipava motorway
maintenance base branch involves:
– Civil works,
– Mechanical installation works,
– Electric installation works and
– Landscaping;
– Building of temporary branch of the
Vipava motorway maintenance base in
prefabricated execution comprising of all
works required for putting up a temporary
maintenance base until moving into a newly
built building of the Vipava maintenance
base branch. Works shall be performed in
compliance with the starting points for the
preparation of design solution for the temporary branch of the Vipava motorway maintenance base enclosed to the Section 9.
Bids shall be submitted for all tendered
Works as a uniform public procurement
order.
(c) Information about the purpose of
civil works, if the preparation of designs is
included: /
4. Location of the performance of Works:
Expressway Section Razdrto-Vipava; Rebernice.
5. Acceptability of alternatives: Non acceptable.
6. Data on the planned beginning and
completion of the works or the duration of
the works:
Completion Period of Works are following:
– Construction of the Vipava motorway
maintenance base branch 7 months from
the day the Contractor is introduced into
the Work,

– Building of temporary branch of the Vipava motorway maintenance base 1 month
from the day the Contractor is introduced
into the Work.
7. (a) Complete address of the service
from which the tender documentation may
be requested: Bidders may obtain the tender documentation at this address: DDC
Consulting & Engineering Ltd., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, room no. 1.28; the contact person is Oto Rubinič, B.Sc. C.Eng.,
phone: (01) 30 68 204, fax (01) 30 68 206.
(b) The date from which tender documentation can be requested: The tender
documentation will be available every working day between 8.00 a.m. and 11.00 a.m.
local time.
(c) Bidders can obtain tender documentation for the selection of a Contractor with open
procedure at the address below upon payment
of a non-returnable sum in the amount of: SIT
60,000.00 (VAT included), or in equivalent
amount paid in any convertible currency.
Payments should be made by transfer to the bank account number TRR:
02923-0014562265 at Nova Ljubljanska Banka for payments in SIT or, for payments in other foreign currencies, to the
bank account no. SWIFT LJBASI2X SI56
029230014562265 at Nova Ljubljanska
Banka d.d., Ljubljana. The beneficiary shall
be DDC svetovanje inženiring, Družba za
svetovanje in inženiring d.o.o. (DDC Consulting & Engineering Ltd.), with a note attached: “For tender documentation”.
8. (a) Final date and hour for submitting the Bid: Only those Bids handed in by
10:00 am on 26th February 2004 at the latest
will be accepted.
(b) Complete address at which the
Bids must be handed in: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o. (DDC Consulting & Engineering Ltd.), Kotnikova 40, 1000 Ljubljana;
Vložišče (mail room).
9. Date, hour and location of opening the
Bids: Public opening of the Bids will take
place on 26th February 2004 at 11 am at this
address: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o. (DDC Consulting & Engineering Ltd.), Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, conference room no 1.18.
10. The amount, type and validity of
acceptable Bid Security, if required in this
procedure: The Bid must be accompanied
by a Bid Security in the amount of SIT
15,000,000.00 Validity of the Bank Guarantee is 172 days upon the expiration of the
final deadline for submission of Bid.
11. The main conditions concerning the
financing and payment, and/or quoting of
relevant provisions from other documents
concerning payments: The order shall be financed from the proper funds of the Motorway Company in the Republic of Slovenia,
DARS d.d. and the foreign loans awarded
by the Republic of Italia.
The way of payment with deadlines is
defined in the sample of the Contract being
a compulsory constituent part of the bidding
documents.
12. Legal form of connection of Bidders
in the group within one Bid, after it has been
selected as the most favourable (Public
Procurement Act, Article 47): In accordance
with the tender specifications.
13. Conditions that must be met by the
Bidder to establish financial, business and
technical, business and technical qualification,
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apart from the general provisions of Articles 41
and 43 of the Public Procurement Act: In accordance with the tender specifications.
14. Date until which the Bid must be
valid, and the projected decision date on
the acceptance of Bid: Validity of the Bid
is 142 days upon the expiration of the final
deadline for submission of Bid. The anticipated decision date on the Acceptance of
Bid is 6th April 2004.
15. Criteria of Bid evaluation: Criteria for
the selection of the most favourable Bidder
is: The lowest price when other bidding conditions are complied with.
16. Possible other information about the
tender: /
17. Date and number of the publication
of a previous Public Tender, if available:
The previous Public tender was published
on 12th December 2003 Off. Gazette No.
122-124/03.
18. Date of submitting the request for
publication: 16th January 2004.
Motorway Company
in the Republic of Slovenia
DARS d.d.

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
Št. 1/2004
Ob-703/04
1. Naročnik: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad.
2. Naslov naročnika: Poljanska cesta
31, 1000 Ljubljana, tel. 01/47-10-500, faks
01/47-10-503.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: 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 (Priloga 1B točka 27).
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja
po sklopih ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana in Koper.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek izvedbe februar 2004, dokončanje
marec 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna
dokumentacija se lahko dvigne na sedežu
naročnika na Poljanski cesti 31, Ljubljana, kontaktna oseba Biserka Prošek, tel.
01/47-10-507, faks 01/47-10-508, e-naslov:
biserka.prosek@stanovanjskisklad-rs.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 14. uro, od 23. 1. 2004 dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 6.000 SIT z nakazilom na transkakcijski račun naročnika
št. 01100-6270960211, s sklicem: 00
7906-713001, namen nakazila: “izvedba
prodaje”.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 12. 2. 2004 do 10.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Stanovanjski sklad Republike
Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31,
1000 Ljubljana. Zapečatene ovojnice morajo
biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj
– JN: izvedba prodaje”.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 2. 2004 ob 12. uri v sejni sobi v prostorih
naročnika.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 10% ponudbene cene.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
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: 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
najmanj do 31. 3. 2004, predviden datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 13. 2.
2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: v razpisni
dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. januar 2004.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 30008-1/04-04
Ob-735/04
1. Naročnik: Občina Muta.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 17, 2366
Muta, tel. 02/88-79-600, faks 02/88-79-606,
obcina.muta@muta.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: vzdrževanje lokalnih cest,
javnih poti in javnih površin ter izvajanje
zimske službe na lokalnih cestah in javnih poteh v Občini Muta - št. kat. 1.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik mora predložiti ponudbo za celoto
razpisanih del.
5. Kraj izvedbe: Občina Muta.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 4. 2004 do
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31. 3. 2005, z možnostjo podaljšanja za eno
leto vendar skupno največ za tri leta.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Muta, Sašo
Pavlič, tel. 02/88-79-600, 041/411-644.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT nakazati na
TTR 01281-0100011065, s pripisom vzdrževanje cest.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 2. 2004 do 15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Muta, Glavni trg 17, 2366
Muta (tajništvo).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 2. 2004 ob 15.30, v sejni sobi
Občine Muta.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija ali lastna menica z menično izjavo
v vrednosti 5% od skupne ponudbene vrednosti z veljavnostjo do 31. 5. 2004.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno
s predpisi o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba s solidarnostno odgovornostjo ter z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(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
zahtevami iz razpisne dokumentacije.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 5. 2004, predviden
datum odločitve 10. 3. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, reference 30% (podrobneje v razpisni
dokumentaciji).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: sklenitev pogodbe je pogojena in se bo
v celoti izvedla le, če bodo na voljo predvidena proračunska sredstva. V primeru, da
bo najugodnejša ponudba presegla sprejeta
proračunska sredstva, si naročnik pridružuje
pravico oddati dela v zmanjšanem obsegu,
ki vrednostno ustrezajo zagotovljenim proračunskim sredstvom. Naročnik si pridružuje
pravico, da dela, ki se nanašajo na vzdrževanje javnih površin (čiščenje, košenje, ne
odda in jih izvaja sam - javna dela.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 1. 2004.
Občina Muta
Št. 03/2004
Ob-759/04
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje
d.o.o.
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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 izolacijskih del
na bloku 125 MW v času remonta 2004.
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: od 4. 6. 2004 do
18. 7. 2004.
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 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 17. 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 17. 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,
– predračun izolacijskih storitev,
– 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
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obveznostih do le-teh, v primeru izvajanja
del s podizvajaci,
– 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
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 90,
– pozitivne reference – do 10.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja Boris Plantan.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 1. 2004.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
Ob-809/04
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Janeza
Oražma Ribnica.
2. Naslov naročnika: Majnikova ul. 1,
1310 Ribnica, tel. 01/837-22-00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: oddaja naročila – prevozi
dializnih bolnikov za potrebe bolnikov
na področjih občin Ribnica, Sodražica
in Loški potok.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja
se naročilo v celoti.
5. Kraj izvedbe: prevozi na terenu.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 12 mesecev – od
dneva podpisa pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zdravstveni dom
dr. Janeza Oražma Ribnica, Majnikova 1,
Ribnica, računovodstvo, Milan Asič, soba
22, tel. 01/837-22-20.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 12. ure
vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (z DDV 20%)
na račun pri UJP št. 01304-6030923812,
sklic na številko 00 in datum plačila, možno
je tudi plačilo z gotovino na blagajni ob prevzemu razpisne dokumentacije.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 3. 2004 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica, Majnikova 1, 1310 Ribnica, računovodstvo, soba 22.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 3. 2004 ob 12. uri v sejni sobi v Zdravstvenem domu dr. Janeza Oražma Ribnica,
Majnikova 1, Ribnica.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansov ni.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 4. 2004 oziroma do sklenitve pogodbe, odločitev o sprejemu ponudbe v osmih
dneh po odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: ocenitev
ponudb bo izvedla naročnikova komisija;
merila: najnižja cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 1. 2004.
Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma
Ribnica
Št. 7100-2/2003
Ob-836/04
1. Naročnik: Področna enota Informacijski center, Zavod za zdravsteno zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna
enota Informacijski center, Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: menjava ožičenja in prehod
območnih enot na ethernet za računalniško omrežje naročnika – priloga 1A, točka 7:
računalniške storitve in sorodne opreme.
Specifikacija opreme:
Specifikacija 1 (sprememba ožičenja na
območnih enotah Zavoda)
Zamenjava obstoječega Type 1 in UTP
ožičenja z univerzalnim STP ožičenjem;
– OE Maribor: ca. 400 priključkov,
– OE Murska Sobota: ca. 300 priključkov,
– OE Nova Gorica: ca. 300 priključkov,
– OE Krško: ca. 250 priključkov,
– OE Celje: ca. 300 priključkov,
– OE Koper: ca. 100 priključkov.
Specifikacija 2 (Mrežna oprema za
migracijo OE in centralne lokacije na ethernet)
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2.1 Fast ethernet delovno stikalo za
OE (GB) 7,
2.2 Fast ethernet delovno stikalo za
OE 14,
2.3 Fast ethernet delovno stikalo za
OE 7,
2.4 Ethernet usmerjevalnik za OE 8,
2.5 Požarna pregrada za OE 8,
2.6 Zmogljivo L3 ethernet stikalo za
usmerjanje lokalnega prometa 1,
2.7 Ethernet mrežne kartice 500,
2.8 Ethernet mrežni vmesniki za tiskalnike Lexmark Optra T520D, T610, T614,
T616, C710, C750, S 1250 in 1255 – Marknet N2001e 67,
2.9 Zunanji Ethernet mrežni vmesniki
za tiskalnike Lexmark Optra 320, IBM6252,
6400, Epson DFX800, DFX8500, LQ2070,
Printronix P5214 – Marknet X2011E 11.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: javno
naročilo zajema sklop 1: Specifikacija 1
(sprememba ožičenja na območnih enotah
Zavoda) in sklop 2: Specifikacija 2 (Mrežna
oprema za migracijo OE in centralne lokacije na ethernet). Ponudnik lahko nastopa vsaj
za en sklop (lahko za oba sklopa skupaj).
5. Kraj izvedbe: sedež naročnika in ostale lokacije naročnika po Sloveniji, navedene
v razpisni dokumentaciji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: dovoljena je osnovna ponudba in ena varianta
posameznega ponudnika.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del v
drugi polovici marca 2004, zaključek v avgustu 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Področna enota Informacijski center, Janez Škufca, tel.
01/30-77-361, e-mail: janez.skufca@zzzs.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
po tej objavi od 10. do 13. ure v tajništvu
naročnika, soba 345/III ali z zahtevkom po
elektronski pošti oziroma s pisnim zahtevkom po pošti ali faksu (do roka predložitve
ponudb). Zaželjen dvig razpisne dokumentacije v elektronski obliki, v elektronskem
zahtevku obvezno navedite naslov navadne pošte.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 2. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna enota Informacijski
center, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, v
tajništvo naročnika, soba 345/III. Dovoljena
je poštna ali osebna dostava, ponudba, poslana po pošti, mora do datuma in ure prispeti v tajništvo naročnika.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 2. 2004 ob 12.30, sejna soba naročnika,
342/III.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahtevana je nepreklicne, bančna garancija
za resnost ponudbe, brezpogojno plačljiva
na prvi poziv v višini 1,000.000 SIT, ostale
garancije po razpisni dokumentaciji.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pla-

1. merilo: plačilni rok do 1%,
2. merilo: strokovnjaki za servisiranje
do 5%,
3. merilo: ponujanje izobraževanja do
5%,
4. merilo: strokovnjaki s področja varnosti do 3%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 1. 2004.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Področna enota
Informacijski center

čila po opravljenem delu, plačilni rok več
od 45 dni.
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: izpolnjevanje posebnih pogojev za
specifikacijo 1 – sklop 1:
– ustreznost vgrajenih materialov standardom,
– izvajanje meritev skladno s standardi
ustreznih institucij,
– delo izključno med vikendi (petek po
12. uri do nedelje do 22. ure),
– delo poteka na 6 regijskih centrih v
Sloveniji,
– ponudnik mora imeti za najmanj 20 mio
SIT izvedenih ožičenj v lanskem letu,
– priložen spisek referenc, najmanj 5 v
lanskem letu,
– rok za zaključek del: 3 mesece po podpisu pogodbe,
– garancijski rok 10 let,
– plačilni rok: 45 dni, račun se lahko izstavi po vsaki zaključeni lokaciji,
– naročnik si pridržuje pravico do poziva za testiranje ponujene opreme in materialov.
Izpolnjevanje posebnih pogojev za specifikacijo 2 – sklop 2:
– izdelava na ključ po vseh organizacijskih enotah,
– ponudnik mora poskrbeti za naročnika
brezplačni prevzem opreme v vzdrževanje
pri ZZZS pogodbenem vzdrževalcu mrežne
opreme,
– slovenski atesti – certifikati za opremo
(dokaz, da je oprema nova in ne tovarniško
obnovljena),
– veljavna dokazila o nivoju sodelovanja
s proizvajalcem opreme ali distributerjem,
– razpolaganje z vsaj dvema ekipama
(serviserjema) za sočasno delo na različnih
lokacijah naročnika,
– ponudnik mora razpolagati z vsaj dvema strokovnjakoma za varnost.
Ostali pogoji in zahteve 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: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudbe morajo veljati do
30. 5. 2004, predvideni datum odločitve je
prva polovica marca 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb:
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
za specifikacijo 1 – sklop 1:
Naročnik bo izbral najugodnejšo ponudbo na podlagi ocene:
ocena = cena za vzorčno lokacijo / (1 +
vsota vseh meril v %)
1. merilo: plačilni rok do 1%,
2. merilo: garancijska doba do 5%.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
za specifikacijo 2 – sklop 2:
Naročnik bo izbral najugodnejšo ponudbo na podlagi ocene:
ocena = cena za vzorčno lokacijo / (1 +
vsota vseh meril v %)
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Št. 50/2003
Ob-853/04
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: tiskarske storitve na pogodbeni osnovi.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, sektor za invalide,
Slovenska 54/I, Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 45 dni od podpisa
pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, sektor za invalide, Slovenska 54/I, Ljubljana, tajništvo,
dodatne informacije, Tomo Brezovar, tel.
01/431-71-61/interna 202.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 2. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, glavna pisarna, Kotnikova
5/IV, 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 3. 2004 ob 10. uri, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, sektor za invalide, Slovenska 54/I, Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: od 30
do 45 dni po prejemu in potrditvi računa.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): ne.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
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(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od roka, določenega za predložitev ponudb, najkasneje
v 45 dneh.
17. Merila za ocenitev ponudb: 80
točk cena, 10 točk reference ponudnika in
10 točk finančna sposobnost.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 99-100 z dne
17. 10. 2003.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 1. 2004.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Št. 400-01-22/2003
Ob-861/04
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. Opis in obseg javnega razpisa:
opravljanje dejavnosti zatočišča za živali prosto živečih vrst.
4. 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.
5. Kraj izvedbe del: storitev se bo izvajala na lokaciji izbranega ponudnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti
po razpisnih pogojih, variantne ponudbe ne
bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 5 let,
predvidoma od 15. 3. 2004 do 14. 3. 2008,
z možnostjo podaljšanja za enako obdobje
brez ponovnega javnega razpisa, če oseba,
ki izvaja naloge zatočišča, še vedno izpolnjuje razpisne pogoje in je njeno delo v preteklem obdobju strokovno ugodno ocenjeno.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: MOPE, Agencija RS za
okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, Vesna
Plemelj, tel. 01/478-44-33, 1. nadstropje,
soba 122.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 14. ure
vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 2. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: MOPE, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritličje št. P09, tel. 01/478-44-10.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 2. 2004 ob 13.30, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, 1. nadstropje,
sejna soba št. 106.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo
posla.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira razpisana dela v celoti iz proračuna RS in poravnava plačila v skladu z
Zakonom o izvrševanju proračuna RS, pod-
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zakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbena
cena je fiksna, avansi niso možni.
13. 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.
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 finančno in poslovno sposoben
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 izstavitve dokazila,
– da veljavnost (opcija) ponudbe ni krajša od 120 dni od odpiranja ponudb,
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano
s posebnim predpisom, oziroma da izpolnjuje posebne pogoje za začetek opravljanja
dejavnosti (novela ZGD – F, Uradni list RS,
št. 45/01 in 59/02 – popravki),
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi (Uredba o zatočišču za
živali prosto živečih vrst – Uradni list RS,
št. 98/02),
– da zagotovi ustreznost izobrazbe
in strokovno usposobljenost oseb, ki se
ukvarjajo z živalmi ter predloži ustrezna
dokazila,
– da izkaže, da ima kot izvajalec ali podizvajalec izkušnje z oskrbovanjem živali
prosto živečih vrst,
– da zagotovi strokovno veterinarsko
oskrbo živali,
– da izkaže, da razpolaga z ustreznimi
bivalnimi prostori za oskrbo živali in z opremo za izvedbo javnega naročila,
– da izkaže, da razpolaga z ustreznimi
karantenskimi prostori,
– da izkaže, da razpolaga ali ima zagotovljen ustrezen prevoz živali,
– da izkaže specifikacijo stroškov dnevne oskrbe in veterinarskih storitev za osebke
posamezne tipske prosto živeče živali,
– da izkaže, da je 12 ur dnevno dosegljiv
na določeni tel. številki,
– da ponudbena cena posrednih stroškov brez dnevne oskrbe živali ne presega
50% celotne ponudbene cene.
Pogoji so podrobneje navedeni v razpisni
dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(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 25. 6. 2004; predvideni datum odločitve
do 16. 3. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena za čas trajanja pogodbe
(5 let).

18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 1. 2004.
Agencija RS za okolje
Št. 363-74/2003
Ob-921/04
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije po pooblastilu.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana, telefaks 01/478-18-05.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: najem s postopnim odkupom-leasing neopremljenih poslovnih prostorov za potrebe Ministrstva
za finance, Davčne uprave Republike
Slovenije.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok začetka naročila je 31. 10. 2004, rok trajanja najema
je 25 let.
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, Ljubljana, glavna pisarna.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 11. ure do poteka roka za oddajo
prijav-ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7130007-01272003.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 2. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, Ljubljana, glavna pisarna.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 2. 2004 ob 9.30, v sejni sobi Servisa
skupnih služb Vlade Republike Slovenije,
Gregorčičeva 25/a, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10,000.000 SIT, garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 7% od vrednosti letne najemnine.
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: /
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16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 1. 4. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: 1. konkurenčnost cen (izračuna se količnik med
najnižjo ponudbeno ceno veljavne ponudbe
in obravnavano ponudbeno ceno za m2 poslovnih prostorov, ki se pomnoži z vplivnostnim faktorjem 0.6, tako dobljeni zmnožek pa
se pomnoži s številom 100; 2. ustreznost
poslovnih prostorov po tehničnih zahtevah
– skupaj 82 točk; 3. lokacijska ustreznost
– skupaj do 18 točk (pri točkah 2 in 3 se
upošteva vplivnostni faktor 0.4).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: pisna vprašanja na naslov naročnika.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 1. 2004.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj še 120 dni po javnem odpiranju ponudb, in predvideni datum odločitve: 20 dni
po javnem odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. kadrovska zasedba ponudnika,
2. reference članov projektne skupine,
3. ponudbena cena.
Merila so podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: razpisna dokumentacija ni na voljo v
elektronski obliki.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 1. 2004.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo

Št. 402-00-3/2004
Ob-926/04
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana, Dunajska 48, tel. 01/478-74-00, faks
01/478-74-22.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izvajanje inženirskih storitev za pripravo investicijskega projekta
»Ureditev oskrbe s pitno vodo slovenske
Istre in zalednega kraškega območja« –
inženiring storitve (1A, št. kateg. 12).
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja
po sklopih ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: na sedežu naročnika
(Ljubljana, Einspielerjeva 6) in na terenu.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti
po razpisnih pogojih, variantne ponudbe ne
bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 29 mesecev po
sklenitvi pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo, 1000 Ljubljana, Dunajska 48, Mani Šefran, 2. nadstropje, vložišče,
tel. 01/478-73-20.
Dodatne informacije posreduje dr.
Meta Gorišek, tel. 01/309-42-20, faks
01/309-42-30, 1000 Ljubljana, Einspielerjeva 6.
(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: 10.000 SIT na račun št.
01100-6300109972, sklic na številko 18
25119 714199823410003, z navedbo »plačilo razpisne dokumentacije za izvajanje
inženirskih storitev«.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 3. 2004, do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, 1000 Ljubljana, Dunajska 48, vložišče, 2. nadstropje, tel. 01/478-73-20.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 3. 2004 ob 12. uri, Ministrstvo za okolje,
prostor in enrgijo, Urad za okolje, Sektor za
pripravo in vodenje investicij, 1000 Ljubljana, Einspielerjeva 6, sejna soba št. 220a v
2. nadstropju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
12. 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.
13. 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.
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:
– odgovorni nosilec naloge mora imeti
vsaj 3 reference v zadnjih petih letih s področja vodenja inženiringa pri pripravi za
investicijske projekte v vrednosti nad 5 mio
EUR,
– člani projektne skupine tehnične stroke
morajo izpolnjevati pogoje za odgovornega
projektanta ustrezne stroke in imeti pri pristojni poklicni zbornici opravljen strokovni
izpit po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1,
Uradni list RS, št. 110/02),
– da opcija (veljavnost) ponudbe ni
krajša od 120 dni od datuma za predložitev
ponudb,
– ponudnik mora zagotoviti minimalno
kadrovsko zasedbo projektne skupine, in
sicer:
– odgovorni nosilec naloge,
– univ. dipl. inž. gradbeništva – konstrukcijska smer,
– univ. dipl. inž. gradbeništva –hidrotehnična smer,
– univ. dipl. inž. geodezije,
– univ. dipl. inž. geologije,
– univ. dipl. biolog,
– univ. dipl. inž. kemije – kemijski
tehnolog,
– univ. dipl. inž. gradbeništva strojništva,
– univ. dipl. inž. elektrotehnike,
– univ. dipl. ekonomist,
– univ. dipl. pravnik s pravosodnim
izpitom,
– odgovorni nosilec naloge bo delo za
naročnika opravljal na in iz sedeža naročnika, Ljubljana, Einspielerjeva 6.
Pogoji in dokazila o izpolnjevanju teh
pogojev so podrobneje navedena 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: navedeni so v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitev: da, kot je
navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
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ZJN-13.B

Zahteva za objavo prve
faze javnega razpisa za
oddajo naročila za blago po
omejenem postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku
Št. 16/04

Ob-845/04

Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 3 z dne 16. 1. 2004, se
v 5. (c) točki popravi številka transakcijskega
računa, in sicer: 01270-60306339134.
Vrtec Studenci Maribor
Št. 16/1-04
Ob-737/04
1. Naročnik: Vrtec Jadvige Golež, Maribor.
2. Naslov: Betnavska c. 100, Maribor,
faks 02/330-23-57, tel. 02/330-24-50.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po skupinah.
(b) Kraj dobave: Vrtec Jadvige Golež,
Betnavska c. 100, 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.
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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 Jadvige Golež,
Maribor, Betnavska c.100.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: od objave do
20. 2. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.600 SIT (po 4. točki 26.
člena zakona, DDV ni obračunan) na TRR:
01270-6030638552.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 27. 2. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Vrtec Jadvige Golež, Betnavska c.
100, 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: 16. 3.
2004, 22. 3. 2004.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: oseba: Zvonka Merc, tel. 02/330-23-55,
faks 02/330-23-57.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 1. 2004.
Vrtec Jadvige Golež
Maribor
Št. 4/04
Ob-770/04
1. Naročnik: Dom starejših občanov
Ljubljana – Šiška.
2. Naslov naročnika: Kunaverjeva 15,
1117 Ljubljana, faks 01/51-31-665, tel.
01/51-31-630.
3. (a) Vrsta in količina blaga: čistila in
čistilni pripomočki za čiščenje, pralna
in dezinfekcijska sredstva ter toaletno
sanitetni material, 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 ponudbe za
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en sklop, za več sklopov ali za vse sklope
skupaj: sklopi blaga:
1. pralna sredstva za tekstil,
2. pomivalna sredstva,
3. čistilna sredstva,
4. higienska sredstva za področje poslovnih prostorov,
5. papirnata konfekcija,
6. HT, PE, PVC galenterija,
7. ostali potrošni material.
Ponudniki se lahko potegujejo za celotno
naročilo ali le za posamezne sklope.
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. 5. 2004 do
30. 4. 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. 01/51-31-651.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 27. 1. 2004 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 20. 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: /
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 12. 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 naročniku: 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: 19. 1. 2004.
Dom starejših občanov
Ljubljana – Šiška
Št. 16-03/04
Ob-823/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.

2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1,
8000 Novo mesto; tel. 07/39-16-135, faks
07/33-21-095.
3. (a) Vrsta in količina blaga: medicinski
pripomočki po sklopih in podsklopih:
I. sklop: material za respiratorno terapijo,
II. sklop: osteosintetski material.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudbe za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik mora ponuditi blago za enega, več
ali vse podsklope skupaj oziroma enega,
več ali vse sklope skupaj.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 6. 2004
do 31. 5. 2006; razdeljeno na dve obdobji
po eno leto.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, nabavna služba, Irena Kočevar, tel. 07/39-16-132; dodatne informacije
o naročilu: Marija Puhek, univ. dipl. inž, tel.
07/33-23-362.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 10. 2. 2004.
Ponudnik mora dokazilo o plačilu razpisne dokumentacije poslati po faksu na
naslov naročnika.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, samo negotovinsko na podračun pri Upravi RS za javna
plačila, št. 01100-6030278379, sklic na številko 16-03/ 04.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 10. 2. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, nabavna služba.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: menica
ali bančna garancija v višini 5% vrednosti
ponudbe brez DDV.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: v 90 dneh
po izpolnitvi naročila o dobavi blaga.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): ponudnik mora nastopati
samostojno.
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 je registriran pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež za dejavnost v
katero sodi predmet javnega naročila;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
3. da pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da mu v zadnjih petih
letih pred objavo naročila ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje,
ki je povezano z njegovim poslovanjem ali
izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero mu je prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
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4. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne
obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež ali da ima ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnane v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki jih mora poravnati v
Republiki Sloveniji;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila – veljavno potrdilo o
vpisu v register dobaviteljev medicinskih
pripomočkov – promet z medicinskimi
pripomočki na debelo, Urada RS za zdravila, Ministrstva za zdravje;
6. da ima čiste prihodke iz prodaje, enake
ali večje od ponudbene vrednosti razpisanih
vrst blaga, ki jih ponuja ter da v zadnjih šestih
mesecih pred izdajo dokazila o boniteti ni
imel blokiranega transakcijskega računa;
7.1 da so vse vrste ponujenega blaga
prijavitelja vpisane v register medicinskih
pripomočkov pri Uradu RS za zdravila, Ministrstva za zdravje, če to Zakon o zdravilih in
medicinskih pripomočkih zahteva, ali;
7.2 da je prijavitelj pooblaščeni dobavitelj
medicinskih pripomočkov, ali;
7.3 da je prijavitelj vložil dokumentacijo
za priglasitev ponujenih vrst blaga za vpis v
register medicinskih pripomočkov;
8. da ponujeno blago izpolnjuje vse
strokovne zahteve naročnika, navedene v
seznamu razpisanega blaga ter razpisni
dokumentaciji;
9. da ima za vse ponujene artikle
priložen prospektni material, ki izkazuje
skladnost ponujenega blaga z naročnikovimi
strokovnimi zahtevami;
10. da bo predložil vzorce artiklov, v
primeru, da jih bo naročnik zahteval;
11. da nudi naslednje plačilne pogoje:
90 dnevni plačilni rok po izpolnitvi naročila
o dobavi blaga;
12. da zagotavlja letne razpisane količine
blaga, na katerega se prijavlja;
13. da zagotavlja dostavo blaga fco
Lekarna, Splošna bolnišnica Novo mesto,
razloženo v sklopu ponudbene cene;
14. da ne navaja zavajajočih podatkov;
15. da sprejema vse pogoje razpisa.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma
morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: oddaja
ponudb do 20. 5. 2004 do 9. ure, odločitev o
sprejemu ponudbe do 5. 6. 2004.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
13. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 1. 2004.
16. Datum prejema zahteve za objavo v
Uradnem listu Republike Slovenije: 16. 1.
2004.
Splošna bolnišnica Novo mesto

1. sklop: pisarniška oprema,
2. sklop: laboratorijska oprema.
Sprejemljive so ponudbe za oba sklopa
ali za posamezni sklop, kar je natančneje
določeno v razpisni dokumentaciji.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 34 mesecev;
dobava se bo izvajala na podlagi povabil v
drugi fazi postopka.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na naslovu:
Altus consulting d.o.o. Ljubljana, Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, tel. 01/421-90-40, telefaks 01/421-90-45, pri Katji Oman ali Alenki
Grabeljšek. Dodatne informacije o javnem
razpisu lahko ponudniki zahtevajo na naslovu Altus consulting d.o.o. Ljubljana, Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana, tel. 01/421-90-40,
telefaks 01/421-90-45, elektronska pošta:
altus.con@siol.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni dan, od ponedeljka do petka, med 9.
in 13. uro, do vključno 19. februarja 2004,
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 6.200 SIT (v ceno je vključen
DDV). Potrdilo o vplačilu na poslovni račun
02083-0053787157, sklic na št. 02-2004, po
modelu 00, Altus consulting d.o.o. Ljubljana,
je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne
dokumentacije.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo
predložene oziroma prispele najkasneje do
četrtka 19. februarja 2004, do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Altus consulting d.o.o., Lepi pot 25,
1000 Ljubljana.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: kolikor
bodo zavarovanja zahtevana jih bo naročnik določil ob vsakokratnem povabilu v drugi
fazi postopka.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: pogoji so
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): 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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: določeno v drugi fazi omejenega postopka.
12. Merila za ocenitev ponudb: merila v
prvi fazi postopka so natančno opredeljena
v razpisni dokumentaciji, merila ob vsakokratni drugi fazi javnega naročila v skladu
z zakonom.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. januar 2004.
Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta

Št. 1/04
Ob-846/04
1. Naročnik: Institut “Jožef Stefan”.
2. Naslov naročnika: Jamova 39,
1000 Ljubljana, tel. 01/47-73-331, faks
01/42-32-205, el. naslov: branka.raposa@ijs.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarniški
in potrošni material za potrebe IJS.
(b) Kraj dobave: Jamova 39, Ljubljana.
(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 za en ali več sklopov
ali za vse skupaj.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek 1. 5.
2004 za dobo treh let.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo v vložišču Instituta “Jožef
Stefan”, Jamova 39, Ljubljana, za dodatne
informacije do 18. 2. 2004 je kontaktna oseba Branka Rapoša (branka.raposa@js.si).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do 23. 2.
2004 vsak delovni dan od 10. do 14. ure na
osnovi dokazila o vplačilu in kopije potrdila
o registraciji.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.200 SIT (cena 6.000 SIT
+ DDV 1.200 SIT), virmansko nakazilo z
oznako “Pisarniški material”na žiro račun št.
01100-6030344242 ali na blagajni IJS vsak
delovni dan od 10. do 14. ure.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave:
– prijave do 24. 2. 2004 do 11. ure,
– javno odpiranje bo 25. 2. 2004 ob
11. uri.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Institut “Jožef Stefan”, Jamova 39,
Ljubljana – vložišče.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v znesku
500.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila
ne sme biti krajši od 30 dni.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: nabava bo potekala v skladu s 3. točko 19.
člena ZJN-1.
12. Merila za ocenitev ponudb: za izbiro
ponudbe v drugi fazi bo edino merilo najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 1. 2004.
Institut »Jožef Stefan«
Ob-875/04
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Gerbičeva 60,
1000 Ljubljana, tel. 01/477-91-00, telefaks
01/283-22-43.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
pisarniške opreme in laboratorijske
opreme.
(b) Kraj dobave: območje Slovenije, natančneje je opredeljeno območje v razpisni
dokumentaciji.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
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Št. 1/2004
Ob-918/04
1. Naročnik: Zavod Hrastovec-Trate.
2. Naslov naročnika: Hrastovec 22, 2230
Lenart.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava sadja in zelenjave po sklopih
v skladu s tretjim odstavkom 19. člena
ZJN-1, in sicer:
1. sklop: kmetijski pridelki - krompir,
2. sklop: kmetijski pridelki - krompir očiščen,
3. sklop: kmetijski pridelki - jabolka,
4. sklop: kmetijski pridelki - solata,
5. sklop: biološko konzervirana zelenjava,
6. sklop: konzervirana zelenjava,
7. sklop: sadje sezonsko,
8. sklop: sadje južno,
9. sklop: sadje - suho,
10. sklop: zamrznjena zelenjava,
11. sklop: konzervirano sadje,
12. sklop: sveža zelenajva.
(b) Kraj dobave: Zavod Hrastovec-Trate,
Hrastovec 22, 2230 Lenart.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik se lahko prijavi na en, več ali vse
sklope, vendar morajo biti ponujeni vsi artikli
v sklopu.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: naročnik bo
ponudnikom priznal usposobljenost za dobo
treh let, pogodbe pa se bodo sklepale za obdobja treh mesecev.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Zavod Hrastovec-Trate, Hrastovec 22, 2230 Lenart, faks
02/729-35-69, Andreja Raduha.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure ali po pošti. Pred dvigom
razpisne dokumentacije mora ponudnik
predložiti potrdilo o vplačilu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT (v znesek je
vključen DDV) na transakcijski račun št.
01100-6030300592, sklic na št 04-4 pri UJP
Slovenska Bistrica s pripisom: za razpisno
dokumentacijo za sadje in zelenjavo.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: od objave do 18. 2. 2004 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Zavod Hrastovec-Trate, Hrastovec
22, 2230 Lenart.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v razpisni dokumentaciji.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni
dokumentaciji.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: v
roku 10 dni po prejemu obvestila o priznanju usposobljenosti, v roku 14 dni po
odpiranju.
12. Merila za ocenitev ponudb: v drugi
fazi: cena.
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13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 1. 2004.
Zavod Hrastovec-Trate

ZJN-13.G

Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za gradnjo 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
gradnjo po omejenem postopku
Ob-757/04
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verovškova 70, p.p. 2374, tel. 01/588-96-70, telefaks 01/588-97-59.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja in
investicijsko vzdrževanje plinovodnega
in vročevodnega omrežja.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: oddaja naročila po sklopih
ni predvidena.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: /
4. Kraj izvedbe: Mestna občina Ljubljana
in primestne občine.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne prijave niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: priznana usposobljenost za dobo treh let.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo v Javnem podjetju Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana,
soba 214, vsak delovni dan med 8. in 14.
uro. Za dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo vam je na voljo Dušan
Hrib, u.d.i. grad., tel. 01/588-96-70.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko prevzamete v času, navedenem
v točki (a) do dneva, ko je potrebno oddati
prijavo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT. Znesek
plačila vključuje 20% DDV. Znesek se
nakaže na transakcijski račun Javnega
podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., št.
02924-0253764022 pri Novi LB, d.d. Ljubljana, s sklicem na št. 500-01-04. Vplačilo
je možno tudi na blagajni Javnega podjetja
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70,
Ljubljana.
8. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 11. 2. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: prijavo 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 v vložiš-

če na naslovu: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.
Kuverte morajo biti opremljene tako, kot je
navedeno v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
9. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: finančna zavarovanja v prvi fazi omejenega
postopka niso zahtevana, v drugi fazi omejenega postopka bodo zahtevana finančna
zavarovanja, ki jih predpisuje zakonodaja,
glede na višino posameznega javnega
naročila.
10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v drugi
fazi omejenega postopka bo naročnik zahteval rok plačila za obračunske situacije
do 60 dni.
11. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): akt o skupni izvedbi naročila.
12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: finančno stanje, reference,
tehnična opremljenost, kadrovska struktura, zavarovana odgovornost za škodo, ki
bi utegnila nastati investitorjem in tretjim
osebam v zvezi z opravljanjem ponudnikove dejavnosti.
13. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: prijave morajo ponudniki predložiti do 11. 2.
2004 do 9. ure, seznam usposobljenih kandidatov bo naročnik objavil predvidoma do
20. 2. 2004.
14. Merila za ocenitev ponudb: v drugi
fazi omejenega postopka bo merilo ekonomsko najugodnejša ponudba.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: /
16. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
17. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 1. 2004.
Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
Št. 4022-540/2003-6
Ob-842/04
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvajanje
zimske službe na območju Mestne občine Ljubljana – 1. faza.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: izvajanje zimske službe
je razdeljeno na tri območja, območja so
identična sklopom.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: /
4. Kraj izvedbe: Mestna občina Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: kandidatom bo
priznana usposobljenost za dobo 3 let.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina
Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za
javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana,
tel. 306-44-04, Mihelčič Alenka.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan, od 9.
do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na transakcijski
račun št. 01261-0100000114, z oznako
MOL- izvrševanje proračuna, sklic na št.
121-91011-04, s pripisom JR 03/322416.
8. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 16. 2. 2004 do 9. ure, javno odpiranje
prijav bo 16. 2. 2004 ob 9.30 v prostorih
Mestne občine Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, I. nad., soba 103.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Mestna občina Ljubljana, Oddelek
za finance, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana, I. nad, soba 101.
9. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bančni
garanciji za resnost ponudbe in za dobro
izvedbo posla bosta zahtevani v II. fazi
omejenega postopka.
10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
11. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): /
12. 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 obveznih pogojev mora
ponudnik izpolnjevati naslednje pogoje: finančna usposobljenost, kadrovska usposobljenost, reference, tehnična opremljenost
ponudnika.
13. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
marec/april 2004.
14. Merila za ocenitev ponudb: v II. fazi
bo merilo ekonomsko najugodnejša ponudba.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji.
16. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 125-127 z dne
19. 12. 2003.
17. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 1. 2004.
Mestna občina Ljubljana

Sprejemljive so ponudbe za oba sklopa
ali za posamezni sklop oziroma posamezno podsklop znotraj vsakega sklopa, kar
je natančneje določeno v razpisni dokumentaciji.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: /
4. Kraj izvedbe: območje Slovenije, natančneje je opredeljeno območje v razpisni
dokumentaciji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 34 mesecev; dela
se bodo izvajala na podlagi povabil v drugi
fazi postopka.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na naslovu: Altus consulting d.o.o. Ljubljana, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, tel. 01/421-90-40, telefaks
01/421-90-45, pri Katji Oman ali Alenki
Grabeljšek. Dodatne informacije o javnem
razpisu lahko ponudniki zahtevajo na naslovu Altus consulting d.o.o. Ljubljana, Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana, tel. 01/421-90-40,
telefaks 01/421-90-45, elektronska pošta:
altus.con@siol.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni dan,
od ponedeljka do petka, med 9. in 13. uro,
do vključno 19. februarja 2004 do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 6.600 SIT (v ceno je vključen
DDV). Potrdilo o vplačilu na poslovni račun
02083-0053787157, sklic na št. 01-2004, po
modelu 00, Altus consulting d.o.o. Ljubljana,
je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne
dokumentacije.
8. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo
predložene oziroma prispele najkasneje do
četrtka 19. februarja 2004, do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Altus consulting d.o.o., Lepi pot 25,
1000 Ljubljana.
9. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: kolikor
bodo zavarovanja zahtevana jih bo naročnik določil ob vsakokratnem povabilu v drugi
fazi postopka.
10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
11. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: določeno v drugi fazi omejenega postopka.
14. Merila za ocenitev ponudb: merila v
prvi fazi postopka so natančno opredeljena
v razpisni dokumentaciji, merila ob vsakokratni drugi fazi javnega naročila v skladu
z zakonom.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: /
16. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /

Št. 4022-537/2003-10
Ob-844/04
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: vzdrževanje javnih cest na območju Mestne občine Ljubljana – 1. faza.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: vzdrževanje javnih cest je
razdeljeno na tri območja, območja so identična sklopom.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: /
4. Kraj izvedbe: Mestna občina Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: kandidatom bo
priznana usposobljenost za dobo 3 let.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina
Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za

javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana,
tel. 306-44-04, Mihelčič Alenka.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan, od 9.
do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na transakcijski
račun št. 01261-0100000114, z oznako
MOL- izvrševanje proračuna, sklic na št.
121-91011-04, s pripisom JR 03/322416.
8. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 16. 2. 2004 do 8.30, javno odpiranje
prijav bo 16. 2. 2004 ob 9. uri v prostorih
Mestne občine Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, I. nad., soba 103.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Mestna občina Ljubljana, Oddelek
za finance, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana, I. nad, soba 101.
9. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bančni
garanciji za resnost ponudbe in za dobro
izvedbo posla bosta zahtevani v II. fazi
omejenega postopka.
10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
11. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): /
12. 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 obveznih pogojev mora ponudnik izpolnjevati naslednje pogoje: finančna usposobljenost, kadrovska usposobljenost, reference, tehnična opremljenost ponudnika.
13. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
marec/april 2004.
14. Merila za ocenitev ponudb: v II. fazi
bo merilo ekonomsko najugodnejša ponudba.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji.
16. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 125-127 z dne
19. 12. 2003.
17. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 1. 2004.
Mestna občina Ljubljana
Ob-877/04
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakutleta.
2. Naslov naročnika: Gerbičeva 60,
1000 Ljubljana, tel. 01/477-91-00, telefaks
01/283-22-43.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izbira izvajalcev za investicijsko vzdrževalna dela
in tekoče vzdrževanje objektov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj:
1. sklop: investicijsko vzdrževalna dela,
2. sklop: tekoče vzdrževanje.
Oba sklopa sta razdeljena na podsklope: splošna zidarska dela, suhomontažna
gradnja, slikopleskarska dela, tesarska
dela, krovsko-kleparska dela, mizarska dela
in stavbno pohištvo, polaganje PVC podov,
polaganje in brušenje parketa, vodovodna
in centralna napeljava, plinske napeljave,
prezračevanje in klimatizacija, elektro napeljave, telefonske napeljave.
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17. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. januar 2004.
Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta
Ob-938/04
1. Naročnik: Zavod RS za blagovne rezerve (v nadaljevanju: naročnik).
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, faks
01/589-73-47.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija in razširitev rezervoarskega
prostora v skladišču naftnih derivatov
Ortnek – II. faza, ki obsega: gradbena,
instalacijska, zaključna dela in montažo
opreme za naslednje objekte:
– nadzemne kovinske rezervoarje prostornine 20.000 m3 s pripadajočo opremo,
– nadzemni kovinski rezervoar prostornine 10.000 m3 s pripadajočo opremo,
– tehnološke cevovode z navezavo na
I. fazo projekta Ortnek,
– elektroinstalacije za jaki in šibki tok,
elektromotorni pogon, razsvetljavo, gretje,
ozemljitev, strelovod,
– odvodnjavanje tehnoloških in meteornih vod,
– protipožarna zaščita (hidrantno omrežje, pripravo mešanice za gašenje, stabilne
protipožarne naprave),
– razširitev upravljanja in računalniškega
vodenja (črpalk, meritev nivojev in temperatur v rezervoarjih),
– tehnično varovanje,
– zunanja ureditev.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: vse skupaj – funkcionalni
ključ v roke.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: obveznost ponudnika, da za prilagoditev ponudene tehnološke opreme izdelani projektni
dokumentaciji (PGD in PZI), izdela projektno
dokumentacijo – projekte za izvedbo.
4. Kraj izvedbe: Ortnek pri Ribnici na
Dolenjskem.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
niso dovoljene.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del bo predvidoma v aprilu ali maju 2004, dokončanje v
pričetku leta 2005 (natančneje bo čas izvedbe
določen v drugi fazi omejenega postopka).
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: zainteresirani ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Zavoda RS za blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII, Ljubljana ob predložitvi potrdila o
vplačilu stroškov razpisne dokumentacije.
Kontaktna oseba: Bojan Strašek, (tel.
01/589-73-82 ali 031/633-605).
(b) Čas v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od 8. do
14. ure do vključno 10. 2. 2004. Končni rok
za dvig razpisne dokumentacije je določen
zato, da bi potencialni ponudnik še pravočasno prejel dodatna pojasnila, ki bi jih zahtevali
ostali ponudniki, ki so razpisno dokumentacijo dvignili skladno z 2. točko 24. člena
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 70.000 SIT (vključno z DDV),
z virmanom na TRR št. 01100-6030230073
pri UJP Ljubljana s pripisom »Ortnek-II.faza«
– 1. faza omejenega postopka.
8. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
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oddane v tajništvu naročnika do 19. 2. 2004
do 9. ure in bodo pravilno označene. Ponudbe, poslane po pošti, so pravočasne, če
prispejo na naslov naročnika – v tajništvo,
do navedenega datuma in ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Zavod RS za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
9. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: finančna zavarovanja bodo zahtevana v drugi fazi
omejenega postopka (garancije za: resnost
ponudbe, dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijski dobi),
kar je določeno v razpisni dokumentaciji.
10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
mesečnih situacij v roku najmanj 60 dni.
11. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): /
12. 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:
povprečna letna realizacija večja od 2.0 mlrd
SIT, razpisanemu javnemu naročilu izvedene
primerljive objekte v zadnjih petih letih, ustrezno usposobljene kadre za izvedbo posamezne
vrste del javnega naročila (izobrazba, delovna
doba, osebne reference), kar vse je določeno
v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: kandidati bodo morali v drugi fazi omejenega
postopka predložiti ponudbo predvidoma
v tridesetih dneh po priznani sposobnosti,
odločitev o sprejemu ponudbe bo skladna z
zakonskimi roki.
14. Merila za ocenitev ponudb: za priznanje sposobnosti morajo ponudniki v
1. fazi omejenega postopka izpolniti pogoje,
določene v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: oddaja javnega naročila po postopku
»funkcionalni ključ v roke«. Sposobnost bo
priznana za dobo 3 let.
16. Datum in številka objave predhodnega razpisa: objava predhodnega razpisa je
bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 31 z
dne 28. 3. 2003.
17. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 1. 2004.
Zavod RS za blagovne rezerve

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
Ob-876/04
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Gerbičeva 60,
1000 Ljubljana, tel. 01/477-91-00, telefaks
01/283-22-43.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izbira izvajalcev za izdelavo projektov in za nadzor.
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj:
1. sklop: izdelava projektov,
2. sklop: izvajanje nadzora.
Sprejemljive so ponudbe za oba sklopa
ali posamezni sklop, pogoji so natančneje
določeni v razpisni dokumentaciji.
5. Kraj izvedbe: območje Slovenije, natančneje je opredeljeno območje v razpisni
dokumentaciji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 34 mesecev; dela
se bodo izvajala na podlagi povabil v drugi
fazi postopka.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na naslovu:
Altus consulting d.o.o. Ljubljana, Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, tel. 01/421-90-40, telefaks 01/421-90-45, pri Katji Oman ali Alenki
Grabeljšek. Dodatne informacije o javnem
razpisu lahko ponudniki zahtevajo na naslovu Altus consulting d.o.o. Ljubljana, Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana, tel. 01/421-90-40,
telefaks 01/421-90-45, elektronska pošta:
altus.con@siol.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni dan,
od pondeljka do petka, med 9. in 13. uro, do
vključno 19. februarja 2004, do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 6.400 SIT (v ceno je vključen
DDV). Potrdilo o vplačilu na poslovni račun
02083-0053787157, sklic na št. 03-2004, po
modelu 00, Altus consulting d.o.o. Ljubljana,
je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne
dokumentacije.
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo
predložene oziroma prispele najkasneje do
četrtka 19. februarja 2004, do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Altus consulting d.o.o., Lepi pot 25,
1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: kolikor bodo zavarovanja zahtevana jih bo
naročnik določil ob vsakokratnem povabilu
v drugi fazi postopka.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. (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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
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(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da, natančneje
je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: določeno v drugi fazi omejenega postopka.
16. Merila za ocenitev ponudb: merila v
prvi fazi postopka so natančno opredeljena
v razpisni dokumentaciji, merila ob vsakokratni drugi fazi javnega naročila v skladu
z zakonom.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: /
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. januar 2004.
Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta

4. Vrsta storitve in opis naročila ter sklic
na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izgradnja in
uvedba novega poslovno informacijskega sistema.
5. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: en sklop.
6. Kraj izvedbe: Ljubljana, Maribor,
Koper.
7. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
8. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: izgradnja in
uvedba novega poslovno informacijskega
sistema dve leti od podpisa pogodbe, ter
pogarancijsko vzdrževanje najmanj 5 let.
9. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: JZ RTV Slovenija,
Služba za komercialne zadeve in javna naročila – Sonja Snedec, Čufarjeva ul-veliki
gradbeni provizorij, 1550 Ljubljana, telefaks 01/475-21-86, e-mail: javna.narocila@rtvslo.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 10. uro do roka oddaje ponudb.
(b) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija v
pisni obliki bo na na razpolago za 6.000
SIT z vključenim DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu 01/475-21-86
in na podlagi dokazila o vplačilu pri Sonji
Snedec, Čufarjeva ul., tel. 01/475-21-91,
faks 01/475-21-86. Razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo tudi na spletnem
naslovu: www.rtvslo.si/razpisi pod oznako Javno naročilo RTV 052/2003. Način
plačila je negotovinski, na podračun EZR
pri UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na št.
00-51-634-566, z oznako predmeta plačila
(št. razpisa) in z navedbo davčne številke in
sedeža podjetja.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 17. 2. 2004
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: RTV Slovenija – vložišče, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
in predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 17. 2. 2004 ob 11. uri, JZ RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana;
april 2004.
12. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe, brezpogojna
in plačljiva na prvi poziv, veljavna pol leta po
oddaji ponudbe, v vrednosti 2,000.000 SIT.
13. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
15. 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.
16. (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: po
razpisni dokumentaciji.

Ob-935/04
1. Naročnik: ZORD Slovenija.
2. Naslov naročnika: Gospodinjska
ulica 8, 1000 Ljubljana, 01/518-89-10,
01/518-89-11, zord@zord.org.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona
o javnih naročilih: organizacija in izvedba ladijskih in/ali kombiniranih (ladja +
kopenski promet) prevozov naftnih derivatov (neosvinčen motorni bencin super
95, srednji destilati) iz držav, v katerih zavod skladišči naftne derivate v Republiko
Slovenijo.
3. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: celoten obseg količin znaša ca.
100.000 m3 naftnih derivatov. Prevozi bodo
izvedeni sukcesivno v treh letih.
4. Kraj izvedbe: lokacije v Nemčij, Italiji
in Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: organizacija in
izvedba prevoza naftnih derivatov s tankerji
se bo izvajala sukcesivno v skladu s potrebami in finančnimi zmožnostmi zavoda v
obdobju treh let od izdaje sklepa o sposobnosti ponudnika za organizacijo in izvedbo
prevoza naftnih derivatov.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo in dodatne informacije se lahko
zahteva v tajništvu zavoda, Gospodinjska
8, 1000 Ljubljana, tel. 01/518-89-10, faks
01/518-89-11.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko prevzame od 9. 2. 2004 do
24. 2. 2004, med 9. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred prevzemom razpisne
dokumentacije morajo ponudniki vplačati stroške v višini 60 EUR (brez DDV) na
račun zavoda pri Novi Ljubljanski banki št.
900-7100-890849/4 ali v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila na transakcijski račun zavoda 02924-0089084988.
Ponudniki lahko zahtevajo od naročnika, da jim pošlje razpisno dokumentacijo
po pošti. Ponudniki lahko to zahtevajo le po
faksu, kjer mora biti naveden točen naslov
ponudnika, na katerega mora naročnik poslati razpisno dokumentacijo. Omenjeni za-

htevi mora biti priloženo potrdilo o vplačilu
stroškov priprave razpisne dokumentacije
in stroškov pošiljanja le-te v višini 80 EUR
(brez DDV) na navedena računa.
8. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 17. 3. 2004 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: ZORD Slovenija, Gospodinjska ulica
8, 1000 Ljubljana.
9. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: zahtevana so finančna zavarovanja v skladu z
Navodilom o vrstah finančnih zavarovanj, s
katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje
svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/00).
10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: v skladu
s pogodbo.
11. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN, 47.
člen): /
12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: določeni so v razpisni dokumentaciji.
13. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve:
Zakon o prevozu nevarnega blaga in drugi
veljavni predpisi.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
14. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: 17. 3.
2004, kandidati bodo o sprejemu ponudbe
obveščeni do 24. 3. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: v drugi
fazi je edino merilo najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 1. 2004.
ZORD Slovenija

ZJN-14.S

Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
za storitve po postopku s
pogajanji
Na podlagi 66. člena in 3. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega razpisa za oddajo naročila za storitve po
postopku s pogajanji
Št. 052/2003
Ob-797/04
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Navedba določbe Zakona o javnih
naročilih, po kateri poteka postopek: drugi
odstavek 20. člena ZJN-1.
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(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: ja.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
– 60%, reference – 20% in cena letnega
pogarancijskega vzdrževanja – 20%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik se bo pogajal o vsem v zvezi
s predmetom javnega naročila; v skladu
s 97. členom ZJN-1 si naročnik pridržuje
možnost oddaje dodatnih – izrednih del, ki
pomenijo ponovitev podobnih del in jih bo izvajal izbrani izvajalec, če bodo dodatna dela
ustrezala osnovnemu projektu, za katerega
je bilo oddano to naročilo.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum in številka objave neuspešnega razpisa: /
21. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 1. 2004.
Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod

ZJN-15.B

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Ob-660/04
1. Naročnik: Osnovna šola Mozirje.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 23,
3330 Mozirje, tel. 03/839-27-30, telefaks
03/839-27-40.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
sukcesivna dobava kurilnega olja – ekstra lahkega.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik v postopku oddaje javnega naročila, v skladu s 76. členom ZJN-1
ni izbral ponudnika, ker je po pregledu ponudb ostala samo ena popolna ponudba.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. januar 2004.
Osnovna šola Mozirje
Št. 853-32/14-2003
Ob-661/04
1. Naročnik: Dom starejših Hrastnik.
2. Naslov naročnika: Novi Log 4/A,
Hrastnik, 1430, tel. 03/565-41-00, telefaks
03/565-41-10, e-mail: hrastnik@ssz-slo.si.
3. Datum izbire: 28. 11. 2003 in 15. 12.
2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
živila in material za prehrano; kraj dobave:
naslov naročnika.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
ponudbe za posamezno skupino oziroma
podskupino ob 100% pokritosti po vrsti in
količini blaga.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana
za skupine: A1, A2, E;
– ERA, d.d., Prešernova 10, Velenje za
skupine: A3, F, G;
– Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10,
Ptuj, za skupino: B2;
– Kmetijska zadruga Laško z.o.o., Kidričeva 2, Laško, za skupini: B5;
– Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova
55-Loka, Mengeš, za skupino: A4, B3;
– Mesni diskont Vidmar, s.p., Trg borcev
NOB 2, Dol pri Hrastniku, za skupino: B1;
– Jurmes trgovina, d.o.o., Cesta Leona
Dobrotinška 15, Šentjur, za skupino: B4;
– Mlekarna Celeia, Arja vas 92, Petrovče, za skupino: C;
– Žito d.d., Šmartinska cesta 154, Ljubljana, za skupini: D1, D2;
– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, Škofljica, za skupino: D3.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina A1: 1,925.200 SIT;
– skupina A2: 2,983.560 SIT;
– skupina A3: 1,399.056 SIT;
– skupina A4: 999.599,65 SIT;
– skupina B1: 7,579.975 SIT;
– skupina B2: 2,703.236,60 SIT;
– skupina B3: 160.742,75 SIT;
– skupina B4: 991.730 SIT;
– skupina B5: 235.480 SIT;
– skupina C: 2,727.077,35 SIT;
– skupina D1: 1,890.710 SIT;
– skupina D2: 608.207 SIT;
– skupina D3: 815.419,30 SIT;
– skupina E: 405.872 SIT;
– skupina F: 3,034.034,46 SIT;
– skupina G: 483.760 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina A1: 1,925.200 SIT, 1,925.200
SIT,
– skupina A2: 2,983.560 SIT, 2,983.560
SIT,
– skupina A3: 1,574.137,97 SIT,
1,399.056 SIT,
– skupina A4: 1,321.908,20 SIT,
999.599,65 SIT,
– skupina B1: 8,743.965 SIT, 7,579.975
SIT,
– skupina B2: 2,703.236,60 SIT,
2,703.236,60 SIT,
– skupina B3: 175.780 SIT, 160.742,75
SIT,
– skupina B4: 1,035.434 SIT, 991.730
SIT,
– skupina B5: 250.600 SIT, 235.480
SIT,
– skupina
C:
2,776.210,50
SIT,
2,727.077,35 SIT,
– skupina D1: 1,969.661,10 SIT,
1,890.710 SIT,
– skupina D2: 714.452,05 SIT, 608.207
SIT,
– skupina D3: 1,070.200 SIT, 815.419,30
SIT,
– skupina E: 467.262,92 SIT, 405.872
SIT,
– skupina
F:
3,156.438,93
SIT,
3,034.034,46 SIT,

– skupina G: 483.760 SIT, 483.760 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; Št. 853-32/6-2001,
Ob-57125, I. faza za čas do 31. 12. 2004.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 1. 2004.
Dom starejših Hrastnik
Št. 6
Ob-664/04
1. Naročnik: Dom upokojencev Danice
Vogrinec Maribor.
2. Naslov naročnika: Čufarjeva cesta 9,
2000 Maribor, tel. 02/480-61-00.
3. Datum izbire: 3. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano za potrebe Doma upokojencev Danice Vogrinec
Maribor, Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor
in njene enote Tabor, Veselova ul. 3, 2000
Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– skupina I. – sadje in zelenjava-sveža: S.P. Plod d.o.o., Preloge 25, 2316 Zg.
Ložnica,
– skupina II. – olja in rastlinske maščobe:
ERA Petlja d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj,
– skupina III. – začimbe: ERA Petlja
d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj,
– skupina IV. – splošno prehrambeno
blago I: ERA Petlja d.o.o., Ob Dravi 3a,
2250 Ptuj,
– skupina V. – splošno prehrambeno
blago II: ERA Petlja d.o.o., Ob Dravi 3a,
2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina I. – sadje in zelenjava-sveža:
21,134.715 SIT,
– skupina II. – olja in rastlinske maščobe:
3,625.191,15 SIT,
– skupina III. – začimbe: 1,149.024,14
SIT,
– skupina IV. – splošno prehrambeno
blago: 25,116.754,30 SIT,
– skupina V. – splošno prehrambeno
blago II: 5,064.488,14 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– skupina I. – sadje in zelenjava-sveža: 4,
– skupina II. – olja in rastlinske maščobe: 2,
– skupina III. – začimbe: 2,
– skupina IV. – splošno prehrambeno
blago I: 2,
– skupina V. – splošno prehrambeno
blago II: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina I. – sadje in zelenjava-sveža:
29,475.110 SIT, 21,134.715 SIT,
– skupina II. – olja in rastlinske maščobe:
4,103.617,99 SIT, 3,625.191,15 SIT,
– skupina III. – začimbe: 1,213.824,42
SIT, 1,149.024,14 SIT,
– skupina IV. – splošno prehrambeno
blago I: 25,768.104,71 SIT, 25,116.754,30
SIT,
– skupina V. – splošno prehrambeno blago II: 5,407.076,29 SIT, 5,064.488,14 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 97 z dne 10. 10. 2003, Ob-103434.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 1. 2004.
Dom upokojencev Danice Vogrinec
Maribor

IV. podsklop: smetane: Pomurske mlekarne, d.d., Industrijska ul. 10, 9000 Murska
Sobota,
V. podsklop: skuta: Ljubljanske mlekarne, Tolstojeva 63, Ljubljana,
VI. podsklop: siri ter sirni in smetanovi
namazi: Pomurske mlekarne, d.d., Industrijska ul. 10, 9000 Murska Sobota,
VII. podsklop: pudingi: Pomurske mlekarne, d.d., Industrijska ul. 10, 9000 Murska Sobota,
VIII. podsklop: sladoledi: Ljubljanske
mlekarne, Tolstojeva 63, Ljubljana,
IX. podsklop: mlečni napitki: Ljubljanske
mlekarne, Tolstojeva 63, Ljubljana;
2. skupina: meso in mesni izdelki:
I. podsklop: goveje meso: Pugelj Franc
s.p., Vodnikova 187, Ljubljana,
II. podsklop: svinjsko meso: MDK – Mesnine Dežele Kranjske, d.d., Agrokombinatska 63, Ljubljana,
III. podsklop: telečje meso: MDK – Mesnine Dežele Kranjske, d.d., Agrokombinatska 63, Ljubljana,
IV. podsklop: kunčje meso: MDK – Mesnine Dežele Kranjske, d.d., Agrokombinatska 63, Ljubljana,
V. podsklop: piščančje in puranje meso:
Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva c. 10, 2250
Ptuj,
VI. podsklop: trajni in poltrajni mesni izdelki: MIR – Mesna industrija Radgona, d.d.,
Lackova 22, 9250 Gornja Radgona;
3. skupina: ribe in konzervirane ribe:
Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234
Loka – Mengeš – dobi v celoti;
4. skupina: jajca: Lahov stari mlin, Lah
Suzana, Mladinska ul. 19, 2314 Zg. Polskava;
5. skupina: olja: Mercator d.d., Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana;
6. skupina: zelenjava in suhe stročnice:
I. podsklop: zelenjava razna: Geaprodukt, d.o.o., Dolenjska cesta 244, Ljubljana,
II. podsklop: krompir: Kmetija Drešar Janez, Vesca 14, 1217 Vodice,
III. podsklop: kisla repa in zelje: Mercator
d.d., Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
IV. podsklop: stročnice: Mercator d.d.,
Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
V. podsklop: gobe: Geaprodukt, d.o.o.,
Dolenjska 244, Ljubljana;
7. skupina: konzervirana zelenjava:
I. podsklop: zamrznjena zelenjava: Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234
Loka – Mengeš,
II. podsklop: vložena zelenjava: Mercator
d.d., Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana;
8. skupina: sveže sadje:
I. podsklop: sveže sadje: Geaprodukt,
d.o.o., Dolenjska 244, Ljubljana,
II. podsklop: suho sadje: Geaprodukt,
d.o.o., Dolenjska 244, Ljubljana;
9. skupina: konzervirano sadje: Mercator
d.d., Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana;
10. skupina: sadni sokovi in sirupi: Fructal Ajdovščina;
11. skupina: žita, mlevski izdelki in testenine:
I. podsklop: žita in mlevski izdelki: Žito
d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana,
II. podsklop: testenine: Žito d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana;
12. skupina zamrznjeni izdelki iz testa:
Žito d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana
– dobi vse v celoti;
13. skupina: kruh in pekovsko pecivo:

Št. 5
Ob-665/04
1. Naročnik: Dom upokojencev Danice
Vogrinec Maribor.
2. Naslov naročnika: Čufarjeva cesta
9,2000 Maribor.
3. Datum izbire: 12. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: material zdravstvene nege za potrebe
Doma upokojencev Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor in njene enote Tabor, Veselova 3, 2000 Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– skupina I. – obvezilni in sanitetni material: Profarmakon International d.o.o., Preradovičeva 20/a, 2000 Maribor,
– skupina II. – osebna zaščitna sredstva:
Profarmakon International d.o.o., Preradovičeva 20/a, 2000 Maribor,
– skupina III. – razkužila: Profarmakon
International d.o.o., Preradovičeva 20/a,
2000 Maribor,
– skupina IV. – negovalna kozmetika:
Sanolabor d.d., Leskovškova 4, 1000 Ljubljana,
– skupina V. – medicinsko potrošni material: Profarmakon International d.o.o., Preradovičeva 20/a, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina I. – obvezilni in sanitetni material: 8,880.963,70 SIT,
– skupina II. – osebna zaščitna sredstva:
4,631.961,60 SIT,
– skupina III. – razkužila: 8,722.740 SIT,
– skupina IV. – negovalna kozmetika:
8,870.502,51 SIT,
– skupina V. – medicinsko potrošni material: 6,033.325,10 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– skupina I. – obvezilni in sanitetni material: 4,
– skupina II. – osebna zaščitna sredstva: 3,
– skupina III. – razkužila: 4,
– skupina IV. – negovalna kozmetika: 4,
– skupina V. – medicinsko potrošni material: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina I. – obvezilni in sanitetni material: 10,827.977,97 SIT; 8,880.963,70 SIT,
– skupina II. – osebna zaščitna sredstva:
6,265.346,56 SIT; 4,631.961,60 SIT,
– skupina III. – razkužila: 10,676.112 SIT;
8,722.740 SIT,
– skupina IV. – negovalna kozmetika:
10,374.489,60 SIT; 8,870.502,51 SIT,
– skupina V. – medicinsko potrošni material: 13,958.061,20 SIT; 6,033.325,10 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 87 z dne 5. 9. 2003, Ob-101214.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 1. 2004.
Dom upokojencev Danice Vogrinec
Maribor
Ob-672/04
1. Naročnik: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Vrtec Najdihojca,
Gorazdova 6, 1000 Ljubljana, tel./faks
01/505-72-75, e-pošta: vrtec.najdihojca-lj@quest.arnes.si.
3. Datum izbire: 12. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
1. mleko in mlečni izdelki: 22.950 l in
1.150 kg in 28.735 kom,
2. meso in mesni izdelki: 19.364 kg,
3. ribe in konzervirane ribe: 792 kg in
192 kom,
4. jajca: 23.000 kom,
5. olja: 3.250 l,
6. zelenjava in suhe stročnice: 39.993
kg,
7. konzervirana zelenjava: 1.310 kg in
1.200 kg,
8. sveže sadje: 27.168 kg,
9. konzervirano sadje: 3000 kom,
10. sadni sokovi in sirupi: 3.750 l in
2000 kom,
11. žita, mlevski izdelki in testenine:
3.620 kg in 836 kom,
12. zamrznjeni izdelki iz testa: 300 kg,
13. kruh in pekovsko pecivo: 5.290 kg
in 27.140 kom,
14. slaščičarski izdelki in keks: 430 kg
in 10.320 kom,
15. ostalo prehrambeno blago: 5.867
kom. in 5.205 kg in 490 l.
Kraj dobave: na treh lokacijah in sicer:
Enota Palček, Gorazdova 6, Ljubljana, Enota Čenča, Lepodvorska 5, Ljubljana, Enota
Biba, Ljubeljska 16, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila so bila opredeljena v razpisni dokumentaciji in sicer so navedena po
vrstnem redu tako, da ima prvo merilo največjo težo in naprej po padajočem vrstnem
redu. Kot izhaja iz razpisne dokumentacije
je naročnik ovrednotil vsako merilo posebej
in določil pomen in način ocenjevanja vsakega od meril pri čemer je natančno določil
način uporabe meril. Naročnik je postopek
izvedel v skladu z določili ZJN ter poročilo
in oceno na podlagi meril in kriterijev iz razpisne dokumentacije. Ponudniki so preko
razpisne dokumentacije bili seznanjeni, da
lahko oddajo ponudbo ali za celo skupino
ali za posamezni podsklop. Ponudbe so
točkovane v skladu z merilo iz razpisa in
razpisne dokumentacije in sicer v razponu
točk in način kot je bilo pri vsakem merilu
obrazloženo v razpisni dokumentaciji. Naročnik je na podlagi poročila, tabele o točkovanju ponudnikov in predloga komisije
ugotovil, da ponudniki, ki so bili izbrani kot
najugodnejši izpolnjujejo vse pogoje iz razpisne dokumentacije ter da njihove ponudbe
na podlagi meril najbolj ustrezajo naročnikovim potrebam.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. skupina: mleko in mlečni izdelki:
I. podsklop: mleko: Ljubljanske mlekarne, Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
II. podsklop: jogurti: Agroind Vipava 1894
Vipava, d.d., Vinarska c. 5, 5271 Vipava,
III. podsklop: kefirji: Pomurske mlekarne, d.d., Industrijska ul. 10, 9000 Murska
Sobota,
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I. podsklop: kruh: Žito d.d., Šmartinska
154, 1000 Ljubljana,
II. podsklop: pekovsko pecivo: Žito d.d.,
Šmartinska 154, 1000 Ljubljana;
14. skupina: slaščičarski izdelki in keksi:
Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c. 442,
1000 Ljubljana;
15. skupina: ostalo prehrambeno blago:
I. podsklop: izdelki iz čokolade in kakava: Impuls Domžale, d.o.o., Motnica 11/1,
1236 Trzin,
II. podsklop: čaji: Impuls Domžale, d.o.o.,
Motnica 11/1, 1236 Trzin,
III. podsklop: ostali prehrambeni izdelki: Mercator d.d., Slovenčeva 25, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. skupina: mleko in mlečni izdelki:
I. podsklop: mleko: 1,540.921 SIT,
II. podsklop: jogurti: 177.710 SIT,
III. podsklop: kefirji: 108.500 SIT,
IV. podsklop: smetane: 280.034,14 SIT,
V. podsklop: skuta: 425.862,50 SIT,
VI. podsklop: siri ter sirni in smetanovi
namazi: 707.617,14 SIT,
VII. podsklop: pudingi: 99.212,40 SIT,
VIII. podsklop: sladoledi: 355.470 SIT,
IX. podsklop: mlečni napitki: 101.556
SIT;
2. skupina: meso in mesni izdelki:
I. podsklop: goveje meso: 5,130.960
SIT,
II. podsklop: svinjsko meso: 3,299.253,46
SIT,
III. podsklop: telečje meso: 1,011.946,95
SIT,
IV. podsklop: kunčje meso: 143.437
SIT,
V. podsklop: piščančje in puranje meso:
6,378.450,30 SIT,
VI. podsklop: trajni in poltrajni mesni izdelki: 3,148.724,25 SIT;
3. skupina: ribe in konzervirane ribe:
692.545,63 SIT;
4. skupina: jajca: 409.170 SIT;
5. skupina: olja: 973.652,96 SIT;
6. skupina: zelenjava in suhe stročnice:
I.
podsklop:
zelenjava
razna:
3,206.413,70 SIT,
II. podsklop: krompir: 1,667.120 SIT,
III. podsklop: kisla repa in zelje: 248.465
SIT,
IV. podsklop: stročnice: 221.168,57 SIT,
V. podsklop: gobe: 23.436 SIT;
7. skupina: konzervirana zelenjava:
I. podsklop: zamrznjena zelenjava:
282.338,70 SIT,
II.
podsklop:
vložena
zelenjava:
941.639,93 SIT;
8. skupina: sveže sadje:
I. podsklop: sveže sadje: 3,654.909,30
SIT,
II. podsklop: suho sadje: 128.355,50
SIT;
9. skupina:
konzervirano
sadje:
1,534.175,14 SIT;
10. skupina: sadni sokovi in sirupi:
819.134,90 SIT;
11. skupina: žita, mlevski izdelki in testenine:
I. podsklop: žita in mlevski izdelki:
642.560 SIT,
II. podsklop: testenine: 1,190.480 SIT;
12. skupina zamrznjeni izdelki iz testa:
145.050 SIT;
13. skupina: kruh in pekovsko pecivo:
I. podsklop: kruh: 1,455.910 SIT,
II. podsklop: pekovsko pecivo: 917.980
SIT;
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14. skupina: slaščičarski izdelki in keksi:
1,334.064,80 SIT;
15. skupina: ostalo prehrambeno blago:
I. podsklop: izdelki iz čokolade in kakava:
401.671,34 SIT,
II. podsklop: čaji: 291.415,16 SIT,
III. podsklop: ostali prehrambeni izdelki:
1,362.623,77 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 36.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina: mleko in mlečni izdelki:
I. podsklop: mleko: 1,792.400 SIT,
1,540.057,80 SIT,
II. podsklop: jogurti: 228.162,48 SIT,
177.710 SIT,
III. podsklop: kefirji: 122.818 SIT,
108.500 SIT,
IV. podsklop: smetane: 292.533,50 SIT,
280.034,14 SIT,
V. podsklop: skuta: 459.562 SIT,
425.862,50 SIT,
VI. podsklop: siri ter sirni in smetanovi
namazi: 801.943,50 SIT, 707.617,14 SIT,
VII. podsklop: pudingi: 135.090 SIT,
99.212,40 SIT,
VIII. podsklop: sladoledi: 394.940 SIT,
355.470 SIT,
IX. podsklop: mlečni napitki: 146.861
SIT, 101.556 SIT;
2. skupina: meso in mesni izdelki:
I. podsklop: goveje meso: 6,034.171,30
SIT, 4,988.227 SIT,
II. podsklop: svinjsko meso: 3,699.201
SIT, 2,904.762 SIT,
III. podsklop: telečje meso: 1,166.375
SIT, 949.762 SIT,
IV. podsklop: kunčje meso: 198.012,50
SIT, 108.500 SIT,
V. podsklop: piščančje in puranje meso:
8,755.190,50 SIT, 6,378.450,30 SIT,
VI. podsklop: trajni in poltrajni mesni izdelki: 4,119.764,20 SIT, 3,121.515 SIT;
3. skupina: ribe in konzervirane ribe:
865.188,18 SIT, 692.545,63 SIT;
4. skupina: jajca: 680.400 SIT, 409.170
SIT;
5. skupina: olja: ponudbo podal samo en
ponudnik: 973.652,96 SIT;
6. skupina: zelenjava in suhe stročnice:
I.
podsklop:
zelenjava
razna:
4,334.851,68 SIT, 2,390.096,80 SIT,
II. podsklop: krompir: 2,078.860 SIT,
1,445.600 SIT,
III. podsklop: kisla repa in zelje: 309.000
SIT, 248.465 SIT,
IV. podsklop: stročnice: 251.937 SIT,
221.168,57 SIT,
V. podsklop: gobe: 41.664 SIT, 23.463
SIT;
7. skupina: konzervirana zelenjava:
I. podsklop: zamrznjena zelenjava:
366.957,31 SIT, 282.338,70 SIT,
II.
podsklop:
vložena
zelenjava:
960.768,15 SIT, 941.639,93 SIT;
8. skupina: sveže sadje:
I. podsklop: sveže sadje: 8,430,092,80
SIT, 3,654.909,30 SIT,
II. podsklop: suho sadje: 167.480 SIT,
128.355,50 SIT;
9. skupina:
konzervirano
sadje:
1,534.175,14 SIT, 1,520.294,30 SIT,
10. skupina: sadni sokovi in sirupi:
871.435 SIT, 673.127,16 SIT,
11. skupina: žita, mlevski izdelki in testenine:
I. podsklop: žita in mlevski izdelki:
654.566,62 SIT, 642.560 SIT,

II. podsklop: testenine: 1,519.423,58 SIT,
1,144.533,70 SIT,
12. skupina zamrznjeni izdelki iz testa:
217.355,29 SIT, 145.050 SIT;
13. skupina: kruh in pekovsko pecivo:
I. podsklop: kruh: 1,455.910 SIT,
950.351,50 SIT,
II. podsklop: pekovsko pecivo: 917.980
SIT, 815.648,75 SIT;
14. skupina: slaščičarski izdelki in keksi:
2,233.130 SIT, 1,334.064,80 SIT;
15. skupina: ostalo prehrambeno blago:
I. podsklop: izdelki iz čokolade in kakava:
436.762,41 SIT, 401.671,34 SIT,
II. podsklop: čaji: 424.019,24 SIT,
291.415,16 SIT,
III. podsklop: ostali prehrambeni izdelki:
1,541.322,79 SIT, 1,362.623,77 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročniku: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum poslane zahteve za objavo:
14. 1. 2004.
Vrtec Najdihojca
Ob-675/04
1. Naročnik: Osnovna šola 8 talcev Logatec, Osnovna šola Tabor Logatec.
2. Naslov naročnika: OŠ 8 talcev Logatec, Notranjska cesta 3, 1370 Logatec,
tel. 01/754-13-09, telefaks 01/754-12-37,
OŠ Tabor Logatec, Tržaška cesta 150,
1370 Logatec, tel. 01/754-12-42, telefaks
01/754-12-42.
3. Datum izbire: 23. december 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava pisarniškega
materiala, Osnovna šola 8 talcev Logatec,
Notranjska cesta 3, 1370 Logatec, Osnovna šola Tabor Logatec, Tržaška cesta 150,
1370 Logatec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 75 točk, fiksnost cen do
8 točk, plačilni rok do 7 točk, strokovna priporočila do 5 točk, dobavni rok do 5 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. DZS d.d., Divizija Veleprodaja, Mali trg
6, 1538 Ljubljana,
2. Cankarjeva založba d.d., Kopitarjeva
ulica 2, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. DZS d.d. – 5,780.822,09 SIT,
2. Cankarjeva
založba
d.d.
–
5,430.216,05 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,780.811,09 SIT, 5,430.216,05 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnika sta za dobavo pisarniškega
materiala izbrala dva ponudnika, saj je kombinacija obeh ponudb za naročnika najbolj
ugodna, zato sta se v pogobah obvezala,
da bosta od vsakega dobavitelja dobavila
pisarniški material 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: 15. januar 2004.
Osnovna šola 8 talcev Logatec,
Osnovna šola Tabor Logatec
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Št. 22/04
Ob-676/04
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 002, 1000 Ljubljana,
faks 01/542-27-64, tel. 522-11-00.
3. Datum izbire: 6. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
nakup aparata za hitro gensko analizo za
potrebe Kliničnega centra Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kemofarmacija, d.d.
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 10,915.680
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,309.870,84 SIT z DDV; 11,421.315,52
SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 1. 2004.
Klinični center Ljubljana

– podskupina C2: testenine: 797.776
SIT; 477.065 SIT;
– podskupina C3: zmrznjeni izdelki:
121.740 SIT; 107.957,75 SIT;
4. skupina D: meso in izdelki iz mesa:
– podskupina D1: junetina, svinjina, teletina (razrez): 7,103.750,90 SIT; 5,241.560
SIT;
– podskupina D2: perutninsko in puranje
meso ter izdelki (razrez): 5,740.322,40 SIT;
4,502.384,12 SIT;
– podskupina D3: zmrznjeno meso:
2,090.000 SIT; 1,121.890 SIT;
– podskupina D4: mesni izdelki in ostalo:
7,359.198,40 SIT; 5,061.199,10 SIT;
– podskupina D5: kunci: 322.620 SIT;
282.534 SIT;
5. skupina E: mleko in mlečni izdelki:
3,610.553 SIT; 3,603.352,70 SIT;
6. skupina F: maščobna živila: 1,894.297
SIT; 1,678.484,70 SIT;
7. skupina G: jajca: 561.000 SIT;
519.090 SIT;
8. skupina H: olja: 1,237.400 SIT;
1,213.464 SIT;
9. skupina I: mineralne vode in sokovi:
– podskupina I1: mineralne vode:
1,525.727 SIT; 1,267.184 SIT;
– podskupina I2: sokovi in sirupi:
530.749,45 SIT; 530.749,45 SIT;
10. skupina J: splošno prehrambeno
blago:
– podskupina J1: splošno prehrambeno
blago: 5,515.783,04 SIT; 5,237.394,81 SIT;
– podskupina J2: splošno prehrambeno
blago: 3,317.226 SIT; 2,792.152,91 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave prve faze
omejenega postopka: Uradni list RS, št.
83-84 z dne 26. 10. 2001, Ob-57223.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 1. 2004.
Dom za varstvo odraslih Velenje

Ob-682/04
1. Naročnik: Dom za varstvo odraslih
Velenje.
2. Naslov naročnika: Kidričeva 23, 3320
Velenje, tel. 03/58-74-915.
3. Datum izbire: 11. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
živila in material za prehrano, kraj dobave:
Dom za varstvo odraslih Velenje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena, ob izpolnjevanju
vseh zahtev v I. fazi.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: naročilo je dodeljeno posameznim ponudnikom za obdobje 12 mesecev, to je od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004:
1. skupina A: sadje in zelenjava:
– podskupina A1: sadje – razno: S.P.
Plod d.o.o., Preloge 25, 2316 Zg. Ložnica;
– podskupina A2: jabolka: MT Center
d.o.o., Cankarjeva 1d, 3320 Velenje;
– podskupina A3: zelenjava – razno: S.P.
Plod d.o.o., Preloge 25, 2316 Zg. Ložnica;
– podskupina A4: zelenjava – razno:
Henrik, Ivanka Parežnik, Zavrh pri Galiciji
21, 3310 Žalec, S.P. Plod d.o.o., Preloge
25, 2316 Zg. Ložnica;
– podskupina A5: zelenjava – konzervirana: Era d.d., Prešernova 10, 3504 Velenje;
– podskupina A6: zelenjava – očiščena:
Era d.d., Prešernova 10, 3504 Velenje;
– podskupina A7: zmrznjena zelenjava in
drugi izdelki: Hrib d.o.o., Večje brdo 8, 3224
Dobje pri Planini;
2. skupina B: kruh in pekovsko pecivo:
– podskupina B1: kruh in pekovsko pecivo: Presta d.o.o., Cesta Talcev 2, 3320
Velenje;
– podskupina B1.A: kruh in pekovsko
pecivo (rezano – pakirano): Pekarska družba Savinjski kruhek d.o.o., Šlandrov trg 35,
3310 Žalec;
3. skupina C: mlevski izdelki, testenine in
sorodni proizvodi:

– podskupina C1: moka, zdrob in ostali
izdelki: Žito d.d., Šmartinska c. 1, 1544
Ljubljana;
– podskupina C2: testenine: Žito d.d.,
Šmartinska c. 1, 1544 Ljubljana;
– podskupina C3: zmrznjeni izdelki:
Hrib d.o.o., Večje brdo 8, 3224 Dobje pri
Planini;
4. skupina D: meso in izdelki iz mesa:
– podskupina D1: junetina, svinjina, teletina (razrez): Mesarstvo Sušec, Robert Sušec s.p., Stari trg 23, 3320 Velenje;
– podskupina D2: perutninsko in puranje
meso ter izdelki (razrez): Hrib d.o.o., Večje
brdo 8, 3224 Dobje pri Planini;
– podskupina D3: zmrznjeno meso:
Hrib d.o.o., Večje brdo 8, 3224 Dobje pri
Planini;
– podskupina D4: mesni izdelki in ostalo:
Celjske mesnine d.d., Cesta v Trnovlje 17,
3000 Celje;
– podskupina D5: kunci: Hrib d.o.o., Večje brdo 8, 3224 Dobje pri Planini;
5. skupina E: mleko in mlečni izdelki:
Ljubljanske mlekarne d.d., Obrat Maribor,
Osojnikova 5, 2000 Maribor;
6. skupina F: maščobna živila: Ljubljanske mlekarne d.d., Obrat Maribor, Osojnikova 5, 2000 Maribor;
7. skupina G: jajca: KZ Laško z.o.o., Kidričeva 2, 3270 Laško;
8. skupina H: olja: Era d.d., Prešernova
10, 3504 Velenje;
9. skupina I: mineralne vode in sokovi:
– podskupina I1: mineralne vode: Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana;
– podskupina I2: sokovi in sirupi: Era
d.d., Prešernova 10, 3504 Velenje;
10. skupina J: splošno prehrambeno
blago:
– podskupina J1: splošno prehrambeno
blago: Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, 1544
Ljubljana;
– podskupina J2: splošno prehrambeno blago: Era d.d., Prešernova 10, 3504
Velenje.
7. Pogodbena vrednost: določene po
skupinah oziroma podskupinah, navedene
kot najnižje pod 10. točko.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina A: sadje in zelenjava:
– podskupina A1: sadje – razno:
3,847.803 SIT; 2,831.120 SIT;
– podskupina A2: jabolka: 504.264,60
SIT; 485.416 SIT;
– podskupina A3: zelenjava – razno:
2,438.482 SIT; 1,811.540 SIT;
– podskupina A4: zelenjava – razno:
2,757.863 SIT; 1,811.560 SIT;
– podskupina A5: zelenjava – konzervirana: 452.860 SIT; 425.558,70 SIT;
– podskupina A6: zelenjava – očiščena:
900.550 SIT; 900.550 SIT;
– podskupina A7: zelenjava – zmrznjeno in drugi izdelki: 1,518.444,51 SIT;
1,485.987,91 SIT;
2. skupina B: kruh in pekovsko pecivo:
4,447.920,54 SIT; 4,135.302 SIT;
– podskupina B1A: kruh in pekovsko
pecivo (razrez in pakirano): 2,656.940 SIT;
2,137.982,60 SIT;
3. skupina C: mlevski izdelki, testenine in
sorodni proizvodi:
– podskupina C1: moka, zdrob in ostali
izdelki: 1,012.905,90 SIT; 974.148 SIT;

Stran

Št. 11/2004
Ob-694/04
1. Naročnik: Osnovna šola Žužemberk.
2. Naslov naročnika: Baragova cesta 1,
8360 Žužemberk.
3. Datum izbire: 16. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
prehrambeno blago po sklopih.
Kraj dobave: Osnovna šola Žužemberk,
Baragova cesta 1, 8360 Žužemberk.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: kakovost in cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske
mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
2. meso in mesni izdelki: Mesarstvo Cvetan, Stari trg 23, 8230 Mokronog,
3. perutnina in izdelki iz perutnine: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj,
4. ribe in ribji izdelki: KZ Krka z.o.o.,
Šentjernejska c. 6, 8000 Novo mesto,
5. jajca: Krnc d.o.o., Mestne njive 14,
8000 Novo mesto,
6. zamrznjena zelenjava: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,
7. kruh in pekovski izdelki: Dolenjske pekarne d.d., Ločna 2, 8000 Novo mesto,
8. peciva: Dolenjske pekarne d.d., Ločna
2, 8000 Novo mesto,
9. jušne zakuhe in testenine: Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c. 442, 1291
Škofljica,
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10. domače sadje: Krnc d.o.o., Mestne
njive 14, 8000 Novo mesto,
11. uvoženo sadje: Mercator-Dolenjska
d.d., Livada 8. 8000 Novo mesto,
12. suho sadje: KZ Krka z.o.o., Šentjernejska c. 6, 8000 Novo mesto,
13. zelenjava: Krnc d.o.o., Mestne njive
14, 8000 Novo mesto,
14. sadni sirupi in sokovi: Dana d.d.,
Glavna cesta 34, 8233 Mirna,
15. splošno prehrambeno blago: Mercator-Dolenjska d.d., Livada 8, 8000 Novo
mesto,
16. čaji: Mercator-Dolenjska d.d., Livada
8, 8000 Novo mesto,
17. konzervirana živila: Mercator-Dolenjska d.d., Livada 8, 8000 Novo mesto,
18. osnovna živila: Mercator-Dolenjska
d.d., Livada 8, 8000 Novo mesto,
19. olja in margarine: Mercator-Dolenjska d.d., Livada 8, 8000 Novo mesto,
20. zamrznjeni izdelki. Pekarna Pečjak
d.o.o., Dolenjska c. 442, 1291 Škofljica.
7. Pogodbena vrednost:
1. 1,750.391,62 SIT,
2. 3,066.488 SIT,
3. 885.630,29 SIT,
4. 298.850 SIT,
5. 115.520 SIT,
6. 99.391 SIT,
7. 1,734.814 SIT,
8. 875.678 SIT,
9. 317.391,30 SIT,
10. 543.695 SIT,
11. 684.870 SIT,
12. 25.660 SIT,
13. 735.655 SIT,
14. 277.367 SIT,
15. 890.363,97 SIT,
16. 757.100,43 SIT,
17. 759.103,47 SIT,
18. 524.070,98 SIT,
19. 277.552,28 SIT,
20. 290.000,90 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. 2,029.392 SIT, 1,750.391,62 SIT,
2. 3,574.580 SIT, 3,066.488 SIT,
3. 1,189.700 SIT, 885.630,29 SIT,
4. 373.455 SIT, 298.850 SIT,
5. 170.240 SIT, 115.520 SIT,
6. 176.158 SIT, 99.391 SIT,
7. 2,595.457 SIT, 1,734.814 SIT,
8. 1,113.870 SIT, 875.678 SIT,
9. 473.960 SIT, 317.391,30 SIT,
10. 778.130 SIT, 543.695 SIT,
11. 824.945 SIT, 684.870 SIT,
12. 27.080 SIT, 25.660 SIT,
13. 970.015 SIT, 735.655 SIT,
14. 299.506 SIT, 277.367 SIT,
15. 950.074 SIT, 890.363,97 SIT,
16. 762.820 SIT, 757.100,43 SIT,
17. 859.175 SIT, 626.139 SIT,
18. 566.461 SIT, 524.070,98 SIT,
19. 279.670 SIT, 277.552,28 SIT,
20. 449.600 SIT, 290.000,90 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 1. 2004.
Osnovna šola Žužemberk
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Št. 47/04

Ob-695/04

1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 16. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
vrsta: zdravila; dobava: Splošna bolnišnica
Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena posamezne vrste blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana,
2. Farmadent, d.o.o., Minařikova ulica 6,
2000 Maribor,
3. Salus Ljubljana, d.d., Mašera Spasičeva ulica 10, 1000 Ljubljana,
4. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,
5. Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000
Ljubljana,
6. Medias International, d.o.o., Leskoškova cesta 9D, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. Kemofarmacija: 9,658.817,02 SIT;
2. Farmadent: 4,182.976,63 SIT;
3. Salus Ljubljana: 1,329.606,91 SIT;
4. Sanolabor: 4,692.367,02 SIT;
5. Medis: 281.016,15;
6. Medias International: 167.975,06 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. 89 z dne 12. 9. 2003; Ob-101717.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 1. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 03/04

Ob-696/04

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: enteralna prehrana; dobava: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna vrednost
ponudbe.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Farmadent, d.o.o., Minařikova ulica 6, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 6,441.240 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,203.446,64 SIT, 6,441.262,61 SIT.
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-54345.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 1. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 14/04
Ob-697/04
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: osteosintetski material; dobava:
Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna vrednost posamezne skupine.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. J.S. Evro-Medical Company, d.o.o.,
Jarnikova ulica 7, 2000 Maribor;
2. Metalka Zastopstva Media, d.o.o.,
Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. J.S.
Evro-Medical
Company:
13,943.504,54 SIT;
2. Metalka
Zastopstva
Media:
724.597,24 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. 72 z dne 9. 8. 2002, Ob-75580.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 1. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 23/04
Ob-698/04
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: zdravila; dobava: Splošna bolnišnica
Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena posamezne vrste blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana,
2. Salus Ljubljana, d.d., Mašera Spasičeva ulica 10, 1000 Ljubljana,
3. Medinova, d.o.o., Masarykova 17,
2000 Maribor,
4. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,
5. Farmadent, d.o.o., Minařikova ulica 6,
2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost:
1. Kemofarmacija: 16.358.595,09 SIT;
2. Salus: 5.647.729,23 SIT;
3. Medinova: 34.372,80 SIT;
4. Sanolabor: 181.923,20 SIT;
5. Farmadent: 221.364,46 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 18 z dne 21. 2. 2003, Ob-88503.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 1. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Avtenta.SI d.o.o., Šmartinska 106, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: z DDV:
– sklop osebni računalniki: 1,889.630,74
SIT,
– sklop periferna oprema: 900.671,94
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: z DDV:
– sklop osebni računalniki: 2,068.428
SIT, 1,889.630,74 SIT,
– sklop periferna oprema: 975.840 SIT,
900.671,94 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 76 z dne 28. 9. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 1. 2004.
Univerza v Mariboru
Fakulteta za organizacijske vede Kranj

Št. 11/04
Ob-699/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 24. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
vrsta: srčni stimulatorji; 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. Salus, Ljubljana, d.d., Mašera Spasičeva ulica 10, 1000 Ljubljana;
2. Cardio Medical d.o.o., Ulica Bratov
Učakar 102, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. Salus: 22,757.605,83 SIT;
2. Cardio Medical: 9,864.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 68 z dne 17. 8. 2001, Ob-53717.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 1. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-700/04
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 čistil, papirne
galanterije, sredstev za osebno higieno
in ostalih izdelkov, Dom upokojencev Vrhnika, Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 75 točk, fiksnost cen do
8 točk, plačilni rok do 7 točk, strokovna priporočila do 5 točk, odzivni čas do 5 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. sklop: čistila:
1/1 – Vafra commerce d.o.o. Griže, Griže
125, 3302 Griže,
1/2 – Dentacom inženiring d.o.o., Efenkova cesta 61, 3320 Velenje,
1/3 – Karan & Delfin d.o.o., Ulica Hermana Potočnika 23, 1000 Ljubljana,
1/4 – Macuka d.o.o. Grosuplje, Prešernova 80, 1290 Grosuplje;
2. sklop: papirna galanterija:
2/1 – Europap d.o.o., Cesta v Šmartno 5,
1000 Ljubljana,
2/2 – Vafra commerce d.o.o. Griže, Griže
125, 3302 Griže;

3. sklop: sredstva za osebno higieno:
3/1 – Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
3/2 – Vafra commerce d.o.o. Griže, Griže
125, 3302 Griže,
4. sklop: ostali izdelki:
4/1 – Profarmakon international d.o.o.,
Preradovičeva ulica 10a, 2000 Maribor,
4/2 – Vafra commerce d.o.o. Griže, Griže
125, 3302 Griže.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop:
1/1 – 13,257.884,40 SIT,
1/2 – 14,980.758,60 SIT,
1/3 – 12,568.366 SIT,
1/4 – 5,503.099,20 SIT,
2. sklop:
2/1 – 2,614.204,80 SIT,
2/2 – 2,721.296,60 SIT,
3. sklop:
3/1 – 1,693.566,30 SIT,
3/2 – 2,098.706 SIT,
4. sklop:
4/1 – 376.440 SIT,
4/2 – 2,677.677,80 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 24.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop: 19,261.782 SIT, 5,503.099,20
SIT,
2. sklop: 4,086.912 SIT, 2,614.204,80
SIT,
3. sklop: 2,709.389,60 SIT, 423.010 SIT,
4. sklop: 2,794.077,14 SIT, 105.600 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki so lahko oddali ponudbo
za celotno naročilo, za posamezne sklope
ali za posamezne izdelke 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. Po izdaji obvestila o oddaji naročila je
naročnik prejel s strani ponudnika, ki je bil
izbran zahtevo za obrazloženo obvestilo.
Ne glede na to, da zakon predvideva obrazloženo obvestilo za ponudnike, ki niso
bili izbrani, je naročnik ponudniku poslal
obrazloženo obvestilo o oddaji naročila.
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.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. januar 2004.
Dom upokojencev Vrhnika
Št. 9/2003
Ob-704/04
1. Naročnik: Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede.
2. Naslov
naročnika:
Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj, faks
04/237-42-99, tel. 04/237-43-74, e-naslov:
dekanat@fov.uni-mb.si.
3. Datum izbire: 15. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
osebni računalniki in periferna oprema,
kraj dobave: Kranj.
5. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

Stran

Ob-706/04
1. Naročnik: Osnovna šola dr. Antona
Debeljaka Loški potok, Osnovna šola Stara
Cerkev in Osnovna šola Fara.
2. Naslov naročnika: OŠ dr. Antona
Debeljaka Loški potok, Hrib – Loški potok
101, 1318 Loški potok, tel. 01/836-72-53,
telefaks 01/836-70-10, OŠ Stara Cerkev,
Stara Cerkev 21, 1332 Stara Cerkev, tel.
01/893-80-70, telefaks 01/893-80-71, OŠ
Fara, Fara 3, 1336 Vas, tel. 01/894-80-23,
telefaks 01/894-21-60.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava pisarniškega
materiala.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik v postopku oddaje javnega naročila, v skladu s 76. členom ZJN-1
ni izbral ponudnika, ker je v roku za oddajo
ponudb prejel samo eno ponudbo.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. januar 2004.
Osnovna šola dr. Antona Debeljaka
Loški potok,
Osnovna šola Stara Cerkev,
Osnovna šola Fara
Ob-732/04
1. Naročnik: Osnovna šola 8 talcev Logatec, Osnovna šola Tabor Logatec.
2. Naslov naročnika: OŠ 8 talcev Logatec, Notranjska cesta 3, 1370 Logatec,
tel. 01/754-13-09, telefaks 01/754-12-37,
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OŠ Tabor Logatec, Tržaška cesta 150,
1370 Logatec, tel. 01/754-12-42, telefaks
01/754-12-42.
3. Datum izbire: 22. december 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava živil, OŠ 8 talcev
Logatec, Notranjska cesta 3, 1370 Logatec,
OŠ Tabor Logatec, Tržaška cesta 150, 1370
Logatec, PŠ Hotedršica, Hotedršica 120,
1372 Hotedršica.
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:
OŠ 8 talcev Logatec:
1 sklop: meso in mesni izdelki:
1/1 – “Oblak” Oblak Janez s.p., Delavska
18, 4226 Žiri,
1/2 – 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 – Pomurske mlekarne d.d., Industrijska ulica 10, 9000 Murska Sobota,
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 – Don Don d.o.o. Metlika, Trdinova
pot 2a, 8330 Metlika,
4/2 – Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica,
4/3 – Pekarne Mlinotest d.o.o., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina,
4/4 – Pekarna Vrhnika d.o.o., Idrijska 21,
1360 Vrhnika,
5. sklop: žita in mlevski izdelki:
5/1 – Žito d.d., Šmartinska 154, 1529
Ljubljana,
5/2 – Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica,
5/3 – Droga d.d., Industrijska 21, 6310
Izola,
6. sklop: sadje, zelenjava in stročnice:
6/1 – Sadjarstvo Boris Toš, Drbetinci 3,
2255 Vitomarci,
6/2 – Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
7. sklop: konzervirani izdelki:
7/1 – Osem d.o.o. Grosuplje, Spodnja
Slivnica 107k 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,
8. sklop: zamrznjena živila:
8/1 – Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica,
8/2 – Žito d.d., Šmartinska 154, 1000
Ljubljana,
9. sklop: sadni sokovi, sirupi in ostale
pijače:
9/1 – Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270
Ajdovščina,
9/2 – Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
10. sklop:
10/1 – Jata Emona d.d., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana,
10/2 – Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
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10/3 – Droga d.d., Industrijska 21, 6310
Izola,
10/4 – Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270
Ajdovščina;
OŠ Tabor Logatec:
1 sklop: meso in mesni izdelki:
1/1 – “Oblak” Oblak Janez s.p., Delavska
18, 4226 Žiri,
1/2 – 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 – Pomurske mlekarne d.d., Industrijska ulica 10, 9000 Murska Sobota,
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 – Don Don d.o.o. Metlika, Trdinova
pot 2a, 8330 Metlika,
4/2 – Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica,
4/3 – Pekarne Mlinotest d.o.o., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina,
4/4 – Pekarna Vrhnika d.o.o., Idrijska 21,
1360 Vrhnika,
5. sklop: žita in mlevski izdelki:
5/1 – Žito d.d., Šmartinska 154, 1529
Ljubljana,
5/2 – Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica,
5/3 – Droga d.d., Industrijska 21, 6310
Izola,
6. sklop: sadje, zelenjava in stročnice:
6/1 – Sadjarstvo Boris Toš, Drbetinci 3,
2255 Vitomarci,
6/2 – Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
7. sklop: konzervirani izdelki:
7/1 – Osem d.o.o. Grosuplje, Spodnja
Slivnica 107k, 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,
8. sklop: zamrznjena živila:
8/1 – Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica,
8/2 – Žito d.d., Šmartinska 154, 1000
Ljubljana,
9. sklop: sadni sokovi, sirupi in ostale
pijače:
9/1 – Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270
Ajdovščina,
9/2 – Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
10. sklop:
10/1 – Jata Emona d.d., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana,
10/2 – Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
10/3 – Droga d.d., Industrijska 21, 6310
Izola,
10/4 – Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270
Ajdovščina.
7. Pogodbena vrednost:
OŠ 8 talcev Logatec:
1. sklop:
1/1 – 7,003.873,50 SIT,
1/2 – 14,636.686 SIT,
2. sklop: 811.146 SIT,
3. sklop:
3/1 – 3,403.297,20 SIT,
3/2 – 3,871.958,40 SIT,
3/3 – 5,626.473,70 SIT,
4. sklop:

4/1 – 10,003.076,13 SIT,
4/2 – 10,633.002,63 SIT,
4/3 – 8,170.320,75 SIT,
4/4 – 11,938.413 SIT,
5. sklop:
5/1 – 614.040 SIT,
5/2 – 343.190,93 SIT,
5/3 – 500.279,67 SIT,
6. sklop:
6/1 – 936.000 SIT,
6/2 – 10,014.821,25 SIT,
7. sklop:
7/1 – 465.453,60 SIT,
7/2 – 2,654.403.54 SIT,
7/3 – 2,710.697,53 SIT,
8. sklop:
8/1 – 3,148.598,93 SIT,
8/2 – 3,594.285 SIT,
9. sklop:
9/1 – 3,155.697,90 SIT,
9/2 – 2,847.123,76 SIT,
10. sklop:
10/1 – 322.200 SIT,
10/2 – 5,714.152,49 SIT,
10/3 – 980.226,49 SIT,
10/4 – 694.164 SIT;
OŠ Tabor Logatec:
1. sklop:
1/1 – 4,629.478 SIT,
1/2 – 6,670.399,50 SIT,
2. sklop: 401.992,50 SIT,
3. sklop:
3/1 – 3,666.600 SIT,
3/2 – 3,408.129,51 SIT,
3/3 – 3,984.855,60 SIT,
4. sklop:
4/1 – 9,784.494,90 SIT,
4/2 – 9,632.863,64 SIT,
4/3 – 6,516.266,40 SIT,
4/4 – 10,312.800 SIT,
5. sklop:
5/1 – 462.252 SIT,
5/2 – 391.002,64 SIT,
5/3 – 232.543,38 SIT,
6. sklop:
6/1 – 234.000 SIT,
6/2 – 5,728.396,38 SIT,
7. sklop:
7/1 – 593.134,32 SIT,
7/2 – 1,928.726,57 SIT,
7/3 – 1,697.526,75 SIT,
8. sklop:
8/1 – 874.919,59 SIT,
8/2 – 762.870 SIT,
9. sklop:
9/1 – 1,609,663,30 SIT,
9/2 – 2,199.535,39 SIT,
10. sklop:
10/1 – 139.620 SIT,
10/2 – 3,531.728,85 SIT,
10/3 – 403.896,75 SIT,
10/4 – 741.007,80 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 29.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
OŠ 8 talcev Logatec:
1. sklop: 14,636.886 SIT, 7,003.873,50
SIT,
2. sklop: 995.664,14 SIT, 811.146 SIT,
3. sklop: 5,626.473,70 SIT, 3,403.297,20
SIT,
4. sklop: 11,938.413 SIT, 6,751.857,08
SIT,
5. sklop: 1,060.491,86 SIT, 343.190,93
SIT,
6. sklop: 10,014.821,25 SIT, 936.000
SIT,
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7. sklop: 2,710.697,53 SIT, 465.453,60
SIT,
8. sklop: 4,636.310,35 SIT, 1,777.555,50
SIT,
9. sklop: 3,155.697,90 SIT, 722.365,88
SIT,
10. sklop: 5,714.152,49 SIT, 322.200
SIT;
OŠ Tabor Logatec:
1. sklop: 6,670.399,50 SIT, 4,629.478
SIT,
2. sklop: 498.702,13 SIT, 401.992,50
SIT,
3. sklop: 3,984.855,60 SIT, 1,447.616,70
SIT,
4. sklop: 10,312.800 SIT, 5,596.322,15
SIT,
5. sklop: 834.070,61 SIT, 232.543,38
SIT,
6. sklop: 5,728.396,38 SIT, 234.000 SIT,
7. sklop: 1,928.736,57 SIT, 593.134,32
SIT,
8. sklop: 1,285.493,57 SIT, 116.366,25
SIT,
9. sklop: 2,448.720 SIT, 191.339,84 SIT,
10. sklop: 3,531.728,85 SIT, 139.620
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki so lahko oddali ponudbo za
celotno naročilo, za posamezne sklope živil
ali za posamezna živila znotraj sklopov. Naročnika sta za dobavo živil po posameznih
sklopih izbrala več pogodbenih dobaviteljev
z najugodnejšo kombinacijo ponudb, zato se
je v pogodbah obvezala, da bosta od vsakega dobavitelja dobavila živila najmanj v višini 20% orientacijske pogodbene vrednosti.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. januar 2004.
Osnovna šola 8 talcev Logatec,
Osnovna šola Tabor Logatec

Gornja Radgona, tel. 02/564-31-50, faks
02/564-31-70.
3. Datum izbire: 17. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
prehrambeno blago po tretjem odstavku
19. člena ZJN-1.
Kraj dobave: Osnovna šola Gornja Radgona.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– skupina 1: mleko in mlečni izdelki, Pomurske mlekarne d.d., Industrijska 10, 9000
Murska Sobota,
– skupina 2: meso in mesni izdelki: Mir
Mes industrija Gornja Radgona d.d., Lackova 22, 9250 Gornja Radgona,
– skupina 3: ribe in konzer. ribe: Brumec - Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234
Mengeš,
– skupina 4: jajca: M. M. Kaučič d.o.o.,
Gornji Ivanjci, 9245 Spodnji Ivanjci,
– skupina 5: olje in izdelki: Mercator SVS
d.d., Rogozniška cesta 8, 2250 Ptuj,
– skupina 6: sveža zelenjava in sadje:
1. Paf Export Import d.o.o., Industrijska
ulica 20, 2230 Lenart,
2. Gramis d.o.o., Noršinska 3, 9000 Murska Sobota,
– skupina 7: zmrz. in konzer. zelenjava in
sadje: Mercator SVS d.d., Rogozniška cesta
8, 2250 Ptuj,
– skupina 8: sadni sokovi in sirupi: Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina,
– skupina 9: žita, mlevski izdelki iz testa:
Era Petlja, Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj,
– skupina 10: zmrznjeni izd. iz testa: Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442,
1291 Škofljica,
– skupina 11: kruh, pek. pecivo, slaš.
izd.:
1. Kruh - pecivo d.d., Ul. Jožice Flander
2, 2000 Maribor,
2. Mlinopek d.d., Industrijska 11, 9250
Gornja Radgona,
– skupina 12: ostalo prehram. blago:
1. Era Petlja, Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj,
2. Mercator SVS d.d., Rogozniška cesta
8, 2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina 1: 2,248.281 SIT,
– skupina 2: 8,336.434 SIT,
– skupina 3: 348.040 SIT,
– skupina 4: 199.200 SIT,
– skupina 5: 899.015 SIT,
– skupina 6:
1. 878.645 SIT,
2. 1,955.560 SIT,
– skupina 7: 1,178.540,39 SIT,
– skupina 8: 1,356.055 SIT,
– skupina 9: 549.394 SIT,
– skupina 10: 365.645 SIT,
– skupina 11:
1. 4,750.693,90 SIT,
2. 4,927.876 SIT,
– skupina 12:
1. 1,344.780 SIT,
2. 1,600.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 23.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina 1: 2,408.127 SIT, 2,248.281
SIT,
– skupina 2: 8,859.187 SIT, 8,336.434
SIT,

Ob-751/04
1. Naročnik: Osnovna šola Šentjernej.
2. Naslov
naročnika:
Prvomajska cesta 9, 8310 Šentjernej, telefon
07/337-49-10, faks 07/337-49-11, e-mail:
os.sentjern@guest.arnes.si.
3. Datum izbire: 24. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
živila in material za prehrano. Dobava: fco
Osnovna šola Šentjernej.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev je bilo edino merilo najnižja
cena za ponujen sklop.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Era d.d., Prešernova 10, 3504 Velenje,
2. Mesarija Bobič, Bobič Marija s.p., Prvomajska ulica 26, 8290 Sevnica,
3. Pivka Perutninarstvo d.d., Neverke 30,
6256 Košana,
4. Dolenjske pekarne d.d., Ločna 2, 8000
Novo mesto,
5. Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
1234 Mengeš,
6. Krnc d.o.o. Mestne njive 14, 8000
Novo mesto,
7. Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva
63, 1000 Ljubljana,
8. KZ Krka z.o.o., Šentjernejska cesta 6,
8000 Novo mesto,

9. Mercator - Dolenjska d.d., Livada 8,
p.p. 670, 8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: kruh in pekarsko pecivo: Dolenjske pekarne d.d. – 2,716.800 SIT,
2. sklop: mesni izdelki: KZ Krka Novo
mesto – 2,062.000 SIT,
3. sklop: sveže meso: Mesarija Bobič
– 4,452.500 SIT,
4. sklop: perutnina: Perutninarstvo Pivka
d.d. – 2,962.400 SIT,
5. sklop: mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne d.d. – 1,924.563 SIT,
6. sklop: zamrznjena živila: Brumec - Ručigaj d.o.o. – 532.355 SIT,
7. sklop: Brumec - Ručigaj d.o.o.
– 201.810 SIT,
8. sklop: sadje in zelenjava: Krnc d.o.o.
– 625.600 SIT,
9. sklop: brezalkoholne pijače: Mercator
Dolenjska d.d. – 1,588.487 SIT,
10. sklop: žita, mlevski izdelki in testenine: Era d.d. Velenje – 287.264 SIT,
11. sklop: ostalo prehrambeno blago:
Era, d.d. Velenje – 1,576.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop: 2,
2. sklop: 2,
3. sklop: 2,
4. sklop: 2,
5. sklop: 2,
6. sklop: 3,
7. sklop: 3,
8. sklop: 3,
9. sklop: 5,
10. sklop: 3,
11. sklop: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. kruh in pekarsko pecivo: 2,766.099
SIT, 2,716.800 SIT,
2. mesni izdelki: 2,434.200 SIT,
2,062.000 SIT,
3. sveže meso: 4,724.000 SIT, 4,452.500
SIT,
4. meso, perutnine in izdelki: 3,174.717
SIT, 2,962.400 SIT,
5. mleko in mlečni izdelki: 2,047,942 SIT,
1,924.563 SIT,
6. zmrznjena živila: 652.827 SIT,
532.255 SIT,
7. ribe: 374.475 SIT, 201.810 SIT,
8. sadje in zelenjava: 818.500 SIT,
625.600 SIT,
9. brezalkoholne pijače: 1,827.140 SIT,
1,588.487 SIT,
10. žita, mlevski izdelki in testenine:
357.630 SIT, 287.264 SIT,
11. ostalo prehrambeno blago: 1,752.164
SIT, 1,576.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 108 z dne 7. 11. 2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 1. 2004.
Osnovna šola Šentjernej
Št. 1/2004
Ob-752/04
1. Naročnik: Osnovna šola Gornja Radgona, Prežihova 1, Gornja Radgona.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola
Gornja Radgona, Prežihova 1, 9250

Stran

Stran
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– skupina 3: 396.313 SIT, 348.040 SIT,
– skupina 4: 238.800 SIT, 199.200 SIT,
– skupina 5: 899.015 SIT,
– skupina 6: 2,266.500 SIT, 878.645
SIT,
– skupina 7: 1,178.540,39 SIT,
– skupina 8: 1,691.271 SIT, 1,356.055
SIT,
– skupina 9: 697.501 SIT, 549.394 SIT,
– skupina 10: 528.542 SIT, 365.645 SIT,
– skupina
11:
7,977.290
SIT,
4,750.693,90 SIT,
– skupina 12: 1,600.080,01 SIT,
1,344.780 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: 13. 1. 2004.
Osnovna šola Gornja Radgona
Ob-756/04
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-11-300,
faks 04/28-11-301, e-pošta: jpk@komunala-kranj.si.
3. Datum izbire: 16. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
komunalni traktor, kraj dobave: Kranj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izbira dobavitelja komunalnega
traktorja je temeljila na izpolnjevanju pogojev razpisne dokumentacije in na višini
ocene posamezne ponudbe na podlagi naslednjih meril: tehnične zmogljivosti (ponder
48), cena (ponder 25), garancija (ponder
12), plačilni pogoji (ponder 10) in rok dobave (ponder 5).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: A – Cosmos d.d., Celovška
cesta 182, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 29,153.820
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 29,900.000 SIT, 29,153.820 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 106 z dne 30. 10. 2003, Ob-104942.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 1. 2004.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Št. 14/2004
Ob-763/04
1. Naročnik: Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce.
2. Naslov naročnika: Begunjska cesta
7, 4248 Lesce, tel. 04/53-37-600, faks
04/53-37-610.
3. Datum izbire: 19. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila za potrebe šolske kuhinje,
količina je posredno razvidna iz ponudbenih vrednosti; kraj dobave fco šolski kuhinji
Osnovne šole F. S. Finžgarja v Lescah in v
Begunjah.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: edino merilo je bila, ob iz-
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polnjevanju vseh zahtevanih pogojev, najugodnejša cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) šolska kuhinja Lesce: 1. mleko in
mlečni izdelki: 1.1. mleko; 1.2. jogurti.; 1.3.
maslo – Ljubljanske mlekarne d.d.; 1.4. siri
– Mlekarna Celeia d.o.o.; 1.5. sveži siri
– Ljubljanske mlekarne d.d.; 1.6. smetana
– Mlekarna Celeia d.o.o.; 1.7. sladoledi –
Ljubljanske mlekarne d.d.; 1.8. margarina
– Živila Kranj d.d.; 2. meso in mesni izdelki:
2.1. meso goveje – mlada govedina – Mesarija Mlinarič d.o.o.; 2.2. meso svinjsko –
JEM Jesenice, d.o.o.; 2.3. meso piščančje
in 2.4. meso puranje – Perutnina Ptuj d.d.;
2.5. meso mleto – Mesarija Mlinarič d.o.o.;
2.6. suhomesni izdelki – Mesarstvo Rešet;
2.7. obarjene klobase iz piščančjega mesa
– Pertunina Ptuj d.d.; 2.8. obarjene klobase
iz govejega in svinjskega mesa – Mesarija
Mlinarič d.o.o.; 2.9. poltrajne klobase – Mesarija Mlinarič d.o.o.; 2.10. trajne klobase
– Mesarstvo Rešet; 2.11. kuhane klobase,
2.12. klobase za pečenje in 2.13. zaseka
– Mesarija Mlinarič d.o.o.; 2.14. pašteta –
Kvibo d.o.o.; 3. ribe zamrznjene: 3.1. oslič
– Kvibo d.o.o.; 4. sveža zelenjava in sadje:
4.1. zelenjava – Mercator d.d.; 4.2. sadje I.
– Vinag d.d.; 5.1. pasterizirana in sterilizirana zelenjava – I. – Kvibo d.o.o.; 5.2. past. in
steriliz. zelenjava – II. – Mercator d.d.; 5.3.
kompoti – Kvibo d.o.o.; 5.4. zamrznjena
zelenjava – Pik As d.o.o.; 6. sadni sokovi
in sirupi: 6.1. sadni sok 0,2 – Mercator d.d.;
6.3. sadni sirupi – Nektar & Natura d.o.o.;
7. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski pecivo: 7.1. kruh v štrucah, 7.2. kruh v modelu,
7.4. pekovsko pecivo – Žito Gorenjka d.d.;
7.5. ocvrto pecivo – Planika d.o.o. in Žito
Gorenjka d.d.; 7.7. krušne drobtine – Don
Don d.o.o.; 7.8. keksi – Pekarna Pečjak
d.o.o.; 8. ostalo prehrambeno blago: 8.1.
začimbe – Mercator d.d.; 8.2. čaji – Matik
d.o.o.; 8.3. jajca – Pik As d.o.o.; 8.4. jušni
koncentrati – Kolinska d.d..; 8.5. mešanice
kavnih nadomestkov – Mercator d.d.; 8.7.
marmelada – Kolinska d.d.; 8.8. med –
Mercator d.d.; 8.9. moka – Živila Kraj d.d.;
8.10. sladkor – Mercator d.d.; 8.11. jajčne
testenine – Pečjak d.o.o.; 8.12. čebula –
Mercator d.d.; 8.13. čokoladni izdelki, 8.14.
kosmiči in 8.15. 1. ostalo – Živila Kraj d.d.;
8.15. 3. ostalo – Mercator d.d.;
b) šolska kuhinja Begunje: 1. mleko in
mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne d.d.;
2. meso in mesni izdelki: Mesarija Mlinarič
d.o.o.; 3. ribe zamrznjene: Kvibo d.o.o.; 4.
sveža zelenjava in sadje: 4.1. zelenjava;
4.2. sadje I. in 4.3. sadje II. – Mercator
d.d.; 5. konzervirana zelenjava in sadje:
5.1. pasterizirana in sterilizirana zelenjava
I. – Živila Kranj d.d.; 5.2. pasterizirana in
sterilizirana zelenjava II. – Mercator d.d.;
5.3. kompoti – Kvibo d.o.o.; 6. sadni sokovi
in sirupi: 6.1.sadni sok 0,2 – Nektar & Natura d.o.o.; 6.3. sadni sirupi – Dana Mirna
d.d.; 7. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski
pecivo: 7.1. kruh v štrucah – Žito Gorenjka
d.d.; 7.2. kruh v modelu – Žito Gorenjka
d.d.; 7.4. pekovsko pecivo – Žito Gorenjka d.d.; 7.5. ocvrto pecivo – Žito Gorenjka
d.d.; 7.6. slaščičarsko pecivo – 7.7. krušne
drobtine – Don Don d.o.o.; 8. ostalo prehrambeno blago: 8.1. začimbe – Mercator
d.d.; 8.2. čaji – Mercator d.d.; 8.3. jajca
– Pik As d.o.o.;8.4. jušni koncentrati, 8.7.
marmelada,; 8.8. med, 8.9. moka; 8.10.
sladkor, 8.11. jajčne testenine, 8.12.čebu-

la, 8.13. čokoladni izdelki, 8.14. kosmiči
in 8.15.1. ostalo I. – Mercator d.d.; 8.15.2.
ostalo II. – Živila Kranj d.d.; 8.15.3. ostalo
III. – Mercator d.d.; 8.16. zamrznjeni izdelki
– Pečjak d.o.o.
7. Pogodbena vrednost: najnižja ponudbena vrednost, navedena v 10. točki.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 20.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: (v SIT):
Šolska kuhinja Lesce
1. mleko in mlečni izdelki: 1.1. mleko
1,047.241, 955.916; 1.2. jogurti 611.020,
533.820; 1.3. maslo 65.100, 47.740; 1.4.
siri 944.551,90, 605.065,70; 1.5. sveži siri
256.062, 237.615; 1.6. smetana 144.305,
128.030; 1.7. sladoledi 284.843,31,
184.257; 1.8. margarina 203.855,50,
131.553; 2. meso in mesni izdelki: 2.1.
meso goveje – mlada govedina 358.200,
318.000; 2.2. meso svinjsko 1,417.500,
1,170.000; 2.3. meso piščančje 481.250,
475.103; 2.4. meso puranje 570.000,
390.600; 2.5. meso mleto 770.500,
629.800; 2.6. suhomesni izdelki 150.000,
143.160; 2.7. obarjene klobase iz piščančjega mesa 248.200, 160.540; 2.8. obarjene klobase iz govejega in svinjskega mesa
322.200, 267.000; 2.9. poltrajne klobase
605.223,90, 431.700; 2.10. trajne klobase
10.716,83, 5.857; 2.11. kuhane klobase
59.650, 44.750; 2.12. klobase za pečenje 41.200, 37.800; 2.13. zaseka 49.042,
23.250; 2.14. pašteta 728.252, 482.400;
3. ribe zamrznjene: 3.1. oslič 148.181,70,
102.480; 4. sveža zelenjava in sadje:
4.1. zelenjava 217.759,50, 170.510; 4.2.
sadje I. 214.830, 136.065,60; 4.3. sadje
II. 284.704, 203.600; 5. konzervirana zelenjava in sadje: 5.1. pasterizirana in sterilizirana zelenjava – I. 322.535, 259.250;
5.2. past. in steriliz. zelenjava – II. 95.288,
49.177; 5.3. kompoti 116.268,30, 101.550;
5.4. zamrznjena zelenjava 495.977,50,
316.971,90; 6. sadni sokovi in sirupi: 6.1.
sadni sok 0,2: 579.556,60, 343.88,60; 6.3.
sadni sirupi 181.213, 161.214; 7. kruh,
pekovsko pecivo, slaščičarski pecivo: 7.1.
kruh v štrucah 612.000, 408.000; 7.2. kruh
v modelu 204.000, 96.000; 7.4. pekovsko
pecivo 3,252.686,52, 2,293.133,33; 7.5.
ocvrto pecivo 97.650, 97.500; 7.7. krušne
drobtine 50.778, 17.360; 7.8. keksi 12.900,
8.408,75; 8. ostalo prehrambeno blago:
8.1. začimbe 232.445,01, 192.396,50;
8.2 čaji 599.161,44, 398.954; 8.3. jajca
164.703, 128.898; 8.4. jušni koncentrati
225.431,30, 206.725,38; 8.5. mešanice
kavnih nadomestkov 50.460, 50.084;
8.7. marmelada 72.000, 51.036,80; 8.8.
med 47.485,20, 40.868,40; 8.9. moka
94.539,60, 79.192,50; 8.10. sladkor
126.697,09, 124.313,85; 8.11. jajčne testenine 280.402,60, 219.723,90; 8.12. čebula
103.352,90, 102.076,80; 8.13. čokoladni
izdelki 746.235,10, 512.018,40; 8.14. kosmiči 151.504, 142.560,30; 8.15.1. ostalo
153.738,40, 151.097,10; 8.15.3. ostalo
108.366,60, 89.040,90;
Šolska kuhinja Begunje
1. mleko in mlečni izdelki 693.059,30,
677.906,85; 2. meso in mesni izdelki
2,995.835, 2,798.100; 3. ribe zamrznjene
47.477,99, 34.880; 4. sveža zelenjava in
sadje: 4.1. zelenjava 75.765,55, 59.540;
4.2. sadje I. 60.868,50, 40.500; 4.3. sadje
II. 132.044,50, 95.000; 5. konzervirana ze-
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lenjava in sadje: 5.1. pasterizirana in sterilizirana zelenjava I. 83.821,70, 70.212,83;
5.2. pasterizirana in sterilizirana zelenjava II.
4.262,96, 3.298,40; 5.3. kompoti 16.716,40,
15.400; 6. sadni sokovi in sirupi: 6.1. sadni
sok 0,2 134.534,50, 98.697,50; 6.3. sadni
sirupi 24.896,79, 14.061,60; 7. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski pecivo: 7.1. kruh v
štrucah 324.000, 236.250; 7.2. kruh v modelu 153.000, 72.000; 7.4. pekovsko pecivo
626.429, 478.606,67; 7.5. ocvrto pecivo
18.987,50, 16.250; 7.7. krušne drobtine
20.311,20, 6.944; 8. ostalo prehrambeno
blago: 8.1. začimbe 109.938,01, 109.009,95;
8.2 čaji 536.459,20, 372.324,40; 8.3. jajca
13.475,70, 10.546,20; 8.4. jušni koncentrati
244.824,56, 244.054,20; 8.7. marmelada
32.310, 27.179,25; 8.8. med 23.730,90,
23.110,50; 8.9. moka 4.520,40, 4.492,20;
8.10. sladkor 62.107,20, 58.590; 8.11. jajčne
testenine: 149.784,25, 104.094,90; 8.12. čebula 59.058,80, 58.329,60; 8.13. čokoladni
izdelki: 146.043,36, 145.840,35; 8.14. kosmiči: 200.607,84, 176.238,72; 8.15.1. ostalo
I.: 17.963,70, 16.503,20; 8.15.2. ostalo II.:
112.325,15, 109.500,87; 8.15.3. ostalo III.:
53.548,70, 38.236,10; 8.16. zamrznjeni izdelki: 36.264,60, 27.993.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 108 z dne 7. 11. 2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 1. 2004.
Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce

– skupina 3: papir EKG, termo: se ne
odda, ker je bila pridobljena samo ena pravilna ponudba,
– skupina 5: potrošni material za tiskalnike in fotokopirne stroje: DZS, založništvo
in trgovina, d.d., Mali trg 6, Divizija Trgovina,
Šmartinska 152, hala XII, 1538 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina 1: 3,020.575,43 SIT,
– skupina 2: /,
– skupina 3: /,
– skupina 5: 2,637.472,60 SIT,
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina
1:
3,649.301,90
SIT,
3,020.575,43 SIT,
– skupina 2: /,
– skupina 3: /,
– skupina
5:
2,727.567,66
SIT,
2,637.472,60 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 1. 2004.
Splošna bolnišnica Novo mesto

Št. 199/01
Ob-768/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto, faks 07/33-21-095.
3. Datum izbire: 17. 11. 2003
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
tekstilni artikli po skupinah:
1. bolniški program,
2. posteljni program,
3. delovna oblačila,
4. operacijski program,
5. kuhinjski program,
6. otroški program,
7. tekstil in tekstilni izdelki,
8. delovna obutev in delovna zaščita,
9. šivalni material,
10. galanterija, dekor in drugi tekstilni
izdelki;
Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. bolniški program: naročilo se ne odda,
ker je bila pridobljena samo ena pravilna ponudba,
2. posteljni program: naročilo se ne
odda, ker je bila pridobljena samo ena pravilna ponudba,
3. delovna oblačila: naročilo se ne odda,
ker je bila pridobljena samo ena pravilna
ponudba,
4. operacijski program: naročilo se ne
odda, ker je bila pridobljena samo ena pravilna ponudba,
5. kuhinjski program: Sanolabor d.d.,
Ljubljana,

6. otroški program: naročilo se ne odda,
ker je bila pridobljena samo ena pravilna
ponudba,
7. tekstil in tekstilni izdelki: naročilo se
ne odda, ker je bila pridobljena samo ena
ponudba,
8. delovna obutev in delovna zaščita:
Inpos d.o.o., Celje,
9. šivalni material: naročilo se ne odda,
ker ni bilo ponudnikov,
10. galanterija, dekor in drugi tekstilni izdelki: naročilo se ne odda, ker je bila pridobljena samo ena ponudba.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina 1: /,
– skupina 2: /,
– skupina 3: /,
– skupina 4: /,
– skupina 5: 258.600 SIT,
– skupina 6:/,
– skupina 7:/,
– skupina 8: 1,650.500 SIT,
– skupina 10: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. bolniški program: /,
2. posteljni program: /,
3. delovna oblačila: /,
4. operacijski program: /,
5. kuhinjski program: 308.376 SIT,
258.600 SIT,
6. otroški program: /,
7. tekstil in tekstilni izdelki: /,
8. delovna obutev in delovna zaščita:
1,910.128 SIT, 1,650.500 SIT,
9. šivalni material: /,
10. galanterija, dekor in drugi tekstilni
izdelki: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 25 z dne 6. 4. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 1. 2004.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 218/01
Ob-769/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto, faks 07/33-21-095.
3. Datum izbire: 4. 12. 2003
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
potrošni material po skupinah:
1. pisarniški material;
2. papirna konfekcija;
3. papir EKG, termo,
5. potrošni material za tiskalnike in fotokopirne stroje;
Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– skupina 1: pisarniški material: DZS,
založništvo in trgovina, d.d., Mali trg 6, Divizija Trgovina, Šmartinska 152, hala XII,
1538 Ljubljana,
– skupina 2: papirna konfekcija: se ne
odda, ker je bila pridobljena samo ena pravilna ponudba,

Stran

Št. 16/29-03
Ob-773/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto, faks 07/33-21-095.
3. Datum izbire: 25. 11. 2003
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
strokovna literatura – dobava tuje periodike, Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: DZS d.d., Mali trg 6, 1538
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 10,460.282,21
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,107.235,16 SIT; 10,460.282,21 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 1. 2004.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 200/01
Ob-774/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto, faks 07/33-21-095.
3. Datum izbire: 23. 12. 2003
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
tehnični material za popravila in vzdrževanje po skupinah:
– skupina 1: vodoinstalaterski material,
– skupina 2: elektro material,
– skupina 3: pleskarski material,
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– skupina 4: gradbeni material,
– skupina 5: mizarski material;
Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. vodoinstalaterski material: Termotehnika d.o.o., Pod Trško goro 83, 8000 Novo
mesto,
2. elektro material: STP Trgovsko podjetje d.o.o., Črmošnjice 5B, 8000 Novo
mesto,
3. pleskarski material: naročilo se ne
doda, ker je bila pridobljena samo ena ponudba,
4. gradbeni material: Termotehnika
d.o.o., Pod Trško goro 83, 8000 Novo
mesto,
5. mizarski material: naročilo se ne odda,
ker je bila pridobljena samo ena ponudba
7. Pogodbena vrednost:
– skupina 1: 5,618.060,74 SIT,
– skupina 2: 3,518.030,20 SIT,
– skupina 3: /,
– skupina 4: 946.601,70 SIT,
– skupina 5: /.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina
1:
7,190.114,55
SIT;
5,618.060,74 SIT,
– skupina 2: 3,986.823 SIT; 3,518.030,20
SIT,
– skupina 3: /,
– skupina 4: 1,088.138 SIT, 946.601,70
SIT,
– skupina 5: /.
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.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Ob-777/04
1. Naročnik: Dom upokojencev Jožeta
Primožiča Miklavža Idrija.
2. Naslov naročnika: Arkova ulica 004,
5280 Idrija, tel. 05/377-35-95, telefaks
05/377-33-23.
3. Datum izbire: 22. december 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
sukcesivna dobava živil, Dom upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža Idrija, Arkova
ulica 004, 5280 Idrija.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 79 točk, fiksnost cen do
6 točk, plačilni pogoji do 6 točk, strokovna
priporočila do 5 točk, odzivni čas za interventna naročila do 2 točki, lastna proizvodnja do 2 točki.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu
je naročilo dodeljeno: 1. sklop: meso in
mesni izdelki: 1/1 – “Oblak” Janez Oblak
s.p., Delavska 18, 4226 Žiri, 1/2 – Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, 2250
Ptuj, 1/3 – KGZ Idrija z.o.o., Vojkova 2,
5280 Idrija, 2. sklop: ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,
3. sklop: mleko in mlečni izdelki: 3/1 – Pomurske mlekarne d.d., Industrijska ulica
10, 9000 Murska Sobota, 3/2 – Mlekarna
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Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče, 3/3 – Agroind Vipava 1894 Vipava
d.d., Vinarska cesta 5, 5271 Vipava, 4.
sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice:
Pekarne Mlinotest d.o.o., Tovarniška 14,
5270 Ajdovščina, 5. sklop: žita in mlevski
izdelki: 5/1 – Pekarne Mlinotest d.o.o.,
Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina, 5/2 – Impuls Domžale d.o.o., Motnica 11/1, 1236
Trzin, 5/3 – Mercator d.d., Sektor eksterne
trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
6. sklop: sadje, zelenjava in stročnice: 6/1
– Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, 6/2
– Eržen Janez, Zgornje Bitnje 41, 4209
Žabnica, 7. sklop: konzervirani izdelki:
7/1 – Osem d.o.o. Grosuplje, Spodnja
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: 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, 10. sklop: ostala živila:
10/1 – KGZ Idrija z.o.o., Vojkova 2, 5280
Idrija, 10/2 – Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, 10/3 – Kolinska d.d., Kolinska ulica 1,
1544 Ljubljana, 10/4 – Matik d.o.o., Smrekarjeva 3, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 1. sklop: 1/1
– 38,206.050,75 SIT, 1/2 – 8,752.179 SIT,
1/3 – 46,334.992 SIT, 2. sklop: 854.122
SIT, 3. sklop: 3/1 – 21,235.016,52 SIT,
3/2 – 22,886.346,70 SIT, 3/3 – 7,083.950
SIT, 4. sklop: 8,260.800 SIT, 5. sklop:
5/1 – 4,955,243,70 SIT, 5/2 – 4,662.592,20
SIT, 5/3 – 7,738.667,78 SIT, 6. sklop:
6/1 – 34,221.442,50 SIT, 6/2 – 7,291.200
SIT, 7. sklop: 7/1 – 1,381.710 SIT, 7/2 –
9,682.000 SIT, 7/3 – 9,760.026,91 SIT, 7/4
– 8,679.833,81 SIT, 8. sklop: 1,478.583,75
SIT, 9. sklop: 9/1 – 1,299.575,03 SIT,
9/2 – 1,138.277,34 SIT, 10. sklop: 10/1 –
2,149.650 SIT, 10/2 – 20,300.730 SIT, 10/3
– 7,238.509,39 SIT, 10/4 – 3,437.312,55
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 24.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1. sklop: 46,334.992 SIT, 8,752.179 SIT,
2. sklop: 1,224.246,19 SIT, 854.122 SIT, 3.
sklop: 23,820.876 SIT, 7,083.950 SIT, 4.
sklop: 10,270.020 SIT, 385.822,51 SIT, 5.
sklop: 7,738.667,78 SIT, 2,195.513,78 SIT,
6. sklop: 34,221.442,50 SIT, 7,291.200 SIT,
7. sklop: 9,682.009,09 SIT, 1,134.480 SIT,
8. sklop: 2,218.315,05 SIT, 1,478.583,75
SIT, 9. sklop: 1,551.466,50 SIT, 59.724,69
SIT, 10. sklop: 20,300.730,88 SIT,
333.374,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki so lahko oddali ponudbo
za celotno naročilo, za posamezne sklope
živil ali za posamezna živila znotraj sklopov.
Naročnik je za dobavo živil po posameznih
sklopih izbral več pogodbenih dobaviteljev z
najugodnejšo kombinacijo ponudb, zato se
je v pogobah obvezal, da bo od vsakega dobavitelja dobavil živila najmanj v višini 20%
orientacijske pogodbene vrednosti.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. januar 2004.
Dom upokojencev Jožeta Primožiča
Miklavža Idrija
Št. 65/103/2004
Ob-778/04
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, telefaks 01/474-25-02.
3. Datum izbire: 9. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava tovornega vozila.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skupna ponudbena cena
100%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Avtotehna d.d., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 19,072.800
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2 pravilni ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,152.000 SIT, 19,072.800 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 1. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Splošni sektor
Ob-779/04
1. Naročnik: Osnovna šola Mozirje.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 23,
3330 Mozirje, tel. 03/839-27-30, telefaks
03/839-27-40.
3. Datum izbire: 29. december 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava živil, Osnovna šola
Mozirje, Šolska ulica 23, 3330 Mozirje, Podružnična šola Šmihelj, Šmihelj nad Mozirjem
38, 3330 Mozirje, Podružnična šola Lepa
Njiva, Lepa Njiva 87, 3330 Mozirje.
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: 2/1 – Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš, 2/2
– Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301
Petrovče, 3. sklop: mleko in mlečni izdelki:
3/1 – Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 93,
2201 Petrovče, 3/2 – Ljubljanske mlekarne
d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, 4. sklop:
kruh, pekovski izdelki in slaščice: 4/1 – Donats d.o.o., Bohovska cesta 21, 2311 Hoče,
4/2 – Žito d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, 4/3 – Miš Maš d.o.o., Na trgu 52, 3330
Mozirje, 5. sklop: žita in mlevski izdelki: 5/1
– Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine,
Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, 5/2 – Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442,
1291 Škofljica, 6. sklop: sadje, zelenjava in
stročnice: 6/1 – Sadex d.o.o., Rimska cesta
105, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, 6/2
– Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine,
Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, 7. sklop:
konzervirani izdelki: 7/1 – Era d.d. Velenje,

5-6 / 23. 1. 2004 /

349

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

Prešernova 10, 3504 Velenje, 7/2 – Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, 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, 8/3 – Mlekarna Celeia d.o.o.,
Arja vas 92, 3301 Petrovče, 9. sklop: sadni
sokovi, sirupi in ostale pijače: 9/1 – Fructal
d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdoviščina, 9/2
– Nektar & Natura d.o.o., Brnčičeva 3, 1231
Ljubljana-Črnuče, 10. sklop: ostala živila:
10/1 – Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, 10/2
– Era d.d. Velenje, Prešernova 10, 3504
Velenje, 10/3 – Kolinska d.d., Kolinska ulica
1, 1544 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 1. sklop: /; 2.
sklop: 2/1 – 1,190.679 SIT, 2/2 – 1,346.007,60
SIT, 3. sklop: 3/1 – 5,243.305,38 SIT, 3/2 –
4,569.050,10 SIT, 4. sklop: 4/1 – 8,453.886
SIT, 4/2 – 8,056.650 SIT, 4/3 – 15,079.764,60
SIT, 5. sklop: 5/1 – 987.218,88 SIT, 5/2
– 617.148 SIT, 6. sklop: 6/1 – 4,480.690,50
SIT, 6/2 – 4,848.765,18 SIT, 7. sklop:
7/1 – 2,888.141,97 SIT, 7/2 – 3,020.978,68
SIT, 7/3 – 2,841.142,83 SIT, 8. sklop:
8/1 – 1,262.194 SIT, 8/2 – 2,362.999,80
SIT, 8/3 – 2,446.062,80 SIT, 9. sklop: 9/1
– 3,387.311,40 SIT, 9/2 – 3,854.106 SIT, 10.
sklop: 10/1 – 4,543.795,47 SIT, 10/2 –
4,332.284,57 SIT, 10/3 – 1,153.908,31 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1. sklop: /; 2. sklop: 1,393.897,11 SIT,
1,190.679 SIT, 3. sklop: 5,243.305,38 SIT,
4,569.050,10 SIT, 4. sklop: 15,079.764,60
SIT, 8,056.650 SIT, 5. sklop: 987.218,88
SIT, 617.148 SIT, 6. sklop: 6,405.481,95 SIT,
4,480.699,50 SIT, 7. sklop: 3,020.978,68
SIT, 338.760 SIT, 8. sklop: 2,682.918,13
SIT, 1.363.194 SIT, 9. sklop: 4,304.412 SIT,
199.082,31 SIT, 10. sklop: 4,542.795,47 SIT,
195.300 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik za 1. sklop: meso in mesni
izdelki ni izbral ponudnika, saj ni prejel popolnih ponudb za navedeni sklop. Ponudniki
so lahko oddali ponudbo za celotno naročilo, za posamezne sklope živil ali za posamezna živila znotraj sklopov. Naročnik je za
dobavo živil po posameznih sklopih izbral
več pogodbenih dobaviteljev z najugodnejšo
kombinacijo ponudb, zato se je v pogobah
obvezal, da bo od vsakega dobavitelja dobavil živila najmanj v višini 20% orientacijske
pogodbene vrednosti.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. januar 2004.
Osnovna šola Mozirje

– drugi sklop: cena 100%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. sklop: pisarniški material: DZS, založništvo in trgovina, d.d., Mali trg 6, 1000
Ljubljana.
2. sklop: obrazci v prosti prodaji: DZS,
založništvo in trgovina, d.d., Mali trg 6,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop:
pisarniški
material:
20,103.930,73 SIT,
2. sklop: obrazci v prosti prodaji:
6,120.089,38 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop: pisarniški material: 2,
2. sklop: obrazci v prosti prodaji: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop:
20,862.378,74
SIT,
18,979.921,64 SIT,
2. sklop:
33,549.351,43
SIT,
6,120.089,38 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 1. 2004.
Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 13/2003
Ob-782/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje.
2. Naslov naročnika: Oblakova ulica 5,
3000 Celje, tel. 03/423-30-00.
3. Datum izbire: 12. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava pralnih sredstev za pralnico, kraj
dobave: Celje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za dodelitev naročila je
bila najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Ecolab d.o.o., Vangerlova
4, Maribor.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost bo odvisna od konkretnih nabav.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,869.661,69 SIT, 7,558.026,30 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 70 z dne 18. 7. 2003, Ob-98277.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 1. 2004.
Splošna bolnišnica Celje
Št. 14
Ob-784/04
1. Naročnik: Snaga, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6, 1000
Ljubljana, faks 477-97-13, tel. 477-96-00.
3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 3. 12. 2003 ob 9. uri v podjetju Snaga,
d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava osebne varovalne opreme.
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: Gumiks d.o.o., Podgorje
120, Kamnik.
7. Pogodbena vrednost:
– dobava osebne varovalne opreme
– splošno: 6,836.665 SIT;
– dobava delovnih oblačil TIP Snaga:
6,544.350 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za dobavo osebne varovalne opreme
– splošno: 8,776.363 SIT, 6,836.665 SIT;
– za dobavo delovnih oblačil TIP Snaga:
7,365.570 SIT, 6,544.350 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: 15. 1. 2004.
Snaga, d.o.o., Ljubljana
Št. 9/2003
Ob-792/04
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Metelkova 9,
1000 Ljubljana, tel. 01/300-39-53, faks
01/300-39-12.
3. Datum izbire: 26. 11. 2003, 19. 12.
2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
1. sklop: pisarniški material,
2. sklop: obrazci v prosti prodaji.
Kraj dobave: naročnik (ordinacije).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– prvi sklop: po odprtem postopku ni
bila pridobljena nobena pravilna ponudba,
naročnik je naročilo oddal po postopku s
pogajanji brez predhodne objave,

Stran

Ob-795/04
1. Naročnik: Osnovna šola Maska Durjave.
2. Naslov naročnika: Ruška cesta 15,
2000 Maribor, tel. 02/330-47-02, telefaks
02/330-47-02.
3. Datum izbire: 29. december 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava živil, Osnovna
šola Maksa Durjave, Ruška cesta 15, 2000
Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 79 točk, fiksnost cen do
6 točk, plačilni pogoji do 6 točk, strokovna
priporočila do 5 točk, odzivni čas za interventna naročila do 2 točki, lastna proizvodnja do 2 točki.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: 1. sklop: mesni izdelki: 1/1
– Mesarija in predelava mesa Stavan Babič
s.p., V zavoju 32/c, 2000 Maribor, 1/2 – MIR
Mesna industrija Radgona d.d., Lackova
22, 9250 Gornja Radgona, 2. sklop: mleko
in mlečni izdelki: 2/1 – Agroind Vipava 1894
Vipava d.d., Vinarska cesta 5, 5271 Vipava,
2/2 – Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva
63, 1000 Ljubljana, 3. sklop: kruh, pekovski
izdelki in slaščice: PPS – Pekarne Ptuj d.d.,
Rogozniška cesta 2, 2250 Ptuj, 4. sklop:
sadje in zelenjava: 4/1 – KZ Selnica ob
Dravi z.o.o., Sp. Selnica 5, 2352 Selnica
ob Dravi, 4/2 – Pitus d.o.o., Pesnica 14 A,
2201 Zgornja Kungota, 5. sklop: konzervirani izdelki: 5/1 – Era Petlja d.o.o., Ob Dravi 3 A, 2250 Ptuj, 5/2 – Mercator SVS d.d.,
Rogozniška cesta 8, 2250 Ptuj, 6. sklop:
sadni sokovi, sirupi in ostale pijače: 6/1 –
Nektar & Natura d.o.o., Brnčičeva 3, 1000
Ljubljana, 6/2 – Fructal d.d., Tovarniška 7,
5270 Ajdovščina, 7. sklop: ostala živila: 7/1
– Era Petlja d.o.o., Ob Dravi 3 A, 2250 Ptuj,
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7/2 – Mercator SVS d.d., Rogozniška cesta
8, 2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 1. sklop:
1/1 – 1,045.100 SIT, 1/2 – 1,252.415,50
SIT, 2. sklop: 2/1 – 3,024.101 SIT, 2/2
– 4,478.016,49 SIT, 3. sklop: 4,439.869,50
SIT, 4. sklop: 4/1 – 435.100 SIT, 4/2
– 2,092,531 SIT, 5. sklop: 5/1 – 888.300,35
SIT, 5/2 – 1,027.449 SIT, 6. sklop: 6/1 –
934.500 SIT, 6/2 – 621.594,10 SIT, 7. sklop:
7/1 – 1,166.858,37 SIT, 7/2 – 1,242.479,89
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1. sklop: 1,252.415,50 SIT,
1,045.100 SIT, 2. sklop: 4,478.016,49 SIT,
3,024.101 SIT, 3. sklop: 5,216.636,60 SIT,
4,439.869,50 SIT, 4. sklop: 2,108.976,23
SIT, 435.100 SIT, 5. sklop: 1,027.449 SIT,
68.051,20 SIT, 6. sklop: 1,018.961,91 SIT,
621.594,10 SIT, 7. sklop: 1,242.479,89 SIT,
82.152,49 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: 16. januar 2004.
Osnovna šola Maksa Durjave
Maribor
Št. 38/04
Ob-839/04
1. Naročnik: Osnovna šola Ivana Cankarja p.o.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Ivana
Cankarja p.o., Cankarjeva cesta 10, 9240
Ljutomer.
3. Datum izbire: 9. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava živil, Osnovna šola
Ivana Cankarja Ljutomer, podružnična šola
Cvetko Golar, podružnična šola Cven.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ocenjevanje ponudb na podlagi
najnižje ponudbene cene.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. skupina: kruh, pekovsko, slaščičarsko
pecivo – Ptujske pekarne in slaščičarne
d.d., Rogozniška cesta 2, 2250 Ptuj,
2. skupina: testenine, žita ter žitni izdelki – ERA Petlja d.o.o., Ob Dravi 3/a,
2250 Ptuj,
3. skupina: sadje in zelenjava – Gramis
d.o.o., Noršinska 3, 9000 Murska Sobota,
Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231 Beltinci,
4. skupina: mleko in mlečni izdelki – Pomurske mlekarne d.d., Industrijska 10, 9000
Murska Sobota, Mlekarna Celeia d.o.o., Arja
vas 92, 3301 Petrovče,
5. skupina: meso in mesni izdelki – MIR
mesna industrija Radgona d.d., Lackova
22,9250 Gornja Radgona,
6. skupina: jajca – Kmetija Kaučič Mirko,
Gornji Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci,
7. skupina sadni sokovi in sirupi – ERA
Petlja d.o.o., Ob Dravi 3/a, 2250 Ptuj,
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8. skupina: konzervirana zelenjava in
sadje – ERA Petlja d.o.o., Ob Dravi 3/a,
2250 Ptuj,
9. skupina: zamrznjene ribe in ribji izdelki – Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
1234 Mengeš,
10. skupina: olja in izdelki – ERA Petlja
d.o.o., Ob Dravi 3/a, 2250 Ptuj,
11. skupina: zamrznjena zelenjava in
ostali izdelki – Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,
12. skupina ostalo prehrambeno blago
– ERA Petlja d.o.o., Ob Dravi 3/a, 2250
Ptuj, Mercator-SVS d.d., Rogozniška 8,
2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost:
– za skupino kruh, pekovsko, slaščičarsko pecivo – 4,213.276,20 SIT,
– za skupino testenine, žita ter žitni izdelki – 482.758,80 SIT,
– za skupino sadje in zelenjava –
1,130.860 SIT,
– za skupino mleko in mlečni izdelki
– 2,613.362,20 SIT,
– za skupino meso in mesni izdelki
– 7,504.869,05 SIT,
– za skupino jajca – 91.500 SIT,
– za skupino sadni sokovi in sirupi
– 797.879,50 SIT,
– za skupino konzervirana zelenjava in
sadje – 585.117,30 SIT,
– za skupino zamrznjene ribe in ribji izdelki – 345.030 SIT,
– za skupino olja in izdelki – 246.664
SIT,
– za skupino zamrznjena zelenjava in
ostali izdelki – 651.075,95 SIT,
– za skupino ostalo prehrambeno blago
– 1,366.295,86 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudniki so nastopali brez podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 20.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za skupino kruh, pekovsko, slaščičarsko pecivo – 5,324.502,41 SIT,
4,213.276,20 SIT,
– za skupino testenine, žita ter žitni izdelki – 717.385 SIT, 482.758,80 SIT,
– za skupino sadje in zelenjava –
1,659.312,20 SIT, 1,130.860 SIT,
– za skupino mleko in mlečni izdelki
– 3,066.868,80 SIT, 2,613.362,20 SIT,
– za skupino meso in mesni izdelki
– 9,794.389,90 SIT, 7,504.869,05 SIT,
– za skupino jajca – 128.100 SIT, 91.500
SIT,
– za skupino sadni sokovi in sirupi
– 1,176.412,60 SIT, 797.879,50 SIT,
– za skupino konzervirana zelenjava in
sadje – 928.302 SIT, 585.117,30 SIT,
– za skupino zamrznjene ribe in ribji izdelki – 520.040 SIT, 345.030 SIT,
– za skupino olja in izdelki – 355.039,90
SIT, 246.664 SIT,
– za skupino zamrznjena zelenjava in
ostali izdelki – 851.770,20 SIT, 651.075,95
SIT,
– za skupino ostalo prehrambeno blago
– 1,751.900 SIT, 1,366.295,86 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.
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.

14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 1. 2004.
Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer
Št. 04/2003
Ob-850/04
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 28. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
zdravila za uporabo v humani medicini v
skupni vrednosti 1.189,1 mio SIT; skladišča
dobaviteljev.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena posameznega zdravila.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) Salus, Ljubljana, d.d., Mašera Spasičeva ulica 10, 1000 Ljubljana,
b) Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, 1001 Ljubljana,
c) Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
a) 392,732.286 SIT,
b) 494,353.064 SIT,
c) 301,971.322 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 989,333.514 SIT; 200,999.096 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ob-81195.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 1. 2004.
Zavod RS za blagovne rezerve
Ob-852/04
1. Naročnik: JVIZ Občine Mozirje, OE
Vrtec Mozirje.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 25,
3330 Mozirje, tel. 03/839-53-06, telefaks
03/583-33-15.
3. Datum izbire: 29. december 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava živil, JVIZ Občine
Mozirje, OE Vrtec Mozirje, Šolska ulica 25,
3330 Mozirje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 80 točk, fiksnost cen,
do 6 točk, strokovna priporočila do 5 točk,
plačilni pogoji 5 točk, lastna proizvodnja do
2 točki, odzivni čas za interventna naročila
do 2 točki.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. sklop: meso in mesni izdelki: /,
2. sklop: ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o.,
Testenova 55, 1234 Mengeš,
3. sklop: mleko in mlečni izdelki:
3/1 – Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 93,
2201 Petrovče,
3/2 – Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
4. sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice:
4/1 – Donats d.o.o., Bohovska cesta 21,
2311 Hoče,
4/2 – Žito d.d., Šmartinska 154, 1529
Ljubljana,
4/3 – Miš Maš d.o.o., Na trgu 52, 3330
Mozirje,
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5. sklop: žita in mlevski izdelki:
5/1 – Žito d.d., Šmartinska 154, 1529
Ljubljana,
5/2 – Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
6. sklop: sadje, zelenjava in stročnice:
6/1 – Sadex d.o.o., Rimska cesta 105,
3311 Šempeter v Savinjski dolini,
6/2 – Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
7. sklop: konzervirani izdelki:
7/1 – Era d.d. Velenje, Prešernova 10,
3504 Velenje,
7/2 – Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 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, sirupi in ostale
pijače: Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
10. sklop: ostala živila:
10/1 – Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
10/2 – Kolinska d.d., Kolinska ulica 1,
1544 Ljubljana,
10/3 – Era d.d. Velenje, Prešernova 10,
3504 Velenje.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: /;
2. sklop: 374.976 SIT,
3. sklop:
3/1 – 2,058.882,03 SIT,
3/2 – 1,660.341,45 SIT,
4. sklop:
4/1 – 3,583.917,75 SIT,
4/2 – 3,842.346 SIT,
4/3 – 6,177.613,62 SIT,
5. sklop:
5/1 – 1,642.951,50 SIT,
5/2 – 2,345.023,67 SIT,
6. sklop:
6/1 – 3,218.293,50 SIT,
6/2 – 3,521.910 SIT,
7. sklop:
7/1 – 3,057.157,85 SIT,
7/2 – 3,450.151,08 SIT,
8. sklop:
8/1 – 1,295.815,50 SIT,
8/2 – 1,756.398 SIT,
9. sklop: 228.010,15 SIT,
10. sklop:
10/1 – 4,833.641,19 SIT,
10/2 – 1,132.614 SIT,
10/3 – 5,030.355,12 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop: /;
2. sklop: 428.878,80 SIT, 336.892,50
SIT,
3. sklop: 2,058.882,03 SIT, 1,660.341,45
SIT,
4. sklop: 6,177.613,62 SIT, 3,583.917,75
SIT,
5. sklop: 2,281.237,46 SIT, 281.951,36
SIT,
6. sklop: 6,314.700 SIT, 3,218.293,50
SIT,
7. sklop: 3,450.151,08 SIT, 410.108,82
SIT,
8. sklop: 2,132.440,99 SIT, 1,295.815,50
SIT,
9. sklop: 279.600 SIT, 65.697,16 SIT,
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10. sklop: 5,030.355,12 SIT, 339.171,10
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik za 1. sklop: meso in mesni
izdelki ni izbral ponudnika, saj ni prejel popolnih ponudb za navedeni sklop. Ponudniki
so lahko oddali ponudbo za celotno naročilo, za posamezne sklope živil ali za posamezna živila znotraj sklopov. Naročnik je za
dobavo živil po posameznih sklopih izbral
več pogodbenih dobaviteljev z najugodnejšo
kombinacijo ponudb, zato se je v 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: 19. januar 2004.
JVIZ Občine Mozirje, OE Vrtec Mozirje
Št. 35/2002
Ob-857/04
1. Naročnik: Javni zavod Zdravstveni
dom Ptuj.
2. Naslov naročnika: Potrčeva 19A, 2250
Ptuj, tel. 02/771-25-11.
3. Datum izbire: 15. 12. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: laboratorijski material, fco sedež
naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Kemofarmacija d.d., Cesta
na Brdo 100, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 3,277.064,68
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,112.907,32 SIT, 3,277.064,68 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št. 58 z
dne 13. 7. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 1. 2004.
Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj

ZJN-15.G

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila gradnje
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj
Ob-832/04
Popravek
Slovenska razvojna družba d.d. – v likvidaciji je v Uradnem listu RS, št. 1 z dne
9. 1. 2004 objavila zahtevo za objavo obvestila o naročilu gradenj – prenova poslovne
stavbe v Mariboru, Zagrebška 20. V tekstu
obvestila je prišlo do napake v naslovu izvajalca, tako da se besedilo pod 6. točko
pravilno glasi:
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gama d.o.o., Ljubljanska
ulica 9, 2000 Maribor.
Slovenska razvojna družba d.d.
– v likvidaciji
Št. 110-1/04
Ob-805/04
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. 01/300-99-75, faks 01/300-99-74.
3. Datum izbire: 16. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba kabelske kanalizacije (klica v sili) in sistema zvez Naklo–Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za dodelitev je bila
najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ELSA Gornja Radgona
d.o.o., Šlebingerjev trg 15, 9250 Gornja
Radgona.
7. Pogodbena vrednost: 210,698.073,58
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 323,978.077,72 SIT, 210,698.073,58
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: 16. 1. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-806/04
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. 01/300-99-75, faks 01/300-99-74.
3. Datum izbire: 18. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: HC Razdrto–Vipava, Rebernice: gradnja viadukta 6-1/1 Boršt I na HC
odseku Razdrto–Vipava, Rebernice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za dodelitev je bila
najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Primorje d.d. Vipavska cesta
3, 5270 Ajdovščina.
7. Pogodbena vrednost: 634,752.717,30
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 634,865.081,55 SIT, 634,752.717,30
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. 62-63 z dne 19. 7.
2002.
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 1. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-807/04
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. 01/300-99-75, faks 01/300-99-74.
3. Datum izbire: 30. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: rekonstrukcija voziščne konstrukcije na avtocesti A1 – odsek 0037
Slovenska Bistrica–Slovenske Konjice
od km 4,700 do km 5,400.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za dodelitev je bila
najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CP Maribor d.d., Iztokova ul.
30, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 42,240.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 50,852.395,20 SIT, 42,240.000 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: 16. 1. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-808/04
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. 01/300-99-75, faks 01/300-99-74.
3. Datum izbire: 18. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izdelavo projektne dokumentacije: idejni projekt, PGD, PZR in
PZI za nadgradnjo sistema ABC – razširitev uporabe sistema ABC za vozila vseh
cestninskih razredov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za dodelitev je bila
najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Prometni studio d.o.o., Kantetova ulica 12, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 10,500.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,800.000 SIT, 10,500.000 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: 16. 1. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
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Št. 18/7-04
Ob-916/04
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper
d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 13,
6000 Koper, faks 05/66-86-120.
3. Datum izbire: 12. 1. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izgradnja vodovoda v/iz rezervarja Seča; KS Lucija – Občina Piran.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izpolnjevanje vseh pogojev
iz razpisne dokumentacije, najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Grafist d.o.o., Ankaranska
5c, 6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost: 26,490.918
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: 13,710.528 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 33,353.037,64 SIT, 26,490.918 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.
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

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. 15/2003
Ob-701/04
1. Naročnik: Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-28-23, faks
01/478-27-43.
3. Datum izbire: 21. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: zavarovanje
vozil Davčne uprave Republike Slovenije
za leto 2004.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Slovenica zavarovalniška
hiša d.d, Celovška cesta 206, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 12,285.600
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,219.445 SIT, 12,285.600 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 finance
Davčna uprava Republike Slovenije

Št. 433-01-8/2003/5
Ob-702/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance.
2. Naslov naročnika: p.p. 644, 1001 Ljubljana, faks 01/478-56-82, tel. 01/478-52-52.
3. Datum izbire: 27. 11. 2003,
4. Vrsta in obseg storitev: storitve varovanja poslovnih prostorov v obdobju
12 mesecev.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference in prisotnost
ISO certifikata,
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sintal, d.d., Zaloška 143,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 16,972.100 SIT
brez DDV oziroma 20,366.520 SIT skupaj
z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 22,194.000 SIT skupaj z DDV,
19,423.680 SIT skupaj z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 1. 2004.
Ministrstvo za finance
Št. 17123-03-403-69/2003
Ob-761/04
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: 6. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: preventivno
vzdrževanje in servisiranje naprav za
neprekinjeno napajanje, ki so izven garancijskega roka, in sicer:
– sklop 1: preventivno vzdrževanje in
servisiranje naprav za neprekinjeno napajanje proizvajalca IMV (Invertomatic Victron),
ki so izven garancijskega roka,
– sklop 2: preventivno vzdrževanje in
servisiranje naprav za neprekinjeno napajanje proizvajalca Socomec Sicon, ki so
izven garancijskega roka,
– sklop 3: preventivno vzdrževanje in
servisiranje naprav za neprekinjeno napajanje drugih proizvajalcev, ki so izven
garancijskega roka.
Kraj izvedbe: lokacije posameznih organizacijskih enot Ministrstva za notranje zadeve, Generalne policijske uprave in policijskih uprav, na območju celotne države,
kjer so naprave instalirane.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na javni razpis sta prispeli
2 ponudbi. Naročnik je pri analizi ponudb
ugotovil, da sta ponudbi pravilni in da v
celoti ustrezata zahtevam iz razpisne dokumentacije. Naročnik je na podlagi meril
cena in finančno stanje ponudnika, za
sklop 3 izbral ekonomsko najugodnejšo
ponudbo, kot je navedeno v 6. točki te objave. Glede na to, da za sklopa 1 in 2, nista
prispeli najmanj dve pravilni ponudbi javni
razpis za ta dva sklopa ni uspel.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: za sklop 3: Mides International d.o.o., Železna c. 14, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: okvirna dvoletna vrednost za sklop 3 je 7,720.000 SIT
z DDV.
Opomba: v vrednosti so zajete vse okvirno predvidene storitve.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za sklop 3: 6,604.792,80 SIT z DDV,
3,099.265,92 SIT z DDV.
Opomba: v vrednosti so zajeti preventivni pregledi ter predvidene zamenjave
ventilatorjev in baterij ne pa tudi ostale nepredvidljive storitve.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil objavljen v Ur. l. RS, št.
86-87 z dne 5. 9. 2003, Ob-101279.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 1. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-765/04
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper
d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja
13, 6000 Koper, tel. 05/66-86-100, faks
05/66-86-120.
3. Datum izbire: 18. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izgradnja vodovodnega omrežja v Šaredu nad Izolo
(Sveti Jakob) – I. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je pri izboru najugodnejšega ponudnika upošteval najnižjo
ceno ter dejstvo, da ponudnik izpolnjuje vse
zahtevane pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Grafist d.o.o., Ankaranska
cesta 5c, Koper.
7. Pogodbena vrednost: 31,538.334,65
SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 15,814.204,35 SIT
(z DDV).
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 38,254.949,23 SIT (z DDV),
31,538.334,65 SIT (z DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 108 z dne 7. 11. 2003,
Ob-105351.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 1. 2004.
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
Št. 15201-021/2003
Ob-786/04
1. Naročnik: Mestna občina Celje.
2. Naslov naročnika: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, tel.
03/426-58-60, telefaks 03/426-58-62.
3. Datum izbire: 9. 1. 2004.

4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje
storitev prehrane za potrebe javne kuhinje v Mestni občini Celje, za obdobje od
1. 1. 2004 do 31. 12. 2006.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročilo je bilo oddano po postopku s pogajanji brez predhodne objave
(ZJN-1 20. člen, prvi odstavek, 2. točka). V
postopku oddaje javnega naročila storitev
po odprtem postopku je naročnik prejel
eno pravilno ponudbo in je oddal naročilo
po postopku s pogajanji izvajalcu s to ponudbo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gostinstvo Celje d.o.o.,
Ribarjeva 3, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 69,802.173
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: 16. 1. 2004.
Mestna občina Celje
Št. 121
Ob-820/04
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-11, faks 01/589-73-47.
3. Datum izbire: 12. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: fizično varovanje in izvajanje receptorske službe v
skladišču naftnih derivatov Ortnek.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena – 55 točk,
– razpolaganje s kadri in tehnično zmogljivostjo – 30 točk,
– potrjene reference – 15 točk.
Izbrana je bila ponudba ponudnika, ki je
dosegla največ točk na podlagi točkovanja,
glede na zgoraj navedena merila.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: G-7, družba za varovanje
d.o.o., Špruha 33, 1236 Trzin.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost je ocenjena na 20 mio SIT na leto
brez DDV, glede na število ur na leto.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: varnostnik poklicni gasilec – 1.450
SIT/h, 1.129 SIT/h; varnostnik izprašani
gasilec – 1.350 SIT/h, 1.329 SIT/h.
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 Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 3/2003
Ob-854/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec.
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2. Naslov naročnika: Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec, tel. 02/882-34-00,
faks 02/884-23-93.
3. Datum izbire: 23. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: organiziranje
in strokovno vodenje centralne čistilne in
transportne ekipe.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena vrednost, strokovnost
kadra, reference in certifikat kakovosti.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ISS Servisystem d.o.o.,
Ptujska 95, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 14,352.912
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,352.912 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave odprtega
postopka: Uradni list RS, št. 114 z dne
21. 11. 2003, Ob-106270.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 1. 2004.
Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec

ZJN-18

Zahteva za objavo javnega
natečaja
Na podlagi 65. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
natečaja
Ob-889/04
1. Naročnik: naročnik Mestna občina Koper, ki jo po pooblastilu zastopa Zbornica za
arhitekturo in prostor (ZAPS).
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Koper, Verdijeva 210, 6000 Koper, tel.
05/664-62-67, faks 05/664-62-92 e-pošta:
sibila.ludvik@koper.si. Naslov pooblaščenega zastopnika naročnika: ZAPS, Vegova
8, 1000 Ljubljana, tel. 01/24-20-672, faks
01/24-20-680, e-naslov: izs.msa@siol.net.
3. Predmet natečaja: idejno arhitekturna rešitev izgradnje nove mestne šole na
Bonifiki v Kopru.
4. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva natečajno gradivo in dodatne informacije: Mestna občina Koper,
Verdijev trg 10, 6000 Koper, Sibila Ludvik,
tel. 05/664-62-67, faks 05/664-62-92, e-naslov: sibila.ludvik@koper.si. Gradivo se lahko dvigne osebno, vsak delovni dan od 8.
do 12. ure, ob sredah tudi od 14. do 16.30
ali pošlje po pošti.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
natečajno gradivo in dobe dodatne informacije: rok za postavljanje vprašanj do vključno
8. 3. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek 20.000 SIT
je potrebno nakazati na račun MOK št.
01250-0100005794 s pripisom “Natečaj Mestna OŠ Bonifika.”
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 4. 2004 do 14. ure v
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vložišču MOK ali isti dan po hitri pošti (oddaje po navadni pošti ni!).
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: natečajni elaborati se naslovijo
na Mestno občino Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper.
6. Kjer je to mogoče, navesti, ali je natečaj rezerviran za določene poklice: v ekipi
je obvezna udeležba pooblaščenega projektanta arhitekta.
7. Merila za ocenjevanje ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
8. Kjer je potrebno, imena članov žirije, ki bo ocenjevala ponudbe: člani žirije:
Darko Grad, dius, Anton Baloh, ravnatelj,
Viljan Tončič, udig, Gorazd Kobal, udia,
Dare Lečnik, udia, Miha Klajzelj, udia, Rok
Benda; udia, namestniki: Artur Mlinar, udia,
Rado Prodan, udia, poročevalki Bojana Stroj
Nučič, udia, Urša Vrhunc, udia.
9. Napoved, ali je odločitev žirije obvezujoča za naročnika: da.
10. Kjer je mogoče, število in vrednost
nagrad: 1. nagrada 4,400.000 SIT, 2. nagrada 2,800.000 SIT, 3. nagrada 1,700.000
SIT, trije odkupi po 750.000 SIT. Vsi zneski
so v bruto vrednostih.
11. Kjer je mogoče, podrobnosti o plačilih vsem udeležencem natečaja: vsak, ki
bo izdelal nalogo skladno z razpisnimi pogoji, bo prejel odškodnino v višini 350.000
SIT bruto.
12. Napoved, ali bodo zmagovalcu dodeljene pogodbe, ki sledijo iz natečaja: da.
13. Morebitne druge informacije o natečaju: vse ostale informacije so razvidne
iz razpisnega gradiva, ki je objavljeno na
spletni strani ZAPS www.arhiforum.com.
14. Datum objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 1. 2004.
Mestna občina Koper

Javna naročila
male vrednosti
Št. 09/2004
Ob-814/04
Na podlagi 124. člena Zakona o javnih
naročilih in Pravilnika o oddaji javnih naročil
male vrednosti na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj, naroča Urad za
makroekonomske analize in razvoj, Gregorčičeva 27, 1000 Ljubljana, objavo
zbiranja ponudb
za izvedbo ekspertiz in raziskav za
pripravo strategije razvoja Slovenije
1. Vsebinska izhodišča razpisa
Vlada Republike Slovenije se je s posebnim sklepom z dne 9. julija 2003 odločila, da ob vstopu Slovenije v EU pripravi
prenovljeno razvojno strategijo. Za strokovno koordinacijo priprave dokumenta z delovnim naslovom »Strategija razvoja Slovenije – izzivi prihodnosti« (SRS) je zadolžila
Urad za makroekonomske analize in razvoj
(v nadaljevanju Urad), predsednik Vlade pa
je imenoval skupino strokovnjakov, ki je pripravila osnutek dispozicije SRS.
Podrobnejši opis vsebinskih izhodišč
je dosegljiv na spletni strani Urada: http:
//www.gov.si/umar/projekti/srs.
2. Ekspertize
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Namen ekspertiz je predvsem bolj poglobljena analitična predstavitev določenega področja oziroma oblikovanje predloga
usmeritev in ukrepov politike na področju.
Ekspertize bodo v pomoč delovnim skupinam, ki pripravljajo vsebino SRS po posameznih tematskih sklopih.
Razpisane teme:
E1: Makroekonomska tveganja ob vstopu v ERM2 in EMU ter implikacije za ekonomsko politiko.
E2: Razvojna vloga zemljiške politike.
E3:
Multifunkcionalnost
kmetijstva
– družbena in ekonomska relevanca.
3. Raziskave
Namen raziskav je predvsem analiza
določenega vsebinskega področja, ki z
razpoložljivimi strokovnimi znanji oziroma
ekspertizami ni dovolj poznano, da bi lahko
že oblikovali ustrezne strateške usmeritve
in ukrepe politike. Raziskave bodo v SRS
vnesle nove vsebine, ki sicer ne bi bile zadovoljivo zajete.
Razpisane teme:
R1: Metodologija za ugotavljanje konkurenčnih prednosti slovenskega gospodarstva in predlog prednostnih področij.
R2: Metodologija za ugotavljanje konkurenčnih prednosti na področju tehnologije in
predlog prednostnih področij.
R3: Ovire za konkurenco v slovenskem
gospodarstvu in ukrepi za odpravo.
R4: Analiza fleksibilnosti trga dela v Sloveniji in ukrepi za izboljšanje.
R5: Migracijska politika in problem bega
možganov.
R6: Analiza podatkov o strukturi vpisa in
diplomantov v visokem izobraževanju.
R7: Koristi, stroški in opcije regionalnega
nivoja upravljanja in samoupravljanja v Sloveniji z vidika učinkovitosti javnih storitev in
učinkovitosti javnega financiranja.
R8: Vrednotenje vloge naravnih virov
(okoljskega kapitala) Slovenije v strategiji
razvoja Slovenije z vidika konkurenčnosti in
kakovosti življenja.
4. Časovni in finančni okvir
Okvirni rok za pripravo ekspertiz je dva
do tri mesece po podpisu pogodbe, okvirna
sredstva pa med 1 in 2 milijona SIT za ekspertizo.
Okvirni rok za pripravo raziskav je pet do
šest mesecev po podpisu pogodbe, okvirna
sredstva pa med 2 in 4 milijone SIT za raziskavo.
Plačilo se bo izvršilo s transakcijskega
računa naročnika št. 01100-6300109972,
PP 1550, analitike 2216-404 – Strategija
razvoja Slovenije 2004 – 2005, na podlagi izstavljene listine izvajalca, ki je podlaga za izplačilo, v predpisanih rokih, ki
veljajo za uporabnike proračuna Republike
Slovenije.
5. Oblika posredovane ekspertize oziroma raziskave
Izvajalec bo:
– posredoval naročniku rezultate raziskave v zvezi z njegovim modulom v treh
vezanih izvodih in kot nevezan originalni
izvod za nadaljnje razmnoževanje;
– posredoval naročniku vsa gradiva v
zvezi z rezultati ekspertize oziroma raziskave v elektronski obliki (okolje Microsoft
Office – Word, Excel ali PDF format) na
elektronski naslov: gp.umar@gov.si in na
elektronski naslov skrbnika pogodbe;
– sintezno predstavil rezultate raziskave
v posebnem sestavku v dolžini od polovice
do ene avtorske pole v slovenskem jeziku;

– sintezno predstavil rezultate raziskave
v povzetku v slovenskem in angleškem jeziku v skupnem obsegu dveh strani;
– po dogovoru pripravil ustrezno kratko
predstavitev raziskave za naročnikove publikacije;
– dovolil naročniku, da rezultate raziskave objavi v svojih publikacijah, pri čemer
ne sme spremeniti osnovnega sporočila, ki
izhaja iz raziskave, navesti pa mora tudi, da
je raziskavo pripravil izvajalec.
6. Rok za predložitev ponudb in način
predložitve ter opremljenost ponudb
Ne glede na način prenosa morajo ponudbe prispeti na Urad za makroekonomske analize in razvoj, Gregorčičeva 27,
1000 Ljubljana, najkasneje v 15 dneh od
te objave.
Ponudba mora biti poslana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti:
– vidna označba »Ne odpiraj – ponudba
za izvedbo ekspertiz in raziskav za pripravo
Strategije razvoja Slovenije (navedba zaporedne številke razpisane ekspertize oziroma
raziskave”
– ime oziroma naziv in naslov ponudnika.
Ponudba mora obvezno vsebovati:
– podatke o ponudniku – (ime oziroma
naziv in naslov),
– vsebinsko dispozicijo predlagane raziskave (1 do 2 strani),
– natančen opis metodologije, ki bo uporabljena (1 do 2 strani),
– ime nosilca raziskave in (opcijsko)
sodelujočih raziskovalcev,
– izbrano bibliografijo raziskovalca in
(opcijsko) sodelujočih raziskovalcev, ki dokazuje usposobljenost za raziskovanje na
področju, za katerega se kandidira,
– izpis celotne bibliografije nosilca iz sistema COBISS za zadnjih pet let,
– predlagano trajanje izvedbe,
– predlagano vrednost raziskave,
– disketo ali CD na katerem so zahteve
ponudbe zapisane v eni datoteki Word ali
PDF formatu, ki je poimenovana z oznako
XX-ime ponudnika, pri čemer je XX zaporedna številka teme iz tega razpisa (npr.
E2 ali R3), ime ponudnika pa skrajšano
ime organizacije, ki se prijavlja, oziroma
priimek prijavitelja, če gre za samostojnega
raziskovalca.
Če ponudnik ne bo posredoval obveznih podatkov ponudbe, ali bo zamudil rok
predložitve ponudb, se njegova ponudba pri
izbiri ne bo upoštevala.
Merilo za izbiro ponudb bodo krajši roki
in manjša potrebna sredstva za enakovredno vsebino ter, na podlagi poslane izbrane
bibliografije, izkazana večja usposobljenost
za izvedbo posamezne ekspertize oziroma
raziskave.
7. Rok, v katerem bodo prijavitelji
obveščeni o izidu zbiranja ponudb: prijavitelji projektov bodo o izbiri obveščeni v roku
14 dni od sklenitve pogodbe z izbranim
izvajalcem posamezne ekspertize oziroma
raziskave.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani pridobijo dodatna pojasnila:
vse dodatne informacije v zvezi z razpisom
in vzorec pogodbe dobijo prijavitelji na Uradu za makroekonomske analize in razvoj,
Gregorčičeva 27, 1000 Ljubljana (Klavdija
Korenika 01/478-10-83).
Urad za makroekonomske analize
in razvoj
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Podelitev koncesij
Ob-686/04
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah – ZGJS (Uradni list
RS, št. 32/93 in 30/98), 133. člena Zakona
o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00
in 102/00), Odloka o lokalnih gospodarskih
javnih službah v občini (MUV, št. 7/96),
Odloka o podelitvi koncesije za obvezno
lokalno gospodarsko javne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi
varstva zraka (MUV, št. 16/96 in 20/02) objavlja Občina Starše
javni razpis
za izbiro koncesionarja za izvajanje
lokalne javne službe za pregledovanje,
nadzorovanje in čiščenje kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov
zaradi varstva zraka na območju Občine
Starše
1. Koncedent: Občina Starše.
2. Naslov koncedenta: Starše 93,
2205 Starše, faks 02/686-48-10, tel.
02/686-48-00.
3. Opis in obseg koncesije: opravljanje
gospodarske javne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi
varstva zraka.
4. Kraj izvajanja: celotno območje Občine Starše.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje izvedbe: od podpisa
pogodbe za dobo 5 let.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Starše, Občinska uprava, Stanka Vobič (tel.
02/686-48-05).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek, sreda,
petek od 8. do 12. ure, do izteka roka za
predložitev ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 7.000 SIT. V znesek ni vključen
DDV; znesek je potrebno nakazati na TRR
Občine Starše št. 01315-0100009011, s pripisom “Razpisna dokumentacija za oddajo
koncesije – dimnikarstvo“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 3. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Starše, Starše 93, 2205
Starše.
(c) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 3. 2004 ob 12. uri; Občina Starše, Starše
93, sejna soba.
9. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: lastna
menica za zavarovanje resnosti ponudbe v
višini 1,000.000 SIT.
10. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
zbrana kot najugodnejša: pogodba.
11. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. člen Zakona o javnih
naročilih: ponudnik mora imeti poravnane
vse obveznosti do Občine Starše.
12. Datum, do katerega mora veljati: 90
dni od dneva predložitve ponudbe.

13. Merila za ocenitev ponudb: cena
60%, reference 40% (podrobnejša merila
so v razpisni dokumentaciji).
14. Morebitne druge informacije o naročilu: /
15. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
16. Občina Starše si pridržuje pravico,
da ne izbere nobenega kandidata za koncesionarja.
16. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 1. 2004.
Občina Starše
Št. 01-414-06-1/2004
Ob-781/04
Na podlagi 133. člena Zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 29/00 in 102/00) in
3. člena Odloka o podelitvi koncesije za
obvezno javno lokalno službo za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih
naprav, dimnih vodov in iz zračnikov zaradi
varstva zraka (Ur. l. RS, št. 40/97) Občina
Ribnica objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
obvezne lokalne službe za
pregledovanje, nadzorovanje in
čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov
in iz zračnikov zaradi varstva zraka na
območju Občine Ribnica
1. Koncendent: Občina Ribnica.
2. Naslov koncendenta: Gorenjska cesta
3, 1310 Ribnica.
3. Predmet koncesije: izvajanje obvezne
lokalne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih
vodov in iz zračnikov zaradi varstva zraka
na območju Občine Ribnica.
4. Obseg koncesije: celotno območje
Občine Ribnica oziroma njen del:
I. območje: KS Dolenja vas, del KS Ribnica, ki obsega mesto Ribnica ter naselja:
Hrovača, Otavice, Goriča vas, Nemška vas,
Dane, Bukovica, Zadolje, Dolenji Lazi, Zapuže in Grič.
II. območje: KS Velike Poljane, KS Sveti
Gregor ter del KS Ribnica, ki obsega naselja:
Breže, Jurjevica, Kot, Sajevec, Slatnik, Sušje, Žlebič, Gorenji Lazi in Breg pri Ribnici.
5. Trajanje koncesije: koncesijsko razmerje začne veljati s podpisom koncesijske
pogodbe in traja 5 let.
6. a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Občina
Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, tel.01/837-20-25, elektronska pošta
darja.but@ribnica.si, Darja But.
b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od objave
dalje, vsak delovni dan od 8. do 14. ure do
vključno 25. 3. 2004.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT za posamezno območje,
znesek se nakaže na transakcijski račun
Občine Ribnica, št. 01304-0100005476.
Potrdilo o vplačilu je potrebno predložiti ob
prevzemu razpisne dokumentacije.
7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo vse
ponudbe, ki bodo predložene oziroma prispele najkasneje do 26. 3. 2004 do 9. ure.
b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudba se mora predložiti osebno
ali po pošti na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica v zaprti kuverti
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s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za opravljanje dimnikarske službe na 1. območju« oziroma » Ne odpiraj – ponudba za opravljanje
dimnikarske službe na 2. območju«.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 26. 3. 2004,
ob 11. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
9. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma
ima obrtno dovoljenje za opravljanje te dejavnosti,
– da predloži ustanovitveni akt,
– da predloži reference in dokazila, ki potrjujejo, da ima potrebna znanja in izkušnje
za opravljanje dejavnosti,
– da je ustrezno tehnično opremljen za
opravljanje dejavnosti,
– da razpolaga z zadostnim številom
strokovnega kadra za opravljanje koncesijske dejavnosti,
– da ni v kazenskem postopku in da ni
bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje
zoper življenje, telo in premoženje,
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje dejavnosti.
11. Pogoji za izvajanje koncesije:
– koncesionar opravlja storitve dimnikarske službe v skladu s ceno, ki jo ponuja
koncendent,
– zagotavlja zadostno število strokovnih
kadrov za izvajanje ter zadosten obseg tehničnih sredstev,
– na zahtevo koncendenta omogoči
strokoven in finančni nadzor nad zakonitostjo dela,
– upošteva tehnične, strokovne, organizacijske, vzdrževalne in druge standarde za
opravljanje koncesije,
– koncendentu mora predložiti letna
poročila o poslovanju najpozneje do konca
marca za preteklo leto,
– zagotoviti mora pravočasno letno poročilo o meritvah emisij iz kurilnih naprav in
mora o tem redno obveščati koncendenta
ter pristojno inšpekcijsko službo,
– koncesionar ne sme prenesti koncesije
na drugega, razen v primerih, določenih z
zakonom ali iz razlogov, določenih v koncesijski pogodbi.
12. Merila za izbor:
– celovitost ponujenega izvajanja javne
službe v okviru iste pravne osebe,
– cena storitev,
– dosedanje pozitivne reference kandidatov.
Podrobna merila za ocenitev ponudbe so
navedena v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
60 dni od dneva odpiranja ponudb. Koncendent bo sprejel odločitev v roku 30 dni od
dneva odpiranja ponudb in sicer z upravno
odločbo na podlagi 144. člena ZUP.
14. Morebitne druge informacije: /
15. Datum in številka predhodnega
razpisa: 5. 12. 1997 (Ur. l. RS, št. 75/97),
01-JT-108-16/97.
16. Datum odposlane zahteve za objavo:
15. 1. 2004.
Občina Ribnica
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Javni razpisi
Ob-851/04
Obvestilo o zaprtju razpisa
Javni razpis za izbor lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del v Republiki
Sloveniji za leto 2004, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 107-108 z dne 7. 11.
2003, se z dnem 12. 1. 2004 zapira na področju Območnih služb Ljubljana in Maribor,
z dnem 20. 1. 2004 na področju Območne
službe Velenje in na centralni službi ter z
dnem 21. 1. 2004 na področju Območne
službe Celje zaradi razdelitve vseh razpoložljivih sredstev za leto 2004.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-793/04
Na podlagi sklepa nadzornega sveta
Filmskega sklada Republike Slovenije
– javnega sklada, št. 25/4 z dne 17. 12.
2003 in odločbe Ministrstva za kulturo št.
403-14/2003/33 z dne 18. 12. 2003, Uprava Filmskega sklada Republike Slovenije
– javnega sklada izdaja
sklep o razveljavitvi
javnega razpisa za sofinanciranje
celovečernih igranih in dokumentarnih,
kratkih igranih in dokumentarnih ter
animiranih filmov v obdobju 2005-2006
S tem sklepom se razveljavlja Javni razpis za sofinanciranje celovečernih igranih in
dokumentarnih, kratkih igranih in dokumentarnih ter animiranih filmov v obdobju 20052006, javno objavljen dne 7. 6. 2003.
Obrazložitev:
Dne 4. 6. 2003 je Uprava Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (v
nadaljevanju: Filmski sklad) izdala sklep o
začetku postopka za izbiro programov oziroma projektov, na podlagi katerega je dne
7. 6. 2003 izvedena javna objava »Javnega
razpisa za sofinanciranje celovečernih igranih in dokumentarnih, kratkih igranih in dokumentarnih ter animiranih filmov v obdobju
2005-2006«.
Dne 18. 11. 2003 je Uprava Filmskega sklada izdala odločbo št. I-33/2003, s
katero vloge prispele na razpis sprejela v
(so)financiranje razvoja projekta oziroma
jih je zavrnila.
Dne 17. 1. 2003 je nadzorni svet Filmskega sklada na svoji 25. redni seji ugotovil,
da je prišlo do nedopustnih napak pri izvedbi razpisa, zato je Upravi Filmskega sklada
predlagal, da razveljavi predmetni razpis.
V zvezi z odločbo št. I-33/2003 se je
uspešno pritožil en vlagatelj. Na podlagi pritožbe je Ministrstvo za kulturo, kot pristojni
organ v odločanju o pritožbi, dne 18. 12.
2003 izdalo odločbo št. 403-14/2003/33, s
katero je izreklo, da se pritožbi ugodi in da
se izpodbijana odločba odpravi ter da se
zadeva vrne organu prve stopnje v ponovni
postopek. Filmski sklad je to odločbo prejel
dne 9. 1. 2004.
Na podlagi sklepa št. 25/4 nadzornega
sveta Filmskega sklada in odločbe št. 40314/2003/33 Ministrstva za kulturo, je Uprava
Filmskega sklada sprejela odločitev, kot je
navedena v izreku tega sklepa.
Filmski sklad Republike
Slovenije – Javni sklad

Št.

5-6 / 23. 1. 2004 /

Stran

356

Ob-925/04
Na podlagi sklepa nadzornega sveta
Filmskega sklada Republike Slovenije
– javnega sklada št. 25/4 z dne 17. 12.
2003, Uprava Filmskega sklada Republike
Slovenije – javnega sklada izdaja

Na podlagi sklepa št. 25/4 nadzornega
sveta Filmskega sklada, je uprava Filmskega sklada sprejela odločitev, kot je navedena v izreku tega sklepa.
Filmski sklad Republike
Slovenije – javni sklad

sklep o razveljavitvi
javnega razpisa za sofinanciranje
programov prireditev, strokovnih
srečanj in izobraževanja na področju
kinematografije v letu 2004
S tem sklepom se razveljavlja javni razpis za sofinanciranje programov prireditev,
strokovnih srečanj in izobraževanja na področju kinematografije v letu 2004, javno
objavljen dne 7. 6. 2003.
Obrazložitev:
Dne 4. 6. 2003 je uprava Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (v
nadaljevanju: Filmski sklad) izdala sklep o
začetku postopka za izbiro programov oziroma projektov, na podlagi katerega je dne
7. 6. 2003 izvedena javna objava: »Javni
razpis za sofinanciranje programov prireditev, strokovnih srečanj in izobraževanja na
področju kinematografije v letu 2004«.
Dne 17. 1. 2003 je nadzorni svet Filmskega sklada na svoji 25. redni seji ugotovil,
da je prišlo do nedopustnih napak pri izvedbi razpisa, zato je upravi Filmskega sklada
predlagal, da razveljavi predmetni razpis.

Št. 50-15/2004
Ob-742/04
Na podlagi Uredbe o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko
Slovenijo in Republiko Litvo (Ur. l. RS, št.
134/03) in na podlagi 6. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih
kvot (Ur. l. RS, št. 115/02 in 11/03) objavlja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

Tarifna
oznaka
0201
0203
0402
0406
0406 30

razpis
za razdelitev carinskih kvot, ki se
razdelijo po metodi dražbe pravic do
uvoza blaga v okviru carinskih kvot v
skladu z Uredbo o izvajanju Sporazuma
o prosti trgovini med Republiko
Slovenijo in Republiko Litvo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (v nadaljnjem besedilu ministrstvo)
objavlja v skladu s prilogo 3 uredbe o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo (Uradni
list RS, št. 134/03) naslednje količine blaga,
ki se razdelijo po metodi dražbe pravic do
uvoza blaga v okviru carinskih kvot.

Poimenovanje

Količina
(t)

Meso, goveje, sveže ali ohlajeno
Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno
Mleko in smetana, koncentrirana ali ki vsebuje
dodan sladkor ali druga sladila
Sir in skuta
- Sir, topljen, razen naribanega, ali v prahu:

Ponudniki vložijo ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga v okviru posamezne carinske kvote v roku 15 dni po tej objavi. Ponudbe se vlagajo pri Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem
besedilu: agencija). Ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga se vlagajo na obrazcu,
ki ustreza vzorcu iz priloge 2 Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih
kvot (Ur. l. RS, št. 115/02 in 11/03).
Vsak ponudnik lahko za posamezno
razpisano količino vloži največ tri ponudbe
z različnimi ponudbenimi cenami in količinami, v skladu z drugim odstavkom 7. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v
okviru carinskih kvot (Ur. l. RS, št. 115/02 in
11/03). Vsaka ponudba je zavezujoča. Po
preteku roka za vložitev ponudbe te ni mogoče niti spremeniti niti umakniti.
Agencija pošlje ponudniku obvestilo o
dodeljeni količini blaga v roku 8 dni od končane izbire. Ponudnik je dolžan v roku 30
dni od izdaje obvestila o dodeljeni količini
blaga vplačati izdraženo ceno in predložiti
agenciji potrdilo o vplačilu zneska za izdraženo količino. Cena za izdraženo količino
ustreza ceni v ponudbi. Znesek je potrebno
vplačati na transakcijski račun »Izvrševanje
proračuna Republike Slovenije« številka
»01100-6300109972«. Po plačilu celotnega
zneska za izdraženo količino izda agencija
ponudniku potrdilo o dodeljeni količini bla-

17
33

Obdobje (rok)
uvoza
do 30. 4. 2004
do 30. 4. 2004

7

do 30. 4. 2004

7

do 30. 4. 2004

ga. Uvoz dodeljene količine blaga je možen
le na podlagi potrdila agencije o dodeljeni
količini blaga, ki ga ponudnik predloži carinskemu organu skupaj z deklaracijo za vnos
blaga v carinski postopek.
Ponudba za dodelitev določene količine
blaga v okviru posamezne carinske kvote
mora biti kolkovana z upravnimi kolki v višini 1.700 SIT.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 511-1/2004
Ob-743/04
Na podlagi Uredbe o izvajanju srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini
(CEFTA) (Ur. l. RS, št. 132/03) in na podlagi
10. člena Uredbe o načinu delitve količin
blaga v okviru carinskih kvot (Ur. l. 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 v skladu z
Uredbo o izvajanju srednjeevropskega
sporazuma o prosti trgovini (CEFTA)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) objavlja v skladu s prilogo 38 Uredbe
o izvajanju srednjeevropskega sporazuma o
prosti trgovini (CEFTA), (Uradni list RS, št.
132/03) naslednje količine blaga, ki se razdelijo po metodi komisijske delitve.
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1. Za uvoz iz Republike Hrvaške (priloga Uredbe št. 38)
Tarifna oznaka

Poimenovanje

Količina(1) (t)

Obdobje (rok) uvoza

0201

Meso, goveje, sveže ali ohlajeno

33

do 30. 4. 2004

0203

Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

33

do 30. 4. 2004

0207

Meso in užitni odpadki perutnine iz tar. št. 0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

75

do 30. 4. 2004

0210

Meso in užitni klavnični odpadki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni; užitna
moka in zdrob iz mesa ali iz klavničnih odpadkov

33

do 30. 4. 2004

0401

Mleko in smetana, nekoncentrirana niti ne vsebuje dodanega sladkorja ali
drugih sladil

0401 20

– Z vsebnostjo maščobe več kot 1 mas.% do vključno 6 mas.%:
167

do 30. 4. 2004

167

do 30. 4. 2004

17

do 30. 4. 2004

333

do 30. 4. 2004

50

do 30. 4. 2004

– – do vključno 3 mas.%:
0401 20 11

– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov
– – več kot 3 mas.%:

0401 20 91

– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov

0402

Mleko in smetana, koncentrirana ali ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila

0403

Pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali
kislo mleko in smetana, koncentrirano ali ne, ali ki vsebuje dodan sladkor ali
druga sladila, ali aromatizirano ali ki vsebuje dodano sadje, oreške ali kakav

0405

Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni iz mleka; mlečni namazi

0406

Sir in skuta

0406 20

– Sir, nariban ali v prahu, vseh vrst

0406 30

– Sir, topljen, razen naribanega, ali v prahu

0406 40

– Sir z modrimi ali podobnimi žlahtnimi plesnimi nastale v jedru sira

0406 90

– Sir, drug

0701

Krompir, svež ali ohlajen

0701 90
0702 00 00

17

do 30. 4. 2004

117

do 30. 4. 2004

33

do 30. 4. 2004

100

do 30. 4. 2004

– Drug

333

do 30. 4. 2004

Paradižnik, svež ali ohlajen

100

do 30. 4. 2004

0705

Solata (Lactuca sativa) in radič (Cichorium spp.), sveža ali ohlajena

167

do 30. 4. 2004

0707 00

Kumare in kumarice, sveže ali ohlajene

117

do 30. 4. 2004

0709

Druge vrtnine, sveže ali ohlajene

5

do 30. 4. 2004

67

do 30. 4. 2004

333

do 30. 4. 2004

83

do 30. 4. 2004

2167

do 30. 4. 2004

9333

do 30. 4. 2004

167

do 30. 4. 2004

– Gobe in gomoljike:
0709 51 00

– – gobe iz rodu Agaricus

0709 59

– – druge

0709 60

– Plodovi iz rodu Capsicum ali Pimenta:

0808

Jabolka, hruške in kutine, sveže

0808 10

– Jabolka

0810

Drugo sadje, sveže

0810 10 00

– Jagode

1001

Pšenica in soržica

1001 90

– Drugo

1005

Koruza

1005 90 00

– Druga

1101 00

Pšenična moka ali moka iz soržice

1103

Žitni drobljenci, zdrob in peleti
– Drobljenec in zdrob:

1103 11

– – pšenična

50

do 30. 4. 2004

1103 13

– – koruzna

33

do 30. 4. 2004

1517

Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti ali olj živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja, razen užitnih
masti ali olj in njihovih frakcij iz tar. št. 1516

1517 10

– Margarina, razen tekoče margarine

600

do 30. 4. 2004

1601 00

Klobase in podobni izdelki iz mesa, drugih užitnih klavničnih odpadkov ali
krvi; sestavljena živila na osnovi teh proizvodov

17

do 30. 4. 2004
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Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, klavničnih odpadkov ali krvi
Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi nadomestki, pripravljeni
iz ribjih jajčec
Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav
Sladni ekstrakt; živila iz moke, drobljencev, zdroba, škroba in sladnega ekstrakta, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 40 mas.%, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta
na drugem mestu; živila iz izdelkov iz tar. št. 0401 do 0404, ki ne vsebujejo
kakava ali ga vsebujejo manj kot 5 mas.%, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu
– Proizvodi za otroško prehrano, v pakiranjih za prodajo na drobno
– Mešanice in testo za izdelovanje pekovskih izdelkov iz tar. št. 1905
– Drugo

467
217

do 30. 4. 2004
do 30. 4. 2004

317

do 30. 4. 2004

350
283

do 30. 4. 2004
do 30. 4. 2004

1902

Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi snovmi) ali
drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen
– Nekuhane testenine, nepolnjene ali drugače pripravljene:

50

do 30. 4. 2004

1902 11 00

– – ki vsebujejo jajca

1902 19

– – druge

1902 20

– Polnjene testenine, kuhane ali nekuhane ali drugače pripravljene

1902 30

– Druge testenine

1904

25

do 30. 4. 2004

100

do 30. 4. 2004

50
7

do 30. 4. 2004
do 30. 4. 2004

2003 10

Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih izdelkov
(npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v obliki zrn ali v obliki kosmičev ali
drugače obdelana zrna (razen moke, drobljencev in zdroba), predkuhana, ali
drugače pripravljena, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu
– Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih izdelkov
Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali konzervirani v
kisu ali ocetni kislini
Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako drugače, kot s kisom ali ocetno
kislino
– Drugo
Gobe in gomoljike, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali v
ocetni kislini
– Gobe iz rodu Agaricus

2003 90 00

– Druge

2005

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006
– Krompir
– Druge vrtnine in mešanice vrtnin
Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji ali pireji iz oreškov in sadne
paste ali paste iz oreškov, dobljeni s toplotno obdelavo, ki vsebujejo dodan
sladkor ali druga sladila ali ne
– Drugo:

10
67

do 30. 4. 2004
do 30. 4. 2004

100

do 30. 4. 2004

17
367

do 30. 4. 2004
do 30. 4. 2004

150

do 30. 4. 2004

1806
1901

1901 10 00
1901 20 00
1901 90

1904 10
2001
2002
2002 90
2003

2005 20
2005 90
2007

2007 99
2008
2008 60
2009

– – drugo
Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali konzervirani,
ki vsebujejo ali ne dodan sladkor ali druga sladila ali alkohol, ki niso navedeni
ali zajeti na drugem mestu
– Češnje in višnje
Sadni sokovi (vključno grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, nefermentirani in ki
ne vsebujejo dodanega alkohola, ki vsebujejo ali ne dodan sladkor ali druga
sladila
– Jabolčni sok:

2009 71

– – z Brix vrednostjo do vključno 20

2009 79

– – drugo

2009 80

– Sok iz drugih posameznih vrst sadja ali vrtnin

2009 90

– Mešanice sokov

2101

Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali mate čaja in pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali mate čaja; pražena
cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in njihovi ekstrakti, esence in koncentrati
– Pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter njihovi ekstrakti,
esence in koncentrati

2101 30

Stran
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2102

Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi (razen
cepiv iz tar. št. 3002); pripravljeni pecilni praški

2103

Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane začimbe in kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob in pripravljena
gorčica

2103 30

– Gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica

2103 90

– Drugo

2104

Juhe in mesne juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana sestavljena živila

2104 10

– Juhe in mesne juhe ter pripravki za te juhe

2105 00

Sladoled in druge ledene sladice, ki vsebujejo kakav ali ne

2106

Živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu

2106 90

– Drugo

2202

Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan sladkor ali
druga sladila ali arome, ter druge brezalkoholne pijače, razen sadnih ali zelenjavnih sokov, iz tar. št. 2009

2202 10 00

– Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan sladkor ali
druga sladila ali arome

2202 90

– Drugo

2203 00

Pivo izdelano iz slada

2204

Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina; grozdni mošt, razen tistega iz
tar. št. 2009

333

do 30. 4. 2004

50

do 30. 4. 2004

467

do 30. 4. 2004

83

do 30. 4. 2004

167

do 30. 4. 2004

417

do 30. 4. 2004

1500

do 30. 4. 2004

667

do 30. 4. 2004

2000

do 30. 4. 2004

73

do 30. 4. 2004

333

do 30. 4. 2004

150

do 30. 4. 2004

17

do 30. 4. 2004

100

do 30. 4. 2004

83

do 30. 4. 2004

133

do 30. 4. 2004

83

do 30. 4. 2004

– Druga vina; grozdni mošt, katerega fermentacija je ustavljena z dodajanjem
alkohola:
2204 21

– – v embalaži, s prostornino 2 l ali manj

2207

Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola 80 vol.% ali več; denaturirani etilni alkohol in drugi destilati, s katero koli vsebnostjo alkohola

2207 10 00

– Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola 80 vol.% ali več

2208

Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola manj kot 80 vol.%; žganja,
likerji in druge alkoholne pijače

2208 20

– Žganja, dobljena z destilacijo vina iz grozdja ali grozdnih tropin

2208 50

– Gin in brinjevec

2208 60

– Vodka

2208 70

– Likerji in krepilne pijače

2208 90

– Drugo

2402

Cigare, cigarilosi in cigarete iz tobaka ali tobačnih nadomestkov

2402 20

– Cigarete, ki vsebujejo tobak

(1)

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

Vlagatelj vloži zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote v roku 15 dni po tej objavi.
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 (Ur. l. 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
Št. 511-2/2004

Ob-744/04

Na podlagi Uredbe o izvajanju srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) (Ur. l. RS, št. 132/03) in na podlagi 6. člena
Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Ur. l. RS, št. 115/02 in 11/03) objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
razpis
za razdelitev carinskih kvot, ki se razdelijo po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot v skladu z Uredbo o
izvajanju srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) objavlja v skladu s prilogami 4, 10, 15, 20, 30, in
32 Uredbe o izvajanju srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA), (Ur. l. RS, št. 132/03) naslednje količine blaga, ki se delijo
po sistemu dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot.
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1. Za uvoz iz Republike Bolgarije (priloga 4 k uredbi)
Tarifna oznaka

Poimenovanje

0406

Sir in skuta

0406 90
0702 00 00

– Sir, drug
Paradižnik, svež ali ohlajen

Količina (t)

Obdobje (rok) uvoza

17
33

do 30. 4. 2004
do 30. 4. 2004

2. Za uvoz iz Češke Republike (priloga 10 k uredbi)
Tarifna oznaka

Poimenovanje

0210

Meso in užitni klavnični odpadki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni;
užitna moka in zdrob iz mesa ali iz klavničnih odpadkov
– Meso, prašičje:

0210 11

– – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi

0210 19

– – drugo

0210 99

– Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz mesa in drugih klavničnih odpadkov:
– – drugo:

Količina(1)

Obdobje (rok) uvoza

67 t

do 30. 4. 2004

17 hl

do 30. 4. 2004

150 hl

do 30. 4. 2004

– – – meso:
0210 99 10

– – – – konjsko, nasoljeno, v slanici ali sušeno

2204

Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina; grozdni mošt, razen
tistega iz tar. št. 2009
– Peneča vina:

2204 10

– – z dejansko vsebnostjo alkohola ne manj kot 8,5 vol.%:
2204 10 19

– – – druga
– – druga:

2204 10 99

– – – druga

2204 21

– Druga vina; grozdni mošt, katerega fermentacija je ustavljena z dodajanjem alkohola:
– – v embalaži, s prostornino 2 l ali manj:
– – – drugo:
– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol.%:
– – – – – druga:

2204 21 79

– – – – – – bela

2204 21 80

– – – – – – druga

2204 21 81

– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, več kot od 13 vol.% pa do
vključno 15 vol.%:
– – – – – kakovostna vina, pridelana na določenem pridelovalnem območju:
– – – – – – bela

2204 21 82

– – – – – – druga
– – – – – druga:

2204 21 83

– – – – – – bela

2204 21 84

– – – – – – druga

2204 21 94

– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, več kot 15 vol.% pa do vključno
18 vol.%:
– – – – – druga

2204 21 98

– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, več kot 18 vol.% pa do vključno
22 vol.%:
– – – – – druga

2204 21 99

– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, več kot 22 vol.%.

2204

Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina; grozdni mošt, razen
tistega iz tar. št. 2009
– Druga vina; grozdni mošt, katerega fermentacija je ustavljena z dodajanjem alkohola:
– – drugo:

2204 29
2204 29 10

– – – vino, razen tistega, iz tar. podšt. 2204 10, v steklenicah z gomastimi zamaški obdanimi z žičnimi košaricami; vino drugače polnjeno z
nadtlakom, nastalim zaradi ogljikovega dioksida v raztopini, ne manj kot
1 bar, vendar manj kot 3 bare, merjeno pri temperaturi 20 oC
– – – drugo:
– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol.%:
– – – – – druga:
– – – – – – bela:

Stran
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– – – – – – – drugje
– – – – – – druga:

2204 29 75

– – – – – – – drugje

2204 29 81

– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, več kot 13 vol.% pa do vključno
15 vol.%:
– – – – – kakovostna vina, pridelana na določenem pridelovalnem območju:
– – – – – – bela

2204 29 82

– – – – – – druga
– – – – – druga:

2204 29 83

– – – – – – bela

2204 29 84

– – – – – – druga

2204 29 94

– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, več kot 15 vol.% pa do vključno
18 vol.%:
– – – – – druga

2204 29 98

– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, več kot 18 vol.% pa do vključno
22 vol.%:
– – – – – druga

2204 29 99

– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, več kot 22 vol.%.

2204 30

– Drug grozdni mošt

(1)

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

3. Za uvoz iz Republike Madžarske (priloga 15 k uredbi)
Tarifna oznaka

Poimenovanje

0406
0406 40

Sir in skuta
– Sir z modrimi ali podobnimi žlahtnimi plesnimi nastale v jedru sira

0406 90

– Sir, drug:

Količina(1)

Obdobje (rok) uvoza

133 t

do 30. 4. 2004

167 t

do 30. 4. 2004

167 hl

do 30. 4. 2004

– – drugi:
– – – feta:
0406 90 31

– – – – iz ovčjega ali bivoljega mleka v embalaži s slanico ali v mehovih iz
ovčje ali kozje kože
– – – drugo:

0406 90 50

– – – siri iz ovčjega ali bivoljega mleka v čebričkih s slanico ali v mehovih
iz ovčje ali kozje kože
Paradižnik, svež ali ohlajen
Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina; grozdni mošt, razen tistega iz tar. št. 2009
– Druga vina; grozdni mošt, katerega fermentacija je ustavljena z dodajanjem alkohola:
– – v embalaži, s prostornino 2 l ali manj:
– – – drugo:

0702 00 00
2204

2204 21

– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol.%:
– – – – – kakovostna vina, pridelana na določenem pridelovalnem območju:
– – – – – – bela:
2204 21 38

– – – – – – – drugje
– – – – – – druga:

2204 21 78

– – – – – – – drugje
– – – – – druga:

2204 21 79

– – – – – – bela

2204 21 80

– – – – – – druga

2204 21 81

– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, več kot od 13 vol.% pa do vključno 15 vol.%:
– – – – – kakovostna vina, pridelana na določenem pridelovalnem območju:
– – – – – – bela

2204 21 82

– – – – – – druga
– – – – – druga:

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
2204 21 83

– – – – – – bela

2204 21 93

– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, več kot 15 vol.% pa do vključno
18 vol.%:
– – – – – Tokay (aszu in szamorodni)

2204 21 94

– – – – – druga

2204 21 97

– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, več kot 18 vol.% pa do vključno
22 vol.%:
– – – – – Tokay (aszu in szamorodni)

2204 29

Št.
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– – drugo:
– – – drugo:

1500 hl

Stran

362

do 30. 4. 2004

– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol.%:
– – – – – kakovostna vina, pridelana na določenem pridelovalnem območju:
– – – – – – druga:
2204 29 58

– – – – – – – drugje
– – – – – druga:
– – – – – – bela:

2204 29 65

– – – – – – – drugje

2204 29 75

– – – – – – druga:
– – – – – – – drugje

2204 29 81

– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, več kot 13 vol.% pa do vključno
15 vol.%:
– – – – – kakovostna vina, pridelana na določenem pridelovalnem območju:
– – – – – – bela

2204 29 82

– – – – – – druga
– – – – – druga:

2204 29 83

– – – – – – bela

2204 29 93

– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, več kot 15 vol.% pa do vključno
18 vol.%:
– – – – – Tokay (Aszu in Szamorodni)

2204 29 94

– – – – – druga

2204 29 97

– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, več kot 18 vol.% pa do vključno
22 vol.%:
– – – – – Tokay (aszu in szamorodni)

(1)

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

4. Za uvoz iz Republike Poljske (priloga 20 k uredbi)
Tarifna oznaka

Poimenovanje

Količina(1)(t)

Obdobje (rok)uvoza

0406
0406 40

Sir in skuta
– Sir z modrimi ali podobnimi žlahtnimi plesnimi nastale v jedru sira

67

do 30. 4. 2004

0406 90

– Sir, drug:
– – drugi:
– – – drugo:
– – – – drugo:

0406 90 93

– – – – – z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas.% in vsebnostjo vode,
v nemaščobni snovi:
– – – – – – več kot 72 mas.%

0406 90 99

– – – – – drugo

(1)

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

5. Za uvoz iz Slovaške republike (priloga 30 k uredbi)
Tarifna oznaka

Poimenovanje

0406

Sir in skuta

Količina (t)

Obdobje (rok) uvoza

17

do 30. 4. 2004

6. Za uvoz iz Slovaške republike (priloga 32 k uredbi)
Tarifna oznaka

Poimenovanje

0210

Meso in užitni klavnični odpadki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni;
užitna moka in zdrob iz mesa ali iz klavničnih odpadkov
– Meso, prašičje:

Količina(1)

Obdobje (rok) uvoza

33t

do 30. 4. 2004

Stran
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0210 11

– – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi

0210 19

– – drugo:

0210 99

– Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz mesa in drugih klavničnih odpadkov:
– – drugo:
– – – meso:

0210 99 10

– – – – konjsko, nasoljeno, v slanici ali sušeno

2204

Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina; grozdni mošt, razen
tistega iz tar. št. 2009
– Peneča vina:

2204 10

50 hl

do 30. 4. 2004

450 hl

do 30. 4. 2004

– – z dejansko vsebnostjo alkohola ne manj kot 8,5 vol.%:
2204 10 19

– – – druga
– – druga:

2204 10 99

– – – druga

2204 21

– Druga vina; grozdni mošt, katerega fermentacija je ustavljena z dodajanjem alkohola:
– – v embalaži, s prostornino 2 l ali manj:
– – – drugo:
– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol.%:
– – – – – druga:

2204 21 79

– – – – – – bela

2204 21 80

– – – – – – druga
– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, več kot od 13 vol.% pa do vključno 15 vol.%:
– – – – – kakovostna vina, pridelana na določenem pridelovalnem območju:

2204 21 81

– – – – – – bela

2204 21 82

– – – – – – druga
– – – – – druga:

2204 21 83

– – – – – – bela

2204 21 84

– – – – – – druga

2204 21 94

– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, več kot 15 vol.% pa do vključno
18 vol.%:
– – – – – druga

2204 21 98

– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, več kot 18 vol.% pa do vključno
22 vol.%:
– – – – – druga

2204 21 99

– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, več kot 22 vol.%.

2204

Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina; grozdni mošt, razen
tistega iz tar. št. 2009
– Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz mesa in drugih klavničnih odpadkov:
– – drugo:

2204 29
2204 29 10

– – – vino, razen tistega, iz tar. podšt. 2204 10, v steklenicah z gomastimi zamaški obdanimi z žičnimi košaricami; vino drugače polnjeno z
nadtlakom, nastalim zaradi ogljikovega dioksida v raztopini, ne manj kot
1 bar, vendar manj kot 3 bare, merjeno pri temperaturi 20 °C
– – – drugo:
– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol.%:
– – – – – druga:
– – – – – – bela:

2204 29 65

– – – – – – – drugje
– – – – – – druga:

2204 29 75

– – – – – – – drugje

2204 29 81

– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, več kot 13 vol.% pa do vključno
15 vol.%:
– – – – – kakovostna vina, pridelana na določenem pridelovalnem območju:
– – – – – – bela
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364

– – – – – – druga
– – – – – druga:

2204 29 83

– – – – – – bela

2204 29 84

– – – – – – druga

2204 29 94

– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, več kot 15 vol.% pa do vključno
18 vol.%:
– – – – – druga

2204 29 98
2204 29 99

– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, več kot 18 vol.% pa do vključno
22 vol.%:
– – – – – druga
– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, več kot 22 vol.%.

2204 30

– Drug grozdni mošt

(1)

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

Ponudniki vložijo ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga v okviru posamezne carinske kvote v roku 15 dni po tej objavi. Ponudbe
se vlagajo pri Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
agencija). Ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga se vlagajo na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 2 Uredbe o načinu delitve količin
blaga v okviru carinskih kvot (Ur. l. RS, št. 115/02 in 11/03).
Vsak ponudnik lahko za posamezno razpisano količino vloži največ tri ponudbe z različnimi ponudbenimi cenami in količinami, v skladu
z drugim odstavkom 7. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Ur. l. RS, št. 115/02 in 11/03). Vsaka ponudba
je zavezujoča. Po preteku roka za vložitev ponudbe te ni mogoče niti spremeniti niti umakniti.
Agencija pošlje ponudniku obvestilo o dodeljeni količini blaga v roku 8 dni od končane izbire. Ponudnik je dolžan v roku 30 dni od izdaje
obvestila o dodeljeni količini blaga vplačati izdraženo ceno in predložiti agenciji potrdilo o vplačilu zneska za izdraženo količino. Cena za
izdraženo količino ustreza ceni v ponudbi. Znesek je potrebno vplačati na transakcijski račun »Izvrševanje proračuna Republike Slovenije« številka »01100-6300109972«. Po plačilu celotnega zneska za izdraženo količino izda agencija ponudniku potrdilo o dodeljeni količini
blaga. Uvoz dodeljene količine blaga je možen le na podlagi potrdila agencije o dodeljeni količini blaga, ki ga ponudnik predloži carinskemu
organu skupaj z deklaracijo za vnos blaga v carinski postopek.
Ponudba za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote mora biti kolkovana z upravnimi kolki v višini
1.700 SIT.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 50-12/2004
Ob-745/04
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 (Ur. l. RS, št. 132/03), in na podlagi 6. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Ur.
l. RS, št. 115/02 in 11/03) objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
razpis
za razdelitev carinskih kvot, ki se razdelijo po metodi dražbe pravic do uvoza 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
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu ministrstvo) objavlja v skladu s prilogo 1 in 11 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 metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot.
(Priloga 1 k uredbi)
Tarifna oznaka

Poimenovanje

0406

Sir in skuta

0406 40
0406 90

– Sir z modrimi ali podobnimi žlahtnimi plesnimi nastale v jedru sira
– Sir, drug:
– – drugi:
– – – feta:

0406 90 31
0406 90 33

– – – – iz ovčjega ali bivoljega mleka v embalaži s slanico ali v mehovih iz ovčje ali kozje kože
– – – – drugo
– – – drugo:

0406 90 50

– – – – siri iz ovčjega ali bivoljega mleka v čebričkih s slanico ali v mehovih iz ovčje ali kozje kože
– – – – drugo:
– – – – – z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas.% in vsebnostjo
vode, v nemaščobni snovi:
– – – – – – do vključno 47 mas.%:

Količina(1)(t)

Obdobje (rok)uvoza

67
100

do 30. 4. 2004
do 30. 4. 2004

365 /

Stran

0406 90 61

Št.

5-6 / 23. 1. 2004
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– – – – – – – grana padano, parmigiano reggiano
– – – – – – več kot 47 mas.% pa do vključno 72 mas.%:

0406 90 82

– – – – – – – camembert

0406 90 84

– – – – – – – brie

0702 00 00

Paradižnik, svež ali ohlajen

0703

Čebula, šalotka, česen, por in druge užitne čebulnice, sveža ali ohlajena
– Čebula in šalotka:

0703 10

1333

do 30. 4. 2004

100

do 30. 4. 2004

17

do 30. 4. 2004

167

do 30. 4. 2004

– – čebula:
0703 10 19

– – – drugo

0703 10 90

– – šalotka

0104
0104 10

Žive ovce in koze
– Ovce:
– – druge:

0104 10 30

– – – jagnjeta (do enega leta)

0104 10 80

– – – druge

0104 20

– Koze:

0104 20 90

– – druge

0204

Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

0210

Meso in užitni klavnični odpadki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali iz klavničnih odpadkov
– Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz mesa in drugih klavničnih odpadkov:
– – drugo:

0210 99

– – – meso:
– – – – ovčje in kozje:
0210 99 21

– – – – – s kostmi

0210 99 29

– – – – – brez kosti
– – – odpadki:

0210 99 60

– – – – ovac in koz

1602

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, klavničnih odpadkov
ali krvi
– Drugo, vključno z izdelki iz krvi katerih koli živali:

1602 90

– – drugo:
– – – drugo:
– – – – drugo:
– – – – – drugo:
– – – – – – ovčje ali kozje:

1602 90 72

– – – – – – – nekuhano; mešanice kuhanega mesa ali klavničnih odpadkov in nekuhanega mesa ali klavničnih odpadkov:
– – – – – – – – ovčje

1602 90 74

– – – – – – – – kozje
– – – – – – – drugo:

1602 90 76

– – – – – – – – ovčje

1602 90 78

– – – – – – – – kozje

1004 00 00

Oves

1102

Žitna moka, razen pšenične ali moke iz soržice

1102 90

– Druga:

1102 90 30

– – ovsena moka

1103

Žitni drobljenci, zdrob in peleti
– Drobljenec in zdrob:

1103 19

– – iz drugih žit:

1103 19 40

– – – ovsena

1103 20

– Peleti:

1103 20 30

– – ovseni

(1)

Razpisana količina velja izključno za uvoz blaga v okviru navedenih tarifnih oznak.
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Št.
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Stran

366

(Priloga 11 k uredbi)
Tarifna oznaka

Poimenovanje

1002 00 00
1102

Rž
Žitna moka, razen pšenične ali moke iz soržice

1102 10 00

– Ržena moka

1103

Žitni drobljenci, zdrob in peleti

Količina(1)(t)

Obdobje (rok)uvoza

3000

do 30. 4. 2004

10667

do 30. 4. 2004

6667

do 30. 4. 2004

– Drobljenec in zdrob:
1103 19

– – iz drugih žit:

1103 19 10

– – – ržena

1103 20

– Peleti:

1103 20 10

– – rženi

1003 00

Ječmen

1102

Žitna moka, razen pšenične ali moke iz soržice

1102 90

– Druga:

1102 90 10

– – ječmenova moka

1103

Žitni drobljenci, zdrob in peleti
– Drobljenec in zdrob:

1103 19

– – iz drugih žit:

1103 19 30

– – – ječmenova

1103 20

– Peleti:

1103 20 20

– – ječmenovi

1005

Koruza

1005 10

– Semenska:

1005 10 90

– – drugo

1005 90 00

– Druga

1102

Žitna moka, razen pšenične ali moke iz soržice

1102 20

– Koruzna moka:

1103

Žitni drobljenci, zdrob in peleti
– Drobljenec in zdrob:

1103 13

– – koruzna

1103 20

– Peleti:

1103 20 40

– – koruzni

(1)

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

Ponudniki vložijo ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga v okviru posamezne carinske kvote v roku 15 dni po tej objavi. Ponudbe
se vlagajo pri Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
agencija). Ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga se vlagajo na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 2 Uredbe o načinu delitve količin
blaga v okviru carinskih kvot (Ur. l. RS, št. 115/02 in 11/03).
Vsak ponudnik lahko za posamezno razpisano količino vloži največ tri ponudbe z različnimi ponudbenimi cenami in količinami, v skladu
z drugim odstavkom 7. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Ur. l. RS, št. 115/02 in 11/03). Vsaka ponudba
je zavezujoča. Po preteku roka za vložitev ponudbe te ni mogoče niti spremeniti niti umakniti.
Agencija pošlje ponudniku obvestilo o dodeljeni količini blaga v roku 8 dni od končane izbire. Ponudnik je dolžan v roku 30 dni od izdaje
obvestila o dodeljeni količini blaga vplačati izdraženo ceno in predložiti agenciji potrdilo o vplačilu zneska za izdraženo količino. Cena za
izdraženo količino ustreza ceni v ponudbi. Znesek je potrebno vplačati na transakcijski račun »Izvrševanje proračuna Republike Slovenije« številka »01100-6300109972«. Po plačilu celotnega zneska za izdraženo količino izda agencija ponudniku potrdilo o dodeljeni količini
blaga. Uvoz dodeljene količine blaga je možen le na podlagi potrdila agencije o dodeljeni količini blaga, ki ga ponudnik predloži carinskemu
organu skupaj z deklaracijo za vnos blaga v carinski postopek.
Ponudba za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote mora biti kolkovana z upravnimi kolki v višini 1.700 SIT.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 50-13/2004
Ob-746/04
Na podlagi Uredbe o določitvi carinskih kvot za leto 2004 po splošnem sporazumu o carinah in trgovini (GATT) (Ur. l. RS, št. 131/03)
in na podlagi 6. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Ur. l. RS, št. 115/02 in 11/03) objavlja Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
razpis
za razdelitev carinskih kvot, ki se razdelijo po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot v skladu z Uredbo o
določitvi carinskih kvot za leto 2004 po splošnem sporazumu o carinah in trgovini (GATT)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu ministrstvo) objavlja v skladu s prilogo 1 uredbe o določitvi
carinskih kvot za leto 2003 po splošnem sporazumu o carinah in trgovini (GATT) (Ur. l. RS, št. 131/03) naslednje količine blaga, ki se razdelijo po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot.

Stran

367 /

Št.

5-6 / 23. 1. 2004

Tarifna oznaka

Poimenovanje

0808
0808 10
0808 10 20
0808 10 50

Jabolka, hruške in kutine, sveže
– Jabolka:
– – drugo:
– – – vrste zlati delišes
– – – vrste granny smith

0808 10 90

– – – druga

(1)
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Količina (1)(t)

Obdobje (rok) uvoza

1333

do 30. 4. 2004

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

Ponudniki vložijo ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga v okviru posamezne carinske kvote v roku 15 dni po objavi tega razpisa.
Ponudbe se vlagajo pri Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). Ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga se vlagajo na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 2 Uredbe o načinu delitve
količin blaga v okviru carinskih kvot (Ur. l. RS, št. 115/02 in 11/03).
Vsak ponudnik lahko za posamezno razpisano količino vloži največ tri ponudbe z različnimi ponudbenimi cenami in količinami, v
skladu z drugim odstavkom 7. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Ur. l. RS, št. 115/02 in 11/03). Vsaka
ponudba je zavezujoča. Po preteku roka za vložitev ponudbe te ni mogoče niti spremeniti niti umakniti.
Agencija pošlje ponudniku obvestilo o dodeljeni količini blaga v roku 8 dni od končane izbire. Ponudnik je dolžan v roku 30 dni od
izdaje obvestila o dodeljeni količini blaga vplačati izdraženo ceno in predložiti agenciji potrdilo o vplačilu zneska za izdraženo količino. Cena za izdraženo količino ustreza ceni v ponudbi. Znesek je potrebno vplačati na transakcijski račun »Izvrševanje proračuna
Republike Slovenije« številka »01100-6300109972«. Po plačilu celotnega zneska za izdraženo količino izda agencija ponudniku potrdilo o dodeljeni količini blaga. Uvoz dodeljene količine blaga je možen le na podlagi potrdila agencije o dodeljeni količini blaga, ki
ga ponudnik predloži carinskemu organu skupaj z deklaracijo za vnos blaga v carinski postopek.
Ponudba za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote mora biti kolkovana z upravnimi kolki v višini 1.700 SIT.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 50-19/2004
Ob-747/04
Na podlagi Uredbe o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Državo Izrael (Ur. l. RS, št. 128/03) in na podlagi 6. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Ur. l. RS, št. 115/02 in 11/03) objavlja Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
razpis
za razdelitev carinskih kvot, ki se razdelijo po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot v skladu z Uredbo o
izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Državo Izrael
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) objavlja v skladu s prilogo 2 Uredbe o izvajanju
sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Državo Izrael (Ur. l. RS, št. 128/03) naslednje količine blaga, ki se razdelijo po
metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot.
Tarifna oznaka

Poimenovanje

0702 00 00

Paradižnik, svež ali ohlajen

Količina(t)

Obdobje (rok)uvoza

17

do 30. 4. 2004

Ponudniki vložijo ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga v okviru posamezne carinske kvote v roku 15 dni po tej objavi. Ponudbe
se vlagajo pri Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
agencija). Ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga se vlagajo na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 2 Uredbe o načinu delitve količin
blaga v okviru carinskih kvot (Ur. l. RS, št. 115/02 in 11/03).
Vsak ponudnik lahko za posamezno razpisano količino vloži največ tri ponudbe z različnimi ponudbenimi cenami in količinami, v skladu
z drugim odstavkom 7. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Ur. l. RS, št. 115/02 in 11/03). Vsaka ponudba
je zavezujoča. Po preteku roka za vložitev ponudbe te ni mogoče niti spremeniti niti umakniti.
Agencija pošlje ponudniku obvestilo o dodeljeni količini blaga v roku 8 dni od končane izbire. Ponudnik je dolžan v roku 30 dni od izdaje
obvestila o dodeljeni količini blaga vplačati izdraženo ceno in predložiti agenciji potrdilo o vplačilu zneska za izdraženo količino. Cena za
izdraženo količino ustreza ceni v ponudbi. Znesek je potrebno vplačati na transakcijski račun »Izvrševanje proračuna Republike Slovenije« številka »01100-6300109972«. Po plačilu celotnega zneska za izdraženo količino izda agencija ponudniku potrdilo o dodeljeni količini
blaga. Uvoz dodeljene količine blaga je možen le na podlagi potrdila agencije o dodeljeni količini blaga, ki ga ponudnik predloži carinskemu
organu skupaj z deklaracijo za vnos blaga v carinski postopek.
Ponudba za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote mora biti kolkovana z upravnimi kolki v višini
1.700 SIT.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 50-16/2004
Ob-748/04
Na podlagi Uredbe o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo ter začasni uporabi sklepa št.
1/2002 skupnega odbora sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo o protokolu B k sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo, (Ur. l. RS, št. 132/03) in na podlagi 6. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru
carinskih kvot (Ur. l. RS, št. 115/02 in 11/03) objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
razpis
za razdelitev carinskih kvot, ki se razdelijo po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot v skladu z Uredbo
o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo ter začasni uporabi sklepa št. 1/2002
skupnega odbora sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo o protokolu B k sporazumu o
prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu ministrstvo) objavlja v skladu s prilogo 2 uredbe o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo ter začasni uporabi sklepa št. 1/2002 skupnega odbora
sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo o protokolu B k sporazumu o prosti trgovini med Republiko
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Št.

5-6 / 23. 1. 2004 /

Stran

368

Slovenijo in Republiko Latvijo, (Ur. l. RS, št. 132/03) naslednje količine blaga, ki se razdelijo po metodi dražbe pravic do uvoza blaga
v okviru carinskih kvot.
Tarifna oznaka

Poimenovanje

0406

Sir in skuta

0406 40

– Sir z modrimi ali podobnimi žlahtnimi plesnimi nastale v jedru
sira

Količina(t)

Obdobje (rok)uvoza

7

do 30. 4. 2004

Ponudniki vložijo ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga v okviru posamezne carinske kvote v roku 15 dni po tej objavi. Ponudbe
se vlagajo pri Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
agencija). Ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga se vlagajo na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 2 Uredbe o načinu delitve količin
blaga v okviru carinskih kvot (Ur. l. RS, št. 115/02 in 11/03).
Vsak ponudnik lahko za posamezno razpisano količino vloži največ tri ponudbe z različnimi ponudbenimi cenami in količinami, v skladu
z drugim odstavkom 7. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Ur. l. RS, št. 115/02 in 11/03). Vsaka ponudba
je zavezujoča. Po preteku roka za vložitev ponudbe te ni mogoče niti spremeniti niti umakniti.
Agencija pošlje ponudniku obvestilo o dodeljeni količini blaga v roku 8 dni od končane izbire. Ponudnik je dolžan v roku 30 dni od izdaje
obvestila o dodeljeni količini blaga vplačati izdraženo ceno in predložiti agenciji potrdilo o vplačilu zneska za izdraženo količino. Cena za
izdraženo količino ustreza ceni v ponudbi. Znesek je potrebno vplačati na transakcijski račun »Izvrševanje proračuna Republike Slovenije« številka »01100-6300109972«. Po plačilu celotnega zneska za izdraženo količino izda agencija ponudniku potrdilo o dodeljeni količini
blaga. Uvoz dodeljene količine blaga je možen le na podlagi potrdila agencije o dodeljeni količini blaga, ki ga ponudnik predloži carinskemu
organu skupaj z deklaracijo za vnos blaga v carinski postopek.
Ponudba za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote mora biti kolkovana z upravnimi kolki v višini 1.700 SIT.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 50-18/2004
Ob-749/04
Na podlagi Uredbe o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (Uradni list RS, št. 132/03)
in na podlagi 6. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 115/02, 11/03) objavlja Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
razpis
za razdelitev carinskih kvot, ki se razdelijo po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot v skladu z Uredbo o
izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu ministrstvo) objavlja v skladu s prilogo 2 uredbe o izvajanju
sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (Ur. l. RS, št. 132/03) naslednje količine blaga, ki se razdelijo po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot.
Tarifna oznaka

Poimenovanje

0204

Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

0204 10 00

– Trupi in polovice, jagnječji, sveži ali ohlajeni

0406

Sir in skuta

0406 90

– Sir, drug:

Količina(1)

Obdobje (rok)uvoza

17 t

do 30. 4. 2004

17 t

do 30. 4. 2004

– – drugi:
– – – drugo:
0406 90 50
iz 0406 90 50 10

– – – – siri iz ovčjega ali bivoljega mleka v čebričkih s slanico ali v mehovih iz ovčje ali kozje kože:
– – – – – siri iz ovčjega mleka s slanico
– – – – drugo:

0406 90 99

– – – – – drugo:

iz 0406 90 99 20

– – – – – – siri iz kravjega mleka s slanico

17 t

do 30. 4. 2004

0409 00 00
0703

Med, naravni
Čebula, šalotka, česen, por in druge užitne čebulnice,
sveža ali ohlajena

17 t

do 30. 4. 2004

0703 10
0704

– Čebula in šalotka
Zelje, cvetača, kolerabice, ohrovt in podobne užitne kapusnice, sveže ali ohlajene
– Druge

33 t

do 30. 4. 2004

0704 90
2204
2204 10

Vino iz svežega grozdja,vključno ojačena vina; grozdni
mošt, razen tistega iz tar. št. 2009
– Peneča vina:

2204 21

– Druga vina; grozdni mošt, katerega fermentacija je
ustavljena z dodajanjem alkohola:
– – v embalaži, s prostornino 2 l ali manj:

2204

Vino iz svežega grozdja,vključno ojačena vina; grozdni
mošt, razen tistega iz tar. št. 2009
– Druga vina; grozdni mošt, katerega fermentacija je
ustavljena z dodajanjem alkohola:

333 t

do 30. 4. 2004

2167 hl

do 30. 4. 2004

19500 hl

do 30. 4. 2004
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2204 29

– – drugo:

2204 30

– Drug grozdni mošt

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

Ponudniki vložijo ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga v okviru posamezne carinske kvote v roku 15 dni po tej objavi. Ponudbe
se vlagajo pri Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
agencija). Ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga se vlagajo na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 2 Uredbe o načinu delitve količin
blaga v okviru carinskih kvot (Ur. l. RS, št. 115/02, 11/03).
Vsak ponudnik lahko za posamezno razpisano količino vloži največ tri ponudbe z različnimi ponudbenimi cenami in količinami, v skladu
z drugim odstavkom 7. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Ur. l. RS, št. 115/02, 11/03). Vsaka ponudba je
zavezujoča. Po preteku roka za vložitev ponudbe te ni mogoče niti spremeniti niti umakniti.
Agencija pošlje ponudniku obvestilo o dodeljeni količini blaga v roku 8 dni od končane izbire. Ponudnik je dolžan v roku 30 dni od izdaje
obvestila o dodeljeni količini blaga vplačati izdraženo ceno in predložiti agenciji potrdilo o vplačilu zneska za izdraženo količino. Cena za
izdraženo količino ustreza ceni v ponudbi. Znesek je potrebno vplačati na transakcijski račun »Izvrševanje proračuna Republike Slovenije« številka »01100-6300109972«. Po plačilu celotnega zneska za izdraženo količino izda agencija ponudniku potrdilo o dodeljeni količini
blaga. Uvoz dodeljene količine blaga je možen le na podlagi potrdila agencije o dodeljeni količini blaga, ki ga ponudnik predloži carinskemu
organu skupaj z deklaracijo za vnos blaga v carinski postopek.
Ponudba za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote mora biti kolkovana z upravnimi kolki v višini
1.700 SIT.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 50-17/2004

Ob-750/04

Na podlagi Uredbe o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo (Uradni list RS, št. 132/03)
in na podlagi 6. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Ur. l. RS, št. 115/02 in 11/03) objavlja Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
razpis
za razdelitev carinskih kvot, ki se razdelijo po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot v skladu z Uredbo o
izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) objavlja v skladu s prilogo 2 Uredbe o izvajanju
Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo (Uradni list RS, št. 132/03) naslednje količine blaga, ki se razdelijo po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot.
Tarifna oznaka

Poimenovanje

0406

Sir in skuta

0406 90

– Sir, drug:

Količina(1) (t)

Obdobje (rok) uvoza

33

do 30. 4. 2004

– – drugi:
0406 90 29

– – – kačkaval
– – – feta:

0406 90 31
0406 90 33

– – – – iz ovčjega ali bivoljega mleka v embalaži s slanico ali v mehovih
iz ovčje ali kozje kože
– – – – drugo
– – – drugo:

0406 90 50

– – – – siri iz ovčjega ali bivoljega mleka v čebričkih s slanico ali v mehovih iz ovčje ali kozje kože
– – – – drugo:
– – – – – z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas.% in vsebnostjo
vode, v nemaščobni snovi:
– – – – – – več kot 47 mas.% pa do vključno 72 mas.%:
– – – – – – – drugi siri z vsebnostjo vode, izračunane nemaščobnih
snovi:

0406 90 86

– – – – – – – – več kot 47 mas.% pa do vključno 52 mas.%

0406 90 87

– – – – – – – – več kot 52 mas.% pa do vključno 62 mas.%

0406 90 88

– – – – – – – – več kot 62 mas.% pa do vključno 72 mas.%

0702 00 00
(1)

Paradižnik, svež ali ohlajen

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

167

do 30. 4. 2004
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Ponudniki vložijo ponudbe za nakup
pravice do uvoza blaga v okviru posamezne carinske kvote v roku 15 dni po
objavi tega razpisa. Ponudbe se vlagajo
pri Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska
160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). Ponudbe za nakup pravice
do uvoza blaga se vlagajo na obrazcu, ki
ustreza vzorcu iz priloge 2 Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih
kvot (Ur. l. RS, št. 115/02 in 11/03).
Vsak ponudnik lahko za posamezno
razpisano količino vloži največ tri ponudbe
z različnimi ponudbenimi cenami in količinami, v skladu z drugim odstavkom 7. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v
okviru carinskih kvot (Ur. l. RS, št. 115/02
in 11/03). Vsaka ponudba je zavezujoča.
Po preteku roka za vložitev ponudbe te ni
mogoče niti spremeniti niti umakniti.
Agencija pošlje ponudniku obvestilo
o dodeljeni količini blaga v roku 8 dni od
končane izbire. Ponudnik je dolžan v roku
30 dni od izdaje obvestila o dodeljeni količini blaga vplačati izdraženo ceno in predložiti agenciji potrdilo o vplačilu zneska za
izdraženo količino. Cena za izdraženo
količino ustreza ceni v ponudbi. Znesek je
potrebno vplačati na transakcijski račun
»Izvrševanje proračuna Republike Slovenije« številka »01100-6300109972«.
Po plačilu celotnega zneska za izdraženo
količino izda agencija ponudniku potrdilo
o dodeljeni količini blaga. Uvoz dodeljene
količine blaga je možen le na podlagi potrdila agencije o dodeljeni količini blaga, ki
ga ponudnik predloži carinskemu organu
skupaj z deklaracijo za vnos blaga v carinski postopek.
Ponudba za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske
kvote mora biti kolkovana z upravnimi kolki v višini 1.700 SIT.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Merila za dodelitev finančnih sredstev:
– kakovostni (odmevnost, priporočila,
bio-bibliografija, ipd.) in količinski pokazatelji (število prireditev, obiskovalcev in
aktivnih članov, obseg delovanja) ter tehtnost vsebinske obrazložitve in realnost
finančnega načrta;
– kontinuiranost delovanja ustanove
oziroma programa;
– spodbujanje samoiniciativnosti in lastne ustvarjalnosti Slovencev v zamejstvu
in po svetu;
– programi oziroma projekti, ki pomenijo širšo promocijo Slovenije med Slovenci in večinskim prebivalstvom v zamejstvu
in po svetu in/ali spodbujajo medsebojno
sodelovanje med manjšinami, med Slovenci po svetu, med matico in manjšino in
manjšinskimi organizacijami v posamezni
državi;
– upoštevanje trenutnih socialnih razmer v državi, iz katere izhaja prosilec.
Komisija ob tem upošteva tudi medsebojno vsebinsko, terminsko in geografsko
usklajenost izvajalcev glede večjih programov oziroma projektov, kar naj bi zagotavljalo sorazmerno porazdelitev prireditev glede na tematiko po posameznih
geografskih območjih.
Vsi prispeli predlogi bodo pred
dokončno odločitvijo strokovne komisije
usklajeni tudi z drugimi sofinancerji, ki
delujejo na državni ravni.
Fizične osebe iz Slovenije lahko prijavijo največ 2, pravne osebe iz Slovenije
pa največ 10 projektov.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Pod A: okvirna višina sredstev za programe in projekte avtohtonih slovenskih
manjšin v sosednjih državah ter za sodelovanje z njimi na razpisanih področjih za
leto 2004 znaša 1.550,000.000 SIT.
Pod B: okvirna višina sredstev za programe in projekte Slovencev po svetu ter
za sodelovanje z njimi za leto 2004 znaša
83,000.000 SIT.
Pod A in B: višino prispevka za posameznega predlagatelja določi strokovna komisija glede na razpoložljiva proračunska
sredstva in glede na merila, opredeljena
v 4. točki tega razpisa oziroma razpisni
dokumentaciji.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2004.
6. Način in rok prijave programov in
projektov
Razpisno dokumentacijo (obrazce za
pripravo predlogov, pogoji in merila za
izbor projektov oziroma programov ter
vzorec pogodbe) zainteresirani lahko
dvignejo v vložišču Ministrstva za zunanje
zadeve, Prešernova 25, 1000 Ljubljana,
tel. 01/478-22-91 (vsak dan med 9. in
15. uro), na sedežih osrednjih organizacij Slovencev v zamejstvu ter na vseh
diplomatsko-konzularnih predstavništvih
Republike Slovenije v času uradnih ur.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
tudi na spletni strani Urada za Slovence v
zamejstvu in po svetu: http://www.sigov.si/
mzz, pod rubriko Slovenci v zamejstvu in
po svetu – aktualno.
Rok za predložitev vlog in način predložitve: rok za oddajo vlog je 27. februar 2004

Št. 25/04
Ob-841/04
Na podlagi 5. člena Ustave Republike
Slovenije, drugega odstavka 2. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS,
št. 113-4929/03) in Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 47-2281/03)
Ministrstvo za zunanje zadeve – Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu
in po svetu objavlja
razpis
za zbiranje predlogov za
sofinanciranje programov in projektov
Slovencev v zamejstvu in po svetu ter
sodelovanja z njimi v letu 2004
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev (v nadaljnjem besedilu:
naročnik oziroma Urad): Ministrstvo za
zunanje zadeve, Urad RS za Slovence v
zamejstvu in po svetu, Prešernova 25, p.p.
481, 1000 Ljubljana, Slovenija.
2. Namen razpisa
Namen razpisa je spodbujanje dejavnosti, ki omogočajo utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne
identitete med slovenskimi rojaki, ki živijo
v tujini, njihovo medsebojno povezovanje
ter ohranjanje vezi s Slovenijo ter vzdrževanje struktur in dejavnosti Slovencev
zunaj Republike Slovenije in dejavnosti s
tega področja v Republiki Sloveniji.

Glede na proračunsko izpolnjevanje
ustavnih obveznosti in v skladu s programom dela in finančnim načrtom Urada
se predlogi programov in projektov za sofinanciranje s strani Urada prek razpisa
zbirajo v dveh ločenih področjih:
A) Programi in projekti avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah ter
sodelovanje z njimi v letu 2004.
I. sklop: posamezniki, organizacije in
društva iz sosednjih držav;
II. sklop: posamezniki, organizacije in
društva iz Republike Slovenije.
B) Programi in projekti Slovencev po
svetu ter sodelovanje z njimi v letu 2004.
I. sklop: posamezniki, organizacije in
društva po svetu;
II. sklop: posamezniki, organizacije in
društva iz Republike Slovenije.
3. Predlagatelji in predmet razpisa
Na razpis se lahko prijavijo tako pravne
kot fizične osebe (organizacije, samostojni
ustvarjalci, društva ter njihove zveze, samostojni avtorji projektov itd.) iz Republike
Slovenije in tujine.
Pravne in fizične osebe iz zamejstva
prijavijo svoje programe in projekte navedenim krovnim organizacijam Slovencev v
zamejstvu. Krovne organizacije pripravijo
skupni predlog financiranja, ki vsebuje
tako vloge, predlagane za financiranje,
kot predloge za zavrnitev vlog, ter ga dostavijo Uradu v predpisanem roku.
Krovne organizacije so: Zveza slovenskih organizacij, Celovec, Narodni svet
Koroških Slovencev, Celovec, Slovenska
kulturno-gospodarska zveza, Trst, Svet
slovenskih organizacij, Trst, Zveza Slovencev na Madžarskem, Zveza slovenskih
društev na Hrvaškem.
Pravne in fizične osebe iz Slovenije ter
Slovenci z avstrijske Štajerske pošljejo
prijave neposredno Uradu.
Predmet razpisa so predlogi programov in projektov, ki predstavljajo dosežke
znotraj posameznih slovenskih skupnosti
v zamejstvu in po svetu ter hkrati zagotavljajo ohranjanje in krepitev slovenske identitete, predvsem jezikovne in kulturne.
Urad zbira predloge programov in
projektov, ki naj bodo razvrščeni po kategorijah, kot so navedene v razpisni dokumentaciji.
4. Pogoji in merila za dodelitev finančnih sredstev
Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
– delovanje v skladu z načelom ohranjanja in razvoja slovenske skupnosti v tujini ter krepitve narodne zavesti;
– predložitev celotnega predračuna
programa oziroma projekta z navedbo
drugih potencialnih sofinancerjev;
– v primeru financiranja rednega kontinuiranega delovanja vlagatelja je pogoj
za dodelitev sredstev izpolnjevanje določil
predhodnih pogodb – predložiti celovito
vsebinsko in finančno poročilo s specifikacijami posameznih postavk.
V primeru, da določila predhodnih pogodb niso izpolnjena, se vloga šteje za
nepopolno. Predlagatelja vloge, ki ni popolna, se v 8 dneh od odpiranja vlog pisno
pozove, da se vloga najkasneje v 15 dneh
dopolni. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj ne dopolni, se zavržejo.
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(velja poštni žig). Predlogi morajo biti podani na ustreznih prijavnih obrazcih, vloge pa
poslane na naslov: Ministrstvo za zunanje
zadeve, Urad RS za Slovence v zamejstvu
in po svetu, Prešernova 25, p.p. 481, 1000
Ljubljana. Vloge se lahko oddajo na zgornji
naslov tudi osebno, in sicer najkasneje do
27. februarja 2004 do 15. ure. Pravne in
fizične osebe iz zamejstva (z izjemo Slovencev na avstrijskem Štajerskem) oddajo
svoje predloge osrednjim oziroma krovnim
organizacijam Slovencev v zamejstvu
najkasneje do roka, ki ga določijo krovne
organizacije.
Kot prepozne se bodo štele vloge, ki
bodo na pošti ali ministrstvu oddane po
rokih, določenih v prejšnjem odstavku razpisa, pa tudi tiste vloge, ki bodo na ministrstvo po pošti prispele po 10. 3. 2004, ne
glede na to, kdaj so bile oddane po pošti.
Vlagatelji lahko datum oddaje dokazujejo z ustreznim potrdilom poštnega urada
ali vložišča na Ministrstvu za zunanje zadeve.
Vloga za pridobivanje sredstev na tem
razpisu mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec s finančnim načrtom, podpisom odgovorne osebe in
žigom;
– vsebinsko obrazložitev, ki naj ne bo
daljša od 30 tipkanih vrstic.
V obliki posebne priloge so vlogam
lahko priložene kopije predračunov načrtovanih stroškov, v primeru gostovanj vabila
gostiteljev ipd.
V primeru, da vloga ne vsebuje zahtevanih elementov iz točke 1 in 2, se šteje za
nepopolno.
Predlagatelja vloge, ki ni popolna, se v 8
dneh od odpiranja vlog pisno pozove, da se
vloga najkasneje v 15 dneh dopolni. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj ne dopolni,
se zavržejo.
Opremljenost vloge
Vloge morajo do naročnika prispeti v
zaprtih ovojnicah, na katerih morajo biti
podani:
Pod A:
– vidna oznaka: Ne odpiraj – Prijava na
razpis – A – »Slovenske manjšine v sosednjih državah« za leto 2004,
– naslov naročnika – Urada,
– naziv predlagatelja ter njegov naslov
na hrbtni strani ovojnice.
Pod B:
– vidna oznaka: Ne odpiraj – Prijava
na razpis – B – »Slovenci po svetu« za
leto 2004,
– naslov naročnika – Urada,
– naziv predlagatelja ter njegov naslov
na hrbtni strani ovojnice.
7. Izbira predlogov
Postopek odpiranja in obravnave vlog
ter dodelitve prispevkov vodita strokovni
komisiji, ki ju posebej za področje Slovenskih manjšin v sosednjih državah in Slovence po svetu imenuje direktorica Urada
za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Odpiranje prispelih vlog bo opravila
komisija po sistemu več zaporednih odpiranj:
1. odpiranje: 1. marec 2004,
2. odpiranje: 9. marec 2004,
3. odpiranje: 19. marca 2004.
Predlagatelji vlog bodo o izidu javnega
razpisa obveščeni najpozneje v roku 45 dni
od dneva zadnjega odpiranja vlog. Če bo
sprememba proračuna za leto 2004 sprejeta po 19. marcu 2004, bodo predlagatelji
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vlog o izidu javnega razpisa obveščeni
najpozneje 45 dni po sprejemu spremembe proračuna.
8. Dodatna pojasnila
Vsa dodatna pojasnila in informacije
dobite na Ministrstvu za zunanje zadeve,
Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu,
vsak dan med 10. in 15. uro, tel. 01/47822-91, faks 01/478-22-96 ter po elektronski
pošti z naslovom Urad.Slovenci@gov.si.
Ministrstvo za zunanje zadeve,
Urad RS za Slovence
v zamejstvu in po svetu
Ob-898/04
Na podlagi 175. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03 in 67/03
– popravek) objavlja Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
javni razpis
za sofinanciranje programov
socialnega varstva v letu 2004
Namen razpisa je izbira programov socialnega varstva, ki bodo v letu 2004 ter v
obdobju od leta 2004 do 2008 sofinancirani s strani Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve. Ministrstvo bo programe
izvajalcev, ki bodo izpolnjevali razpisane
pogoje, ocenilo glede na postavljene kriterije ter v skladu z merili in razpoložljivimi
sredstvi odločilo o načinu in višini sredstev, s katerimi bo sofinanciralo izbrani
program v letu 2004.
I. Predmet razpisa so programi na naslednjih področjih:
1. programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje
socialne izključenosti starih,
2. programi svetovanja preko telefona
otrokom in odraslim v osebnih stiskah,
3. programi sprejemališč in zavetišč za
brezdomce,
4. programi centrov za kratkotrajno
dnevno ali celodnevno obravnavo in oskrbo otrok prikrajšanih za normalno družinsko življenje in druge oblike pomoči pri
njihovem vključevanju v družino,
5. programi specializiranih preventivnih
programov, namenjenih otrokom z že zaznanimi težavami,
6. programi urejanja socialnih stisk, povezanih z uživanjem alkohola,
7. programi urejanja socialnih stisk, povezanih z uživanjem prepovedanih drog,
8. programi materinskih domov, varnih
hiš, zatočišč ter drugi programi strokovne
pomoči v primerih nasilja v družini,
9. programi samopomoči, pomoči in
zagovorništva v primerih nasilja,
10. programi stanovanjskih skupin,
dnevnih centrov, centrov za svetovanje
in zagovorništvo ter programi individualizirane pomoči za osebe z dolgotrajnimi
težavami v duševnem zdravju in njihove
svojce,
11. programi stanovanjskih skupin ali
bivalnih skupnosti za neodvisno življenje
invalidov in drugi programi za organizacijo in omogočanje neodvisnega življenja
invalidov,
12. programi namenjeni odpravljanju
socialnih stisk, ki niso del drugih razpisanih programov.
II. Programi bodo lahko sofinancirani
na različne načine, in sicer:

A) programi sofinancirani v letu 2004
v enkratnem znesku, največ do 300.000
SIT,
B) programi sofinancirani v letu 2004
nad 300.000 SIT,
C) programi sofinancirani v obdobju od
leta 2004 do 2008 za v razpisu posebej navedena področja.
Izvajalci programov se prijavijo glede na
predmet razpisa, namen programa in želeni
način sofinanciranja.
Izvajalci programov, ki se odvijajo nekaj
ur tedensko, v katerih izvajalci delajo prostovoljno ali na podlagi pogodb o delu in kjer
gre za različne oblike skupin za samopomoč, v katerih uporabniki ob strokovni podpori aktivno sodelujejo v procesu preprečevanja in odpravljanja socialne izključenosti,
ter pričakujejo od ministrstva sofinanciranje
v višini največ do 300.000 SIT, se na razpis
prijavijo z obrazcem 2004-A, v katerem je
zahtevano manj podatkov. Tovrstnim izbranim programom bodo sredstva za sofinanciranje nakazana v enkratnem znesku.
Izvajalci se za sofinanciranje programov, v katere se uporabniki vključujejo za
določeno obdobje (npr.: šolsko leto, obdobje trajanja delavnice…), v katerem je vnaprej predvidena določena oblika dela, v katerem so posamezni uporabniki vključeni v
delo programa približno 2 uri tedensko, namen programa pa je predvsem pridobivanje
novih socialnih izkušenj, pridobivanje novih
znanj in učenja socialnih veščin ter se izvajajo predvsem s pomočjo prostovoljcev ali
različnih usposobljenih izvajalcev pod vodstvom in z usmerjanjem strokovnih delavcev in za katere pričakujejo sofinanciranje
s strani ministrstva v višini več kot 300.000
SIT, prijavijo z obrazcem 2004-B.
Izvajalci, ki se prijavljajo s programom,
za katerega pričakujejo, da bo izbran za
sofinanciranje v obdobju od leta 2004 do
2008, se prijavijo z obrazcem 2004-C, in
sicer za naslednja področja:
1. programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje
socialne izključenosti starih,
2. programi svetovanja preko telefona
otrokom in odraslim v osebnih stiskah,
3. programi sprejemališč in zavetišč za
brezdomce,
4. programi centrov za kratkotrajno
dnevno ali celodnevno obravnavo in oskrbo otrok prikrajšanih za normalno družinsko življenje in druge oblike pomoči pri
njihovem vključevanju v družino,
5. programi specializiranih preventivnih
programov, namenjenih otrokom z že zaznanimi težavami,
6. programi urejanja socialnih stisk, povezanih z uživanjem alkohola.
Uporabniki v tovrstnih programih naj bi
bili praviloma vključeni v dalj časa trajajoče
aktivnosti na podlagi individualiziranih načrtov obravnave. Programi so posameznemu
uporabniku na voljo praviloma vsak dan oziroma več ur tedensko ali pa so organizirani
kot mreža programov enega izvajalca na
nacionalnem nivoju. Namen programa naj
bi bila predvsem strukturna in funkcionalna reorganizacija socialne mreže oziroma
sodelovanje pri oblikovanju nove. Izvajalci programa so strokovni delavci in drugi
usposobljeni delavci z ustrezno izobrazbo.
Prostovoljci v programu lahko dopolnjujejo
nosilno delo strokovnega kadra. Od teh
programov med drugim pričakujemo, da
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se že uspešno izvajajo in da je za njihovo
izvajanje potreben stalen strokovni kader.
Ministrstvo bo pri teh programih preverjalo
strokovno utemeljenost, preizkušenost programa in stabilnost programa, zato se lahko
za ta način sofinanciranja prijavijo samo tisti
programi, ki poleg splošnih pogojev izpolnjujejo tudi posebne pogoje določene s tem
razpisom.
III. Orientacijska vrednost sredstev razpisa za vse programe skupaj je 300 milijonov tolarjev.
IV. Sredstva iz tega razpisa morajo biti
porabljena do 31. 12. 2004, razen v primerih, ko ministrstvo soglaša s kasnejšo
porabo sredstev.
V. Splošni pogoji za vse izvajalce programov, ki se prijavljajo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v RS in izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. prijavljajo program, ki je predmet
razpisa, kar je razvidno iz razpisne dokumentacije,
2. program izvajajo v Republiki Sloveniji,
3. so registrirani in imajo dejavnost socialnega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih ali imajo šifro podrazreda 85.3
po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne
klasifikacije dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/02),
(dokazilo je obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti SURS-a in s strani
upravne enote overjen ustanovitveni akt
ali statut);
4. imajo zagotovljene prostorske možnosti za izvajanje programa (dokazila – priložene pogodbe),
5. program izvajajo v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in
predpisi socialnega varstva (dokazilo – izpolnjena razpisna dokumentacija),
6. imajo izdelano finančno konstrukcijo,
iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev,
delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov, delež sredstev iz drugih virov in
pričakovan delež s strani MDDSZ (dokazilo
– izpolnjena razpisna dokumentacija s prilogami),
7. program ima predvideno sofinanciranje s strani drugih sofinancerjev najmanj
v višini 20% vseh predvidenih odhodkov
(ustrezna dokazila oziroma izjave),
8. izvajalci pridobijo mnenje Socialne
zbornice Slovenije o ustreznosti izvajanja programa za program, za katerega v
finančni konstrukciji predlagajo sofinanciranje MDDSZ v višini več kot 4 mio SIT
(dokazilo – mnenje Socialne zbornice Slovenije o ustreznosti izvajanja programa).
VI. Posebni pogoji za izvajalce programov, ki kandidirajo za sofinanciranje v obdobju od leta 2004 do 2008:
1. program se kot tak ali z možnimi modifikacijami in širitvami uspešno izvaja vsaj
že tri leta, pri čemer gre bodisi za program
istega izvajalca, ali za program, ki je sporazumno prenesen na novega izvajalca.
Uspešnost programa se dokazuje s pridobitvijo pozitivnega mnenja o uspešnosti izvajanega programa s strani Socialne zbornice Slovenije (dokazilo – mnenje Socialne
zbornice Slovenije),
2. program je posameznemu uporabniku na voljo redno vsak dan oziroma več ur
tedensko ali pa je organiziran kot mreža
programov enega izvajalca na nacional-

so skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa),
2. višina urnih postavk se giblje v okvirih urnih postavk na področju socialnega
varstva,
3. stroški programa, glede na število
uporabnikov, niso bistveno višji od stroškov
v istovrstnih programih, razen v primerih,
ko je odstopanje utemeljeno glede na cilje
in druge specifičnosti programa.
Programi bodo ocenjeni v skladu s kriteriji ob primerjavi istovrstnih programov in
ob upoštevanju specifičnosti posameznih
programov. Programi bodo za posamezni
kriterij prejeli 0 ali 1 točko. Iz nadaljnje obravnave bodo izločeni programi, ki bodo
za enega ali več kriterijev pod razdelkom
A ocenjeni z 0, programi, ki bodo prejeli 0
točk v kriteriju številka 1 pod razdelkom C,
ter programi, ki od možnih 12 točk ne bodo
zbrali vsaj 8 točk.
2. Kriteriji za izbor programov, ki bodo
sofinancirani v letu 2004 (programi prijavljeni pod točko B).
a) Kvaliteta in realnost predloženega
programa:
1. program ima postavljene jasne cilje,
ki so v skladu s predmetom razpisa,
2. cilji programa izhajajo iz potreb uporabnikov,
3. potencialni uporabniki programa in
pogoji za vključitev v program so jasno
opredeljeni,
4. prijavljeni program se ne sme izvajati
kot del drugih, s strani MDDSZ že sofinanciranih programov,
5. strokovna ravnanja, druge aktivnosti
ter izvajalci teh aktivnosti za doseganje ciljev programa so jasno opredeljeni,
6. število ur vključenosti posameznega
uporabnika v program v določenem časovnem obdobju omogoča doseganje ciljev
programa,
7. program ima ustrezno kadrovsko zasedbo (število izvajalcev, usposobljenost
izvajalcev in njihove reference,...),
8. program ima opredeljen ustrezen način evalvacije doseganja ciljev.
b) Sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu:
1. program temelji na principu samopomoči in samoorganizacije uporabnikov,
2. uporabniki programa aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji
programa,
3. uporabniki programa so ustrezno
seznanjeni s pravicami in postopki pritožbe v programu,
4. izvajalci programa so tudi prostovoljci.
c) Finančna konstrukcija programa:
1. program ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančno
konstrukcijo so vključeni vsi in samo stroški
programa, razviden je namen odhodkov, ki
so skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa),
2. višina urnih postavk se giblje v okvirih urnih postavk na področju socialnega
varstva,
3. stroški programa, glede na število
uporabnikov, niso bistveno višji od stroškov
v istovrstnih programih, razen v primerih,
ko je odstopanje utemeljeno glede na cilje
in druge specifičnosti programa.
d) Mnenje Socialne zbornice Slovenije (samo za izvajalce, ki bodo zaprosili MDDSZ za sredstva v višini več kot
4 mio SIT)

nem nivoju (dokazilo – izpolnjena razpisna
dokumentacija),
3. program se izvaja redno, na takšen
način in v takšnem obsegu, da je nujna
zaposlitev strokovnega vodje za poln delovni čas (dokazilo – priložena pogodba o
zaposlitvi in potrdilo o opravljenem izpitu iz
socialnega varstva),
4. strokovni vodja v tem razpisu je strokovni delavec po Zakonu o socialnem varstvu z najmanj 5 leti delovnih izkušenj, od
tega najmanj 2 leti izkušenj na področju, na
katerem se izvaja prijavljeni program (dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu s
področja socialnega varstva in izjavo o
delovnih izkušnjah na zahtevanih področjih dela),
5. sofinancirali bomo samo delo strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev
po Zakonu o socialnem varstvu (69. in 70.
člen) in druge usposobljene delavce, ki izvajajo posamezne aktivnosti v programu in
so za te aktivnosti usposobljeni (dokazilo
– diploma in potrdila),
6. program ima podporo lokalne skupnosti kar dokazuje z izjavo o podpori programa ali finančno podporo, ki je lahko tudi
v obliki brezplačne ali bolj ugodne oddaje
prostorov v najem (dokazila – pogodbe ali
izjave lokalne skupnosti),
7. izvajalec predloži letno poročilo za
leto 2002 in potrdilo AJPES-a o oddaji izkazov.
Če bo ministrstvo ugotovilo, da program
ne izpolnjuje posebnih pogojev za sofinanciranje v obdobju od leta 2004 do 2008, ga
bo v nadaljnjem postopku obravnavalo kot
program, ki kandidira za sofinanciranje v
letu 2004.
VII. Kriteriji za izbor programov, ter
merila za dodelitev sredstev in način sofinanciranja
1. Kriteriji za izbor programov, ki bodo
sofinancirani v enkratnem znesku, največ
do višine 300.000 SIT (programi prijavljeni
pod točko A).
a) Kvaliteta in realnost predloženega
programa:
1. program ima postavljene jasne cilje,
ki so v skladu s predmetom razpisa,
2. uporabniki programa so jasno opredeljeni,
3. metode dela ali aktivnosti v programu
omogočajo doseganje ciljev,
4. prijavljeni program se ne sme izvajati
kot del drugih, s strani MDDSZ že sofinanciranih programov,
5. število ur vključenosti posameznega
uporabnika v program v določenem časovnem obdobju omogoča doseganje ciljev
programa.
b) Sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu:
1. program temelji na principu samopomoči in samoorganizacije uporabnikov,
2. uporabniki programa aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji
programa,
3. uporabniki programa so ustrezno
seznanjeni s pravicami in postopki pritožbe v programu,
4. izvajalci programa so tudi prostovoljci.
c) Finančna konstrukcija programa:
1. program ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančno
konstrukcijo so vključeni vsi in samo stroški
programa, razviden je namen odhodkov, ki
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Izvajalec predloži mnenje o ustreznosti
izvajanega programa s strani Socialne zbornice Slovenije.
Programi bodo ocenjeni v skladu s kriteriji ob primerjavi istovrstnih programov in
ob upoštevanju specifičnosti posameznih
programov. Programi bodo za posamezni
kriterij prejeli 0 ali 1 točko. Iz nadaljnje obravnave bodo izločeni programi, ki bodo
za enega ali več kriterijev pod razdelkom
A ocenjeni z 0, programi, ki bodo prejeli 0
točk v kriteriju številka 1 pod razdelkom C,
ter programi, ki od možnih 15 točk ne bodo
zbrali vsaj 11 točk. Ministrstvo bo pri dodelitvi finančnih sredstev poleg točkovanja
upoštevalo tudi mnenje Socialne zbornice o
ustreznosti izvajanja programa.
3. Kriteriji za izbor programov, ki bodo
sofinancirani v obdobju od leta 2004 do
2008 (programi prijavljeni pod točko C).
a) Kvaliteta in realnost predloženega
programa:
1. program ima postavljene jasne cilje, ki
so v skladu s predmetom razpisa,
2. cilji programa izhajajo iz potreb uporabnikov,
3. potencialni uporabniki programa in pogoji za vključitev v program so jasno opredeljeni, iz programa pa je razvidno, da imajo
pri vstopu prednost tisti s težjo obvladljivo
socialno stisko,
4. prijavljeni program se ne sme izvajati
kot del drugih, s strani MDDSZ že sofinanciranih programov,
5. strokovna ravnanja, druge aktivnosti
ter izvajalci teh aktivnosti za doseganje ciljev programa so jasno opredeljeni,
6. razdelana je časovna opredelitev
strokovnih ravnanj in drugih aktivnosti za
doseganje ciljev programa,
7. število ur vključenosti posameznega
uporabnika v program v določenem časovnem obdobju omogoča doseganje ciljev
programa,
8. program ima ustrezno vodeno dokumentacijo o delu z uporabniki,
9. program ima ustrezen način merjenja
rezultatov in evalvacije rezultatov,
10. program ima ustrezno kadrovsko
zasedbo (število izvajalcev, usposobljenost
izvajalcev in njihove reference,...),
11. program ima izdelan dolgoročni plan
dela do leta 2008.
b) Sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu:
1. uporabniki programa aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji
programa,
2. uporabniki programa so ustrezno
seznanjeni s pravicami in postopki pritožbe
v programu,
3. izvajalci programa so tudi prostovoljci.
c) Finančna konstrukcija programa:
1. program ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančno
konstrukcijo so vključeni vsi in samo stroški
programa, razviden je namen odhodkov, ki
so skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa),
2. višina urnih postavk se giblje v okvirih urnih postavk na področju socialnega
varstva,
3. stroški programa, glede na število
uporabnikov, niso bistveno višji od stroškov
v istovrstnih programih, razen v primerih, ko
je odstopanje utemeljeno glede na cilje in
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druge specifičnosti programa.
d) Mnenje Socialne zbornice Slovenije:
1. Izvajalec predloži mnenje o ustreznosti izvajanega programa s strani Socialne
zbornice Slovenije.
Programi bodo ocenjeni v skladu s kriteriji ob primerjavi istovrstnih programov in
ob upoštevanju specifičnosti posameznih
programov. Programi bodo za posamezni
kriterij prejeli 0 ali 1 točko. Iz nadaljnje obravnave bodo izločeni programi, ki ne bodo
dosegli skupno vseh 17 točk od kriterija A do
kriterija C, ter pridobili pozitivnega mnenja
pod točko D1.
Ne glede na izpolnjevanje kriterijev po
točki VI.1., VI.2. in VI.3. lahko ministrstvo
zavrne vlogo, če ugotovi, da na določenem
regijskem območju, že obstajajo programi,
sofinancirani s strani MDDSZ za obdobje 5
let, kar je razvidno iz sklepov ministrstva o
izboru večletnih programov (sklep št. 66305-005 z dne 22. 5. 2000, sklep št. 663-0535 z dne 10. 8. 2001, sklep št. 663-05-004 z
dne 24. 4. 2002, sklep št. 663-05-542/02-08
z dne 16. 12. 2002, sklep št. 663-06-001/0315 z dne 24. 4. 2003).
(Šteje se, da je posamezno regijsko
območje, določeno v teritorialnih meja posamezne regijske koordinacije Centrov za
socialno delo – priloga regijskih koordinacij
je na spletni ministrstva pod rubriko razpis
za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2004.)
Merila za dodelitev sredstev:
1. Programi lahko s strani MDDSZ prejmejo sredstva največ v višini 80% vseh
predvidenih odhodkov programa.
2. Sofinancirani bodo stroški izvajanja
programa – stroški dela in materialni stroški,
vezani na izvajanje programa, kamor sodijo
tudi stroški plačil vseh oblik dela izven zaposlitve, stroški dodatnega usposabljanja
in stroški supervizije za strokovne delavce.
Investicije ne bodo sofinancirane!
3. Po proučitvi prijav na razpis ter poročil o delovanju programa v preteklem letu
bo ministrstvo določilo obseg sredstev za
stroške dela v programu, ki jih bo sofinanciralo. Pri tem bo upoštevalo predvsem nujno
število zaposlenih na število uporabnikov v
istovrstnih programih ob upoštevanju specifičnosti programa.
4. V primeru, da bodo zaprošena sredstva izbranih prijaviteljev na javni razpis
presegla razpisana sredstva, bo ministrstvo
prvenstveno zagotavljalo sredstva za stroške zaposlitev, razen v primerih, ko bo iz
prijave razvidno, da pri izvajanju programa
materialni stroški predstavljajo pomemben
delež programa, ki jih ni možno zagotoviti s
strani uporabnikov programa.
5. Ministrstvo bo po proučitvi prijav na
razpis ter poročil o delovanju programa v
preteklem letu ocenilo nujen obseg materialnih stroškov programa. Pri odmeri višine
sredstev bo upoštevalo nujnost posameznega stroška za izvajanje programa ter primerjavo višine stroškov na uporabnika med
posameznimi istovrstnimi programi. Poleg
tega bo pri posameznih vrstah stroškov
upoštevalo naslednja merila:
– Za usposabljanja prostovoljcev in druga
dodatna usposabljanja bo upoštevalo največ
10.000 SIT letno na posameznega udeleženca. Za usposabljanje prostovoljcev in dodatna usposabljanja se bodo štela predvsem
tista usposabljanja prostovoljcev, ki so nujna
za izvajanje prijavljenega programa.
– Supervizija bo upoštevana za strokov-

ne delavce in sodelavce največ v obsegu 3
ure na 100 ur neposrednega strokovnega
dela. Tako imenovana supervizija prostovoljcev bo obravnavana kot del nujne strokovne
podpore in vodenja prostovoljcev, kar je del
rednega programa, za katerega so praviloma zadolženi strokovni delavci programa.
– V celotni vrednosti programa bo priznano največ 10% administrativnih stroškov
(stroški, ki zagotavljajo delovanje izvajalca,
npr.: PTT storitve, pisarniški material, računovodske storitve...).
6. Ne glede na prejšnje točke bodo programi skupin za samopomoč in medsebojno
pomoč, glede na istovrstne programe in ob
upoštevanju specifičnosti posameznega
programa, sofinancirani največ do višine
300.000 SIT za posamezno skupino 8–15
uporabnikov.
Pri pregledu finančne konstrukcije programa se bodo iz predvidenih odhodkov
izločili tisti odhodki, ki jih ministrstvo v skladu s svojo usmeritvijo in predpisi ne more
sofinancirati. Preostali odhodki programa
bodo ocenjeni v skladu z merili razpisa in
glede na njihov pomen za izvajanje programa. S pregledom finančne konstrukcije, ob
upoštevanju predvidenih strokovnih ravnanj
in drugih aktivnosti, s katerimi program dosega zastavljene cilje, bo na podlagi meril
določena višina sredstev, ki jih bo zagotovilo ministrstvo za izvedbo programa v letu
2004. Merila bodo uporabljena za odmero
skupnih sredstev s katerimi bo ministrstvo
sofinanciralo izbrani program in ne za sofinanciranje posameznih stroškov programa.
Na podlagi odmerjenega obsega sredstev
bo izvajalec programa s pogodbo pooblaščen in zadolžen za čimbolj racionalno
uporabo sredstev na način, ki bo omogočal
izvedbo prijavljenega programa.
Način sofinanciranja programov socialnega varstva
Minister bo sprejel sklep o izboru izvajalcev programov in načinu njihovega sofinanciranja za leto 2004 ali v obdobju od
2004 do 2008 z možnostjo podaljšanja. Na
podlagi sklepa bo sklenjena pogodba o sofinanciranju programov za leto 2004.
– Izvajalcem, katerih programi bodo
prejeli največ 300.000 SIT, bodo sredstva
nakazana v enkratnem znesku ne glede na
to, ali so se prijavili na razpis za financiranje
pod A, B ali C.
– Izvajalcem, katerih programi bodo
prejeli več kot 300.000 SIT, bodo sredstva
nakazana v dveh obrokih (po podpisu pogodbe in oddaji prvega delnega poročila ter
po oddaji drugega delnega poročila).
– Izvajalcem, katerih programi bodo izbrani za sofinanciranje v obdobju od leta
2004 do 2008, bodo sredstva iz razpisa
za leto 2004, na podlagi delnih poročil, nakazovana v mesečnih obrokih. V prihodnjih
letih bodo sredstva za izbrane programe
zagotovljena s sklenitvijo pogodbe za posamezno leto po merilih, ki so bila podlaga za določitev sofinanciranja v letu 2004,
pri čemer bodo upoštevane proračunske
možnosti v posameznem letu, predložena
vizija dela do leta 2008 in dejanske širitve
programov v posameznem letu. Ministrstvo
ni dolžno skleniti pogodb za posamezno
leto, če se spremeni izvajanje programa,
razen v primeru, ko ministrstvo soglaša s
spremembami.
V letu 2008 bo minister za vse programe
izbrane pod točko C, na podlagi evalvacije
programa, ki bo opravljena v skladu z na-
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vodili ministrstva, na osnovi evalviranega
programa odločil o podaljšanju in višini sofinanciranja programa.
VIII. Obvezna oblika in vsebina ponudbe
1. Ponudniki morajo ponudbo oddati
na obrazcu 2004 “Prijava na javni razpis
za sofinanciranje programov socialnega
varstva v letu 2004«.
Ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo (Obrazec 2004, vzorec pogodbe)
na recepciji Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, IV.
nadstropje, Ljubljana ali na internetu na
naslovu http://www.gov.si/mddsz/razpisi/
predstavitev.htm. Opozarjamo vas, da pri
delu z razpisno dokumentacijo na internetnem naslovu uporabljate datoteko, ki
je v word obliki!
2. Popolna ponudba vsebuje naslednje
elemente:
A) izpolnjena prijava na razpis (obrazec
2004-A, 2004-B ali 2004-C, glede na prijavljeni način sofinanciranja programa!), z
vsemi zahtevanimi podatki v obrazcu in s
prilogami,
B) odločba ali sklep Upravne enote o
registraciji,
C) obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi
po dejavnosti SURS,
D) v primeru, da ponudnik nima šifre
podrazreda 85.3, pa s strani upravne enote overjen ustanovitveni akt ali statut,
E) priloženo pozitivno mnenje Socialne
zbornice Slovenije o uspešnosti izvajanja
programa za vse programe, ki se prijavljajo
za sofinanciranje v obdobju od leta 2004
do 2008 in za vse ostale programe, ki so
zaprosili za sofinanciranje s strani MDDSZ
v višini več kot 4 mio SIT,
F) izpolnjen, podpisan in z žigom opremljen vzorec pogodbe,
G) za izvajalce, ki kandidirajo za sofinanciranje v obdobju od leta 2004 do 2008
poleg točk A, B, C, D, E, F tudi vsa potrebna dokazila, ki so zahtevana v poglavju V/
B – posebni pogoji (od točke 1 do 8).
Namesto elementov B, C ali D lahko ponudnik navede številko in datum odločbe
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve o podelitvi statusa društva, ki deluje
v javnem interesu na področju socialnega
varstva!
3. Pisne ponudbe z zahtevanimi podatki
je potrebno poslati v zaprtih ovojnicah na
naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
ovojnice pa morajo biti v zgornjem levem
kotu jasno označene z oznako: »Ponudba
– Ne odpiraj! Javni razpis sofinanciranje
programov socialnega varstva 2004«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov prijavitelja!
4. Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom za programe socialnega varstva dobite pri Marjeti Ferlan Istinič, tel.
01/478-37-21 ali Borutu Grabrijanu, tel.
01/478-34-59.
Organizirano bo tudi informativno srečanje, v Jakopičevi veliki dvorani Zavoda
za zdravstveno zavarovanje, Miklošičeva
24, Ljubljana, dne 12. 2. 2004, ob 10. uri.
5. Rok za oddajo ponudb je 23. 2.
2004.

3. Višina razpisanih sredstev za namen
dodeljevanja – sofinanciranje projektov
– 100,000.000 SIT nepovratnih sredstev in
– 50,000.000 SIT ugodnih posojil.
4. Višina sofinanciranja
Glede na uvrstitev občine v skladu z
Navodilom o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Uradni list RS, št. 44/01) bo
zagotovljeno naslednje sofinanciranje:
– 70% za projekte, ki se izvajajo v občinah v regijah Pomurje, Podravje, Zasavje in
Spodnjeposavje;
– 65% za projekte, ki se izvajajo v občinah v Savinjski in Koroški regiji, v občinah
Jugovzhodne Slovenije in Notranjsko-kraške regije;
– 40% za projekte, ki se izvajajo v občinah Goriške in Gorenjske regije ter
– 30% za projekte, ki se izvajajo v občinah iz Obalno-kraške in Osrednjeslovenske
regije.
II. Pogoji dodeljevanja
1. Upravičenec
Nosilec projekta in prejemnik sredstev je
občina. Javni sklad Republike Slovenije za
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja bo na podlagi pogodbe z občino sklenil pogodbo o financiranju izbranega projekta.
2. Nameni za katere se lahko nanašajo
projekti:
– izdelava vrtine,
– meritve in odvzem vzorcev za analizo
vode (geološko spremljanje, črpalni preizkus),
– obdelava podatkov in izdelava poročila.
3. Upravičeni stroški ne zajemajo:
– stroške nakupa zemljišč,
– stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
– gradnjo in/ali nakup objektov,
– stroške priprave investicijskih študij,
– plačilo davkov.
III. Splošni pogoji
1. Pogoj za dodelitev spodbud je sprejet
regionalni razvojni program (RRP), skladno
z Navodilom o minimalni obvezni vsebini in
metodologiji priprave ter načinu spremljanja
in vrednotenja RRP (Uradni list RS, št. 52/
00, 111/00 in 44/01), za kar obstaja evidenca pri Javni agenciji Republike Slovenije za
regionalni razvoj.
2. Prejemniki sredstev in podpisniki pogodb z Javnim skladom so izključno občine. Sofinancirani bodo izključno projekti v
večinski lasti upravičenca – občine, za kar
je potrebno predložiti izjavo župana. Za namene, ki niso v izključni pristojnosti upravičenca – občine, mora biti izkazana usklajenost z državnimi razvojnimi usmeritvami. Za
tovrstne projekte bo preverjena usklajenost
z razvojnimi načrti pristojnih ministrstev.
3. Upravičenec mora predložiti zahtevo
za sredstva na originalnem obrazcu Javnega sklada vrste Cv, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Obrazcu morajo biti
predložene priloge in dokazila, ki jih zahteva
Javni sklad od upravičenca in so navedene
v točki V. tega razpisa in na posameznem
obrazcu za prijavo.
4. Minimalna višina zaprošenih sredstev
ne sme biti nižja od 10,000.000 SIT in ne
višja od 50,000.000 SIT.

Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do
14. ure oddana v glavni pisarni ministrstva
(soba 22) ali če je zadnji dan roka oddana
na pošti kot priporočena pošiljka.
6. Nepravočasne ali nepravilno označene ponudbe bodo vrnjene ponudnikom neodprte, zato mora biti na hrbtni strani vsake
pošiljke označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega
postopka ocenjevanja bodo izločene vse
ponudbe, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu.
Vsak posamezni program je potrebno,
skupaj z zahtevano dokumentacijo, predložiti v posebni kuverti, označeni na način,
predpisan v točki VII/3. Ponudbe z več
programi v eni kuverti bodo v postopku
odpiranja izločene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja! Izvajalec, ki prijavlja več
različnih programov mora vsak program
predložiti v posebni kuverti. Izvajalec, ki izvaja program v več skupinah, se prijavi na
razpis z eno ponudbo (npr. program medsebojne pomoči se izvaja v šestih skupinah
na treh lokacijah).
7. Komisija bo z odpiranjem prispelih
ponudb pričela dne 15. 2. 2004 na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.
Odpiranje ne bo javno.
8. Ponudniki bodo o izboru programov,
ki jih bo sofinanciralo Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve v letu 2004, pisno obveščeni v roku 45 dni od dneva, ko bo
končano odpiranje ponudb.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-658/04
Na podlagi 11. člena Zakona o uporabi
kupnin, pridobljenih iz naslova kupnine na
podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96
in 67/01; v nadaljevanju: zakon), Pravilnika
o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči
ter regionalnih razvojnih spodbud samoupravnim lokalnim skupnostim in regionalnim razvojnim agencijam (Uradni list RS, št.
108/02 in 59/03; v nadaljevanju: pravilnik),
Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega
podeželja (Uradni list RS, št. 45/02, 58/03
in 85/03; v nadaljevanju: Splošni pogoji
poslovanja JS) ter sklepa Vlade Republike
Slovenije o poslovnem in finančnem načrtu
Javnega sklada RS za regionalni razvoj za
leto 2003 in sklepa Vlade Republike Slovenije št. 408-00/2001-16 z dne 20. 11. 2003
objavlja Javni sklad Republike Slovenije za
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja (v nadaljevanju:
Javni sklad)
javni razpis
za sofinanciranje projektov vrtin za
termalne ali termomineralne vodne vire
I. Predmet razpisa:
1. Predmet razpisa je izvedba projekta »raziskovalna(e) vrtina(e)«, s katero bi
omogočili izkoriščanje termalnih ali termomineralnih vodnih virov za gospodarske
namene.
2. Cilj razpisa je najti nove termalne ali
termomineralne vodne vire, kot potencialne
nosilce nove gospodarske aktivnosti na razvojno omejevanih območjih.
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5. Razmerje med zaprošenimi posojilnimi in zaprošenimi nepovratnimi sredstvi
mora biti 1:2.
6. Upravičenec, ki se poteguje za sredstva iz tega razpisa mora prispevati skupaj
s sofinanciranjem tretjega partnerja najmanj
30% investicijske vrednosti projekta.
7. Projekt oziroma faza projekta sme biti
začeta največ eno leto pred objavo javnega
razpisa ter mora biti finančno realizirana v
skladu z določili črpanja posojilnih in nepovratnih sredstev.
IV. Finančni pogoji:
1. Projektom bo s strani Javnega sklada
zagotovljeno sofinanciranje v višini:
– 70% za projekte, ki se izvajajo v občinah v regijah Pomurje, Podravje, Zasavje in
Spodnjeposavje;
– 65% za projekte, ki se izvajajo v občinah v Savinjski in Koroški regiji, v občinah
Jugovzhodne Slovenije in Notranjsko-kraške regije;
– 40% za projekte, ki se izvajajo v občinah Goriške in Gorenjske regije ter
– 30% za projekte, ki se izvajajo v občinah iz Obalno-kraške in Osrednjeslovenske
regije.
2. Posojilni pogoji: doba odplačevanja do
15 let, obrestna mera TOM+2%, moratorij
na odplačevanje posojila do 2 leti. Doba odplačevanja posojila ne more biti daljša od
ekonomske dobe projekta.
3. Posojila upravičenec praviloma zavaruje z garancijsko izjavo občine ter menicami ali z drugim, temu instrumentu enakovrednim jamstvom.
4. Rok sklenitve pogodbe je do 2,5 meseca od vročitve sklepa o odobritvi projekta
upravičencu. Rok črpanja odobrenih sredstev
je do 6 mesecev od dneva sklenitve pogodbe. Če upravičenec, ki so mu sredstva odobrena, ne bo pristopil k podpisu pogodbe z
Javnim skladom v roku, določenim v sklepu,
se bo štelo, da je upravičenec enostransko
odstopil od zahteve za financiranje in sklenitve pogodbe. Ravno tako se bo smatralo,
da je upravičenec odstopil od zahteve za sofinanciranje in odobrenih sredstev, v kolikor
ne bo v roku, določenem v sklepu dostavil
ustrezne dokumentacije za črpanje.
5. Upravičenec mora zagotoviti razliko
med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo investicije.
6. Črpanje sredstev bo možno po predložitvi odobrenega projekta oziroma poročila o
izvršenih delih, zahtevka občine za nakazilo
odobrenih sredstev, specifikacije vseh stroškov in računov vseh izvajalcev. Mogoče je
tudi vmesno črpanje sredstev po predložitvi
poročila o izvršenih delih, delnega zahtevka občine za nakazilo odobrenih sredstev,
specifikacije stroškov in računov izvajalcev.
Za vsa dela je obvezna uporaba Zakona o
javnih naročilih.
7. Črpanje dodeljenih sredstev je v kombinaciji posojilnih in nepovratnih sredstev.
Način črpanja je tak, da se praviloma obe
vrsti sredstev črpata uravnoteženo in pod
pogojem, da je odstop od ene vrste sredstev avtomatično odstop od druge vrste
sredstev.
8. Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in vodenja
posojila bremenijo upravičenca. Upravičenci, ki jim bodo sredstva odobrena, bodo
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sklepali pogodbo o dodelitvi sredstev z Javnim skladom. Javni sklad ne zaračunava
stroškov odobritve posojila in nepovratnih
sredstev.
V. Vsebina vloge:
1. Zahtevana dokumentacija pri prijavi:
– lokacija naložbe z navedbo poteka
infrastrukturnega objekta, če gre za linijski
objekt,
– projektna zasnova, ki mora metodološko ustrezati postopku identifikacije investicijskega projekta v skladu z načeli programskega projektnega načrtovanja (Uredba o
metodologiji za izdelavo programov za javna
naročila investicijskega značaja, Uradni list
RS, št. 82/98, 86/98 in 43/99),
– poročilo o že izvršenih delih,
– veljavno dovoljenje za raziskave, izdano s strani Agencije RS za okolje,
– finančno konstrukcijo z navedbo virov
financiranja s časovno dinamiko koriščenja
sredstev,
– dokumentirano izjavo investitorja o
zagotovitvi ostalih sredstev (Razpisni obrazec št. 3),
– parafiran vzorec pogodbe,
– izjava upravičenca o prejetih podporah
za isti projekt (iz proračuna Republike Slovenije, mednarodnih virov) oziroma izjavo,
da podpora še ni bila prejeta (Razpisni obrazec št. 1),
– izjava upravičenca o resničnosti navajanja podatkov (Razpisni obrazec št. 1),
– Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji in
merili za izbor (Razpisni obrazec št. 2).
2. Neobvezna dokumentacija ob prijavi:
– geološka študija,
– načrt vrtanja-projekt vrtine.
3. Zahtevana dokumentacija pred sklepanjem pogodbe:
– obvestilo o izboru izvajalca,
– izvajalska pogodba s predračunom,
– ustrezno zavarovanje za posojilna
sredstva (menice in garancijska izjava občine ali drugo, temu instrumentu enakovredno
jamstvo),
– investicijsko dokumentacijo v skladu
z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo
programov za javna naročila investicijskega
značaja (Uradni list RS, št. 82/98, 86/98,
43/99).
VI. Postopek za prijavo in merila za izbiro projektov:
Merila:
1. Intenzivnost problemov v regiji in na
območju s posebnimi razvojnimi problemi,
upoštevaje Navodilo o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih
za skladni regionalni razvoj (Uradni list RS,
št. 44/01).
2. Oddaljenost vrtine od že obstoječe in v
ekonomske namene izkoriščane vrtine.
3. Kvaliteta pripravljenosti projekta ter
njegova vzdržnost na daljši rok; prednost
bodo imeli projekti v zaključni fazi izvedbe.
4. Zagotovljeni drugi viri financiranja s
strani tretjega partnerja.
5. Reference vodje projekta in morebitnih zunanjih strokovnih sodelavcev.
Uporaba meril:
– intenzivnost problemov v regiji in na
območju s posebnimi razvojnimi problemi,
upoštevaje 3. člen Navodila o prednostnih
območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Uradni list

RS, št. 44/01). Projekti, ki se bodo v izvedbeni fazi izvajali na območju A bodo točkovani z 10 točk, na območju B z 7 točkami,
na območju C s 4 točkami in na območju D
z 2 točkama;
– oddaljenost vrtnine od že obstoječe in
v ekonomske namene izkoriščane vrtine po
najbližji asfaltirani cestni povezavi: do 15
km 0 točk, od 16 do 30 km 10 točk, 31 km
in več 20 točk;
– kvaliteta pripravljenosti projekta ter
njegova vzdržnost; prednost bodo imeli
projekti v zaključni fazi izvedbe: predložena
geološka študija 10 točk, predložen načrt
vrtanja-projekt vrtine 10 točk, skupaj največ 20 točk;
– zagotovljeni drugi viri financiranja s
strani tretjega partnerja, do 40 točk, po
enačbi: Sofinanciranje tretjega partnerja*40/
(celotna vrednostjo projekta-zaprošena
sredstva javnega sklada);
– preverljive reference vodje projekta in
morebitnih zunanjih strokovnih sodelavcev,
do 10 točk. V primeru, da je predvideni vodja
projekta sodeloval pri enem do treh tovrstnih
projektih, bo projekt prejel 5 točk, kolikor pa
je sodeloval pri več kot treh projektih, bo
projekt prejel 10 točk.
Projekt bo ocenjen na osnovi navedenih
meril. Na osnovi ocene bo strokovna komisija projekte razvrstila v prioritetno listo glede na zbrano število točk. Financirani bodo
projekti z največjim številom točk do porabe
razpisanih sredstev.
VII. Rok in način prijave
1. Razpisna dokumentacija se dvigne
na sedežu Javnega sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310
Ribnica, od objave do zaključka razpisa,
vsak dan od 9. do 12. ure osebno ali po naročilu. Razpisna dokumentacija je na voljo
tudi na spletni strani Javnega sklada: http:
//www.rdf-sklad.si. Kontaktni osebi Javnega
sklada: Franc Florjančič, tel. 01/836-19-53,
Irena Marn, tel. 01/836-19-53.
2. Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in vodenja
posojila bremenijo upravičenca. Upravičenci, ki jim bodo sredstva odobrena, bodo
sklepali pogodbo o dodelitvi sredstev z
Javnim skladom RS za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja.
3. Javni sklad lahko od prosilca zahteva
dodatno dokumentacijo oziroma na svoje
stroške preverja dokumentacijo oziroma
naroči strokovno mnenje o projektu.
4. Rok za vložitev prijav je 23. 4. 2004.
Za pravočasno prispelo vlogo se bodo štele
tudi vloge ki so poslane priporočeno po pošti
do vključno 23. 4. 2004.
Prijavitelji vložijo vloge na naslov: Javni
sklad RS za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja, Ribnica, Škrabčev trg 9a.
Popolna vloga v skladu z razpisnimi pogoji (vsaka posebej) mora biti dostavljena
na zgornji naslov v zaprti ovojnici z oznako
»Ne odpiraj – razpis – vrtine«. Na ovitku
mora biti jasno naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, finančni zahtevek prikazan
v slovenski valuti (SIT).
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VIII. Obravnava vlog:
1. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo
predloga za odločanje bo imenovala uprava
javnega sklada. Komisija bo enakovredno
obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene
v predpisanem roku. O odpiranju vlog in izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebuje
prijava so uradna tajnost.
2. Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku 14 dni od odpiranja
pisno pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku. Vloge, ki jih upravičenec v roku 8
dni od dneva prejema obvestila ne dopolni,
bodo kot nepopolne zavržene.
3. Vloge, ki bodo prispele prepozno,
bodo zavržene.
4. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
5. V primeru, da je vlog za dodelitev
sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev
sredstev več, kot je na razpolago sredstev,
oblikuje komisija za pregled in obravnavo
prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov, prednostni vrstni red upravičencev
za dodelitev sredstev. Financirani bodo
projekti z največjim številom točk do porabe
razpisanih sredstev.
6. Upravičenci bodo o obravnavi vlog
pisno obveščeni s sklepom. Zoper sklep
ni pritožbe.
7. Postopek izbire Javnega sklada bo potekal skladno s splošnimi pogoji poslovanja
Javnega sklada RS za regionalni razvoj.
Hkrati z izdanim pisnim sklepom o pozitivni rešitvi uprava Javnega sklada izda tudi
sklep o načinu sklenitve pogodbe o dodeljenih spodbudah, ki vsebuje:
– kraj in mesto sklepanja pogodbe,
– rok za sklenitev pogodbe,
– potrebno dokumentacijo za sklenitev
pogodbe,
– višina stroškov sklepanja pogodbe.
8. Spremljanje odobrenih projektov: Javni sklad Republike Slovenije za regionalni
razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja bo spremljal porabo in učinke
dodeljenih sredstev iz razpisa. Prijavitelji in
nosilci projektov so dolžni omogočiti nadzor nad porabo sredstev tako, da je vsak
čas možna kontrola realizacije projekta ter
vpogled v poslovne knjige in listine, ki se
nanašajo na tozadevni projekt. Če sredstva niso bila porabljena za namene, za
katere so bila dodeljena, ali se je sredstva
kakorkoli odtujilo, ima Javni sklad Republike
Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja pravico
zahtevati takojšnje vračilo sredstev v enkratnem znesku, v realni višini s pripadajočimi
zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje
od dneva nakazila do dneva vračila po zakonu o predpisani obrestni meri in zamudnih
obrestih (Uradni list RS, št. 56/03).
Javni sklad RS za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja

– da izpolnjujejo ostale pogoje v skladu
s kriteriji za sofinanciranje programov.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov športa.
Izvajalci športnih programov, ki zgornje
pogoje izpolnjujejo, vendar se na ta razpis
ne prijavijo ali pa se ne prijavijo skladno
z razpisno dokumentacijo, v letu 2004 ne
bodo upravičeni do namenskih sredstev
proračuna Občine Šentilj.
Posamezni izvajalci športnih programov
lahko s svojimi programi za proračunska
sredstva lokalne skupnosti, po posameznih
vsebinah, navedenih v točki I., kandidirajo
na razpisu le enkrat.
III. Rok in način prijave
Predlagatelji programov podajo svojo
prijavo na priloženih izpolnjenih obrazcih,
z vsemi zahtevanimi prilogami. Obrazci z
razpisno dokumentacijo se dobijo v času
uradnih ur na sedežu Občine Šentilj, Maistrova ul. 2, Šentilj, 2212 Šentilj.
Prijavo lahko pošljejo s priporočeno
pošto ali oddajo osebno na naslov: Občina Šentilj, Maistrova ul. 2, Šentilj, 2212
Šentilj.
Prijava mora biti oddana v zapečateni
kuverti. Na sprednji strani kuverte mora biti
razviden pripis »Javni razpis – šport 2004«
– Ne odpiraj!, na hrbtni strani pa naslov
kandidata na razpisu.
Prijave morajo biti predložene v vložišče
Občine Šentilj najkasneje do 23. 2. 2004
do 15. ure. Po tem datumu prejetih prijav
komisija ne bo upoštevala v postopku točkovanja in razdelitve sredstev.
IV. Vsebina prijave
Kandidat za sredstva tega razpisa se prijavi na razpis z izpolnjenimi obrazci razpisne
dokumentacije in zahtevanimi prilogami.
Obrazci naj bodo izpolnjeni čitljivo in pregledno. Kandidat poleg obveznega Obrazca
1 razpisne dokumentacije še izpolni glede na
vsebino programa ustrezen obrazec za vsak
posamezen program in za vsako posamezno
skupino.
Podatkov, ki ne bodo dokazani s prilogami, se pri točkovanju ne bo upoštevalo.
V. Informiranje kandidatov
Vse dodatne potrebne informacije lahko
kandidati pridobijo v rednem delovnem času
pri referentu za družbene dejavnosti Jožetu
Bračko, na sedežu Občine Šentilj.
Z izbranimi izvajalci letnega programa
športa bodo podpisane pogodbe.
Občina Šentilj

Št. 07/2004

Ob-659/04

Na podlagi 8. in 19. člena Pravilnika o
merilih za sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa v Občini Šentilj (MUV,
št. 30/03), v zvezi z 10. členom Zakona o

športu (Uradni list RS, št. 22/98) objavlja
Občina Šentilj
javni razpis
za sofinanciranje programov športa v
Občini Šentilj v letu 2004
I. Predmet razpisa: Občina Šentilj z
Letnim programom športa za leto 2004 zagotavlja namenska sredstva za izvajanje
športnih programov v Občini Šentilj. Namenska sredstva se delijo po vsebinah Nacionalnega programa športa kot sledi:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in
študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s
športom zunaj obveznega izobraževalnega
programa:
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok,
– športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami,
– interesna športna vzgoja mladine,
– športna vzgoja mladine s posebnimi
potrebami,
– interesna športna dejavnost študentov.
2. Športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport:
– otroške športne šole,
– mladinske športne šole.
3. Športna rekreacija.
4. Kakovostni šport.
5. Vrhunski šport.
6. Šport invalidov.
7. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske in druge športne
prireditve.
8. Delovanje društev in športnih zvez na
ravni lokalne skupnosti.
II. Upravičenci in pogoji za pridobitev
sredstev za sofinanciranje športnih programov
Pravico do sofinanciranja športnih
programov imajo športna društva, zveze
športnih društev, ki jih ustanovijo športna
društva in imajo sedež na območju Občine
Šentilj, zavodi za področja vzgoje in izobraževanja, zavodi, gospodarske družbe,
zasebniki in druge organizacije, ki so na
podlagi zakonskih predpisov registrirane za
opravljanje dejavnosti na področju športa
pod naslednjim pogoji:
– da se pravočasno prijavijo na javni
razpis;
– da imajo sedež v Občini Šentilj;
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem področju vsaj dve leti;
– da imajo zagotovljene materialne,
prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za realizacijo načrtovanih športnih
aktivnosti;
– da imajo za določene športne programe zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo najmanj 30 tednov v letu;
– da imajo urejeno članstvo in evidenco
o registriranih tekmovalcih;
– da občini redno dostavljajo programe
dejavnosti s področja športa, podatke o
članstvu, poročila o realizaciji programov
in doseženih rezultatih, kopijo zaključnega
računa ter druge zahtevane podatke;

Št. 41/2004

Stran

Ob-667/04

Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), ter na podlagi 6.
člena Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št.
84/01) objavlja Občina Miren-Kostanjevica
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2004, ki jih
bo v letu 2004 občina sofinancirala iz
občinskega proračuna
Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
subjekti, ki imajo sedež na območju Občine
Miren-Kostanjevica:
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– športna društva in klubi,
– osnovna šola s podružničnima šolama
in vrtci,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne.
Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali naslednji programi:
1. interesna športna vzgoja predšolskih
otrok,
– Zlati sonček,
– Ciciban planinec,
– Naučimo se plavati,
2. interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok,
– Zlati sonček,
– Krpan,
– Naučimo se plavati,
– Šolska športna tekmovanja,
3. športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
4. športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami,
5. interesna športna vzgoja mladine,
6. športna vzgoja mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport,
7. športna vzgoja mladine s posebnimi
potrebami,
8. šport za vse-športna rekreacija,
9. večje športne prireditve,
10. kakovostni šport,
11. šport invalidov.
Za programe pod 1. in 2. točko predloži
prijave osnovna šola.
Razpisni obrazci so na razpolago na sedežu Občine Miren-Kostanjevica, Miren 129,
5291 Miren.
Rok za prijavo na razpis je 27. 2. 2004
Prijave programov pošljite v zaprti kuverti z oznako: »Javni razpis – šport« priporočeno po pošti ali oddajte osebno na
naslov: Občina Miren-Kostanjevica, Miren
129, 5291 Miren.
Sredstva bodo dodeljena na podlagi
normativov in kriterijev za vrednotenje programov športa v občini.
Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe v 15 dneh po sprejemu proračuna.
Občina Miren-Kostanjevica
Št. 035-2-1-1/2004

Ob-772/04

Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) Občina Gorišnica
objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2004, ki jih
bo v letu 2004 občina sofinancirala iz
občinskega proračuna
1. Na razpisu lahko sodelujejo športna
društva, njihova združenja in zavodi, ki imajo
v svoji dejavnosti registrirano izvajanje športne dejavnosti.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo financirali naslednji programi:
Šport v društvih
– šport mladih – selektivni šport (šport
za dosežke)
– športno-rekreativna dejavnost odraslihmnožične prireditve,
– tekmovalni šport,
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– vrhunski šport,
– šolanje in izpopolnjevanje kadrov.
3. Predlagatelji morajo posredovati natančen opis programa s predvidenim številom
udeležencev, krajem izvajanja programa in
urnikom.
4. Program mora biti finančno ovrednoten
z navedenimi viri sofinanciranja.
5. Prijave je potrebno poslati najkasneje
štirinajst dni po tej objavi, na naslov Občina
Gorišnica, Gorišnica 54, 2272 Gorišnica s
pripisom – za programe športa.
6. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom za vrednotenje
športnih programov v Občini Gorišnica.
7. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe o sofinanciranju izvedbe programov športa.
Občina Gorišnica
Ob-780/04
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list
RS, št. 22/98), Pravilnika in meril za sofinanciranje športnih programov v Občini Litija
(Uradni list RS, št. 1/01), Odloka o proračunu
Občine Litija za leto 2003 (Uradni list RS, št.
52/03) in Letnega programa športa v Občini
Litija v letu 2004, sprejetega na 12. redni seji
Občinskega sveta občine Litija, dne 8. 12.
2003, objavlja Občina Litija
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2004, ki jih bo
Občina Litija v letu 2004 sofinancirala iz
občinskega proračuna
1. Na razpisu lahko sodelujejo vsi nosilci
in izvajalci športnih dejavnosti (športna društva in klubi, šole, vrtci, podjetniki oziroma
gospodarske družbe, zasebniki), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Litija ali izvedejo športno prireditev v Občini Litija;
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu;
– da imajo organizirano redno dejavnost
najmanj 6 mesecev v letu in so že registrirani
najmanj eno leto od prijave na razpis;
– da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih
športnih aktivnosti, za katere kandidirajo
na razpisu;
– da občini vsako leto dostavijo poročilo
o realizaciji programov, ki so bili sofinancirani iz proračunskih sredstev, podatke o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa
Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 60/95,
49/98 in 89/99) oziroma druge podatke o finančni sposobnosti za gospodarske družbe
in zasebnike.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali programi športa pod pogoji in v
skladu s programom športa v Občini Litija
za leto 2004, upoštevajoč proračunske možnosti in načelo, da so proračunska sredstva
dostopna vsem izvajalcem športnih programov, in sicer za naslednje vsebine:
a) najemnine za dvoranske športe,
b) investicijsko vzdrževanje in igrišč in
opreme za veliki nogomet,
c) novogradnje, investicije v javne športne objekte,
d) športni programi in prireditve (poglavja
NPŠ I – XII):

I. športna vzgoja otrok in šolske mladine
– do 15 let,
II. programi interesne športne vadbe
srednješolske mladine in študentov,
III. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
IV. šport otrok in mladine v društvih in
klubih, usmerjeni v kakovostni in vrhunski
šport,
V. kakovostni šport posameznikov in
ekip,
VI. športna rekreacija,
VII. množične športne prireditve ter večje
športne prireditve v javnem interesu,
VIII. izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov,
IX. nagrade in priznanja športnikom in
športnim delavcem,
X. šport invalidov,
XI. delovanje občinske zveze športnih
društev,
XII. javni športni objekti – tekoče in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in
športnih igrišč.
Višina sredstev za sofinanciranje programov športa v letu 2004 je 36 mio SIT. Sredstva se razdelijo v skladu z letnim programom športa, izvajalci športnih programov pa
prejmejo sorazmerni delež sredstev dotacij
na izbranem področju športa v skladu z merili in točkovanjem prijav.
3. Predlagatelji programov morajo v svoji prijavi posredovati natančen opis programov, dejavnosti ali prireditve, izpolnjene na
predpisanih obrazcih, ki jih lahko dvignejo
na Občini Litija, Oddelku za družbene dejavnosti, soba 50.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT z gotovino ali predložiti
dokazilo o nakazilu na transakcijski račun
Občine Litija, št. 01260-0100002491.
Predlagatelji programov lahko razpisno
dokumentacijo dobijo tudi na spletnih straneh Občine Litija, http://www.litija.net/.
Neustreznih in nepopolnih prijav predlagateljev brez izpolnjenih obrazcev na javnem razpisu ne bomo upoštevali.
4. Zadnji rok za zbiranje prijav je 26. 2.
2004, s poštnim žigom na ovojnici ali oddane osebno v sobi 50 Občine Litija, do 13.
ure, javno odpiranje pa bo v petek, 27. 2.
2004, ob 17. uri v prostorih Občine Litija,
soba 47.
5. Prijave je potrebno poslati na predpisanih obrazcih in v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, z obveznim pripisom: “Ne odpiraj – javni razpis
za šport 2004!”. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti izpisan natančen naziv in naslov
izvajalca oziroma predlagatelja.
6. V roku dospele prijave bodo ovrednotene v skladu s pravilnikom in merili za vrednotenje programov športa v Občini Litija, z
izbranimi izvajalci pa bodo sklenjene pogodbe za sofinanciranje športnih programov.
Občina Litija
Št. 611-2/2004

Ob-895/04

Občina Litija na podlagi Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02), Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02),
21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.
l. RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/
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97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99,
59/99, 77/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02 in
51/02), Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna RS (Ur. l. RS, št. 66/01, 53/02 in
88/02) in 7. člena Statuta Občine Litija (Ur. l.
RS, št. 110/00, 2/01 in 65/02) objavlja

– da imajo sedež na območju Občine
Litija,
– da bo program oziroma projekt izveden
v letu 2004 na območju Občine Litija.
(Izjema so pravne osebe z delovanjem
na območju več občin, regij ali države, ki pa
morajo ob svoji prijavi obvezno izkazati, da
imajo svoje članstvo oziroma uporabnike
tudi iz Občine Litija).
Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
3. Osnovna merila za izbor:
– delež neproračunskih sredstev v finančni konstrukciji predlaganega programa/
projekta,
– obseg, število vključenih izvajalcev in
trajanje programa/projekta,
– ciljna populacija uporabnikov, da je
predloženi program/projekt namenjen čim
večjemu številu uporabnikom v občini.
Ostala merila so navedena in podrobneje
razdelana v razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna višina sredstev: višina razpisanih sredstev znaša 4,000.000 SIT kot
določa Odlok o proračunu Občine Litija za
leto 2004 (Ur. l. RS, št. 68/03).
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2004 se
morajo porabiti v tekočem koledarskem
letu.
6. Rok za oddajo predlogov: rok za oddajo predlogov oziroma prijave na razpis je
sreda, 25. februar 2004, izključno po pošti s
priporočeno pošiljko. Šteje se, da je bil predlog oddan pravočasno, če je bil na poštnem
naslovu oddan do vključno 25. februarja
2004 – poštni žig na dan 25. februarja 2004.
Nepravočasno oddanih predlogov komisija
ne bo upoštevala.
7. Oddaja in dostava predlogov
Za sredstva kandidirajo predlagatelji
glede na sedež predlagatelja ali kraj izvedbe programa/projekta. Naslov za oddajo
predlogov: Občina Litija, Jerebova 14, 1270
Litija. Na hrbtni strani ovojnice morajo predlagatelji napisati svoj naziv in poštni naslov.
Predlagatelji morajo svoje predloge poslati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici s pripisom: Ne odpiraj,
javni razpis 2004 – sofinanciranje humanitarnih dejavnosti.
Predlogov, ki ne bodo ustrezno naslovljeni in posredovani priporočeno s poštno
pošiljko, komisija ne bo obravnavala.
8. Odpiranje predlogov
Odpiranje prispelih predlogov oziroma
prijav na razpis ne bo javno.
Po pregledu vlog bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov. Kolikor v roku 8 dni po
prejemu poziva pozvani predlagatelji tega
ne bodo storili, bo predlog izločen kot nepopolna vloga.
9. Izid razpisa: predlagatelji bodo obveščeni o izidu razpisa v roku 45 dni po
odpiranju predlogov.
10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko
interesenti dvignejo na Občini Litija, Oddelku
za družbene dejavnosti (soba 50 ali 52) ali
na spletnih straneh www.litija.net; dodatne
informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na
Občini Litija, Oddelek za družbene dejavnosti; soba 50 ali 52, tel. 01/896-34-38.
Občina Litija

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
projektov na področju ljubiteljske
kulture v Občini Litija v letu 2004
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na področju ljubiteljske kulture na
območju Občine Litija v letu 2004. Področja sofinanciranja so: glasba, glasbena
in pevska dejavnost, ples, folklora in etno
program, gledališče in lutke, video, filmi in
fotografije, literatura, založništvo in likovno
ustvarjanje.
Predmet tega razpisa niso sredstva za
vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za izvajanje projektov, ampak sredstva
za programsko dejavnost.
2. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo pravne
ali fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje
osnovne pogoje:
– da opravljajo dejavnosti s področja ljubiteljske kulture in da imajo ustrezno registracijo v skladu z veljavno zakonodajo najmanj že eno leto pred objavo tega razpisa;
– da imajo sedež na območju Občine
Litija;
– da bo projekt izveden v letu 2004 na
območju Občine Litija, razen sofinanciranja
izobraževanja strokovnih kadrov in udeležbe na tekmovanjih oziroma preglednih
revijah.
Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
3. Osnovna merila za izbor:
– delež neproračunskih sredstev v finančni konstrukciji predlaganega projekta;
– časovni obseg in trajanje projekta;
– število nastopajočih izvajalcev iz občine, rang prireditve, tekmovanja, število
obiskovalcev…
Ostala merila so navedena in podrobneje
obrazložena v razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna višina sredstev
Okvirna
višina
sredstev
znaša
11,920.000 SIT za projekte v skladu s sprejetim Odlokom o proračunu Občine Litija za
leto 2004 (Ur. l. RS, št. 68/03).
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2004 se
morajo porabiti v tekočem koledarskem
letu.
6. Rok za oddajo predlogov oziroma
prijave: rok za oddajo predlogov je sobota,
21. februar 2004, izključno po pošti s priporočeno pošiljko. Šteje se, da je bil predlog
oddan pravočasno, če je bil na poštnem
naslovu oddan do vključno 21. februarja
2004 – poštni žig na dan 21. februar 2004.
Nepravočasno oddanih predlogov komisija
ne bo upoštevala.
7. Oddaja in dostava predlogov
Za sredstva kandidirajo predlagatelji
glede na sedež predlagatelja in kraj izvedbe javne prireditve. Naslov za oddajo
predlogov za obe občini je: Občino Litija,
Jerebova 14, 1270 Litija. Na hrbtni strani

ovojnice morajo predlagatelji napisati svoj
naziv in poštni naslov.
Predlagatelji morajo svoje predloge poslati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici s pripisom: Ne odpiraj,
javni razpis 2004 – sofinanciranje ljubiteljske
kulture.
Predlogi, ki ne bodo ustrezno naslovljeni
in posredovani s priporočeno poštno pošiljko, komisija ne bo obravnavala.
8. Odpiranje predlogov: po pregledu
predlogov bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov. Kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva
pozvani predlagatelji tega ne bodo storili, bo
predlog izločen kot nepopolna vloga.
9. Izid razpisa
Predlagatelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v roku dveh mesecev po odpiranju predlogov.
S predlagatelji projektov, ki bodo izbrani
na razpisu, bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju.
10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko
interesenti dvignejo na Občini Litija, Oddelku
za družbene dejavnosti (soba 50 ali 52) ali
na spletnih straneh www.litija.net; dodatne
informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na
Občini Litija, Oddelek za družbene dejavnosti; soba 50 ali 52, tel. 01/896-34-38.
Občina Litija
Št. 571-1/2004

Ob-896/04

Občina Litija na podlagi Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 66/01,
53/02 in 88/02), Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 68/03),
21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l.
RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/
95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99,
59/99, 77/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02 in
51/02) in 7. člena Statuta Občine Litija (Ur. l.
RS, št. 110/00, 2/01 in 65/02) objavlja
javni razpis
zbiranja predlogov za sofinanciranje
programov in/ali projektov, ki se bodo
sofinancirali iz občinskega proračuna
v letu 2004 na področju humanitarnih
dejavnosti in preventivnih programov
s področja zasvojenosti, socialnega in
zdravstvenega varstva
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje
programov/projektov s področja humanitarnih dejavnosti, ter preventivnih programov
na področju socialnega in zdravstvenega
varstva ter preprečevanja zasvojenosti.
Predmet tega razpisa niso sredstva za
vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za izvajanje teh dejavnosti.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo pravne
ali fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje
osnovne pogoje:
– da opravljajo dejavnosti s predmetnega področja in da imajo ustrezno registracijo
v skladu z veljavno zakonodajo najmanj že
eno leto pred objavo tega razpisa,
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Št. 4142-16/2004
Ob-868/04
Na podlagi določil 10. člena Odloka o
proračunu Mestne občine Koper za leto
2004 (Uradne objave, št. 49/03), in sklepa
župana št. K4142-16 z dne 16. 1. 2003,
Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov, ki niso
predmet drugih razpisov v Mestni
občini Koper za leto 2004
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je sofinanciranje
programov, ki niso zajeti v programih drugih
razpisov Mestne občine Koper, kot so programi udeležencev NOB, upokojencev in
častnikov in drugo.
Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov: društev in zavodov
(za programe, ki niso del njihove redne
dejavnosti).
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
– imajo sedež v Mestni občini Koper;
– da program omogoča vključevanje
članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine Koper;
– program mora imeti jasno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja;
– prijavitelji lahko prijavijo samo projekte,
ki bodo izvedeni v letu 2004;
– da imajo nosilci programa večletne
(vsaj dvoletne) izkušnje in reference na področju, ki je predmet razpisa;
– da imajo zagotovljene kadrovske in
prostorske pogoje za izvajanje programa.
3. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razisov v MOK za leto 2004, je
8,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2004, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Vsebina prijave: prijava na razpis
mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki
je sestavni del razisne dokumentacije. V
kolikor prijavitelj prijavlja več programov,
mora za vsak posamični program izpolniti
ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse
zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so
navedena v razpisnem obrazcu.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo
obravnavane.
6. Rok za oddajo prijav in način oddaje:
rok za oddajo prijav je do ponedeljka, 23. februarja 2004. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dobijo v času
uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper. Dokumentacija je dostopna tudi na internetni strani
Mestne občine Koper www.koper.si.
Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del
razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite ali oddajte po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna
občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper z
oznako: Ne odpiraj – Prijava na razpis –
Drugo 2004, Št.: K4142-16/2004. Na hrbtni
strani ovitka mora biti naveden vlagatelj.
Nepopolne in nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane.
7. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v roku 45
dni po preteku roka za oddajo prijav.
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Z izbranimi izvajalci programov oziroma
projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih
bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v
tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času
uradnih ur v sprejmni pisarni Mestne občine
Koper, Verdijeva 10, Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razisom
dobijo zainteresirani na Uradu za družbene
dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper,
tel. 05/664-62-39.
Mestna občina Koper
Št. 4142-13/2004
Ob-869/04
Na podlagi 10. člena Odloka o proračunu
Mestne občine Koper za leto 2004 (Uradne objave, št. 49/03) in sklepa župana št.
K4142-13/2004 z dne 16. 1. 2004, Mestna
občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in
projektov za otroke in mladino v Mestni
občini Koper za leto 2004
1. Predmet razpisa je sofinanciranje neprofitnih programov in projektov:
A) za otroke do 14 let in
B) za mladino od 15 do 29 let,
ki se bodo izvajali na območju Mestne občine Koper v letu 2004.
Pod A) bodo sofinancirani programi, ki so
namenjeni:
– dvigu kakovosti življenja in kakovostnemu preživljanju prostega časa otrok;
– zadovoljevanju interesov otrok;
– vzpodbujanju in razvijanju raziskovalnega in ustvarjalnega dela;
– vzpodbujanju in razvijanju neformalnih
oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja;
– dejavnostim med šolskimi počitnicami;
– posamičnim dejavnostim, ki se vključujejo v nacionalne in mednarodne projekte;
– razvijanju sodelovanja z zavodi, ustanovami in društvi, ki delajo na področju dela z
otroki v Mestni občini Koper;
– prireditve večjega obsega, namenjene
otrokom.
Pod B) bodo sofinancirani programi z naslednjimi vsebinami:
– izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo;
– spodbujanje kreativnosti in zadovoljevanje interesov mladih;
– aktivno preživljanje prostega časa;
– vzpodbujanje in razvijanje raziskovalnega in ustvarjalnega dela;
– spodbujanje prostovoljnega dela;
– dejavnosti med šolskimi oziroma študijskimi počitnicami;
– zmanjševanje diskriminacije in socialne
izključenosti mladih;
– preprečevanje nasilja med mladimi in
nad mladimi;
– vzpodbujanje in razvijanje neformalnih
oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja;
– osveščanje in sprejemanje drugačnosti;
– informiranost mladih in zmanjšanje
odliva intelektualnega potenciala iz Mestne
občine Koper;
– mobilnost, sodelovanje in aktivna participacija mladih v družbi;

– spodbujanje javnega dialoga o družbenih vprašanjih;
– izdajanje mladinskih periodičnih publikacij, ki so pomembne za razvoj vzgoje in
izobraževanja;
– razvoj interesnih oblik združevanja
mladih;
– posamične dejavnosti, ki se vključujejo v
nacionalne in mednarodne projekte;
– prireditve večjega obsega, namenjene
mladim.
Predmet sofinanciranja ne bodo programi
oziroma projekti izvajalcev s področja kulture,
športa, turizma, socialnega varstva, zdravstva
in preventivni programi, ki so predmet drugih
razpisov v Mestni občini Koper, kot tudi ne
aktivnosti komercialnega značaja ter organizacija izletov in letovanj.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo društva in njihove zveze, mladinski sveti, ustanove, zavodi
in ostale nevladne organizacije, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti s
področja dela z otroki oziroma mladino;
– imajo sedež v Mestni občini Koper;
– niso redno financirani iz sredstev proračuna Mestne občina Koper;
– prijavljeni program se izvaja izven rednih
šolskih oziroma študijskih programov;
– vsebina prijavljenega programa je skladna s predmetom javnega razpisa;
– program se izvaja za otroke oziroma
mladino iz Mestne občine Koper;
– imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo programa;
– prijavitelji lahko prijavijo samo programe ali dele programov, ki bodo izvedeni v
letu 2004;
– prijavitelji lahko kandidirajo s tistimi programi, za katere nimajo v zadostni meri zagotovljenih drugih finančnih sredstev;
– program mora imeti pregledno in jasno
konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja.
Kot dodatni pogoj za programe pod A) se
zahtevajo večletne (vsaj dvoletne) izkušnje
oziroma reference prijavitelja na področju
dela z otroki.
Pogoji so izločitveni.
3. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov in
projektov bodo uporabljena naslednja merila:
– kvaliteta, realnost in dostopnost predloženega programa;
– preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije;
– dosedanje delo oziroma reference.
Prednostno bodo sofinancirani:
pod A)
– programi, namenjeni otrokom od 6. do
14. leta starosti;
– programi, ki omogočajo množično vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine Koper ne glede na socialni položaj
in oddaljenost od mesta;
– programi, ki se izvajajo že več let ali
predstavljajo stalno obliko dela;
– programi, ki se bodo vključevali v javne
prireditve oziroma predstavitve v Mestni občini Koper.
pod B)
– programi oziroma projekti, ki omogočajo
množično vključevanje članov oziroma uporabnikov z območja Mestne občine Koper, ne
glede na socialni položaj in
– programi, ki se izvajajo že več let ali
predstavljajo stalno obliko dela;
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– programi, ki se bodo vključevali v javne
prireditve oziroma predstavitve v Mestni občini Koper.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
4. Vrednost razpisanih sredstev za leto
2004 znaša:
– za sofinanciranje programov za otroke
10,000.000 SIT;
– za sofinanciranje programov za mladino
10,000.000 SIT.
5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2004, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. Vsebina prijave
Prijavitelji morajo programe pod A) oziroma pod B) prijaviti ločeno.
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj
prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom
izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih
sredstev, odobrenih na podlagi tega javnega
razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb
sofinancerja.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
7. Rok za oddajo prijav in način oddaje:
prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot
priporočeno pošiljko najkasneje do 23. 2.
2004 na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali jo do tega dne
oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje
desno, in sicer v času uradnih ur.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici ločeno za programe pod A) oziroma B)
z oznako:
pod A) »Ne odpiraj – prijava«, »Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov
za otroke v Mestni občini Koper za leto 2004
št. K4142-13/2004«;
pod B) »Ne odpiraj – prijava«, »Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov
za mladino v Mestni občini Koper za leto
2004 št. K4142-13/2004«;
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
pošiljatelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno oddane. Neveljavne
prijave ne bodo obravnavane in bodo vrnjene
prijavitelju.
8. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 45 dni od
izteka prijavnega roka.
Z izbranimi izvajalci programov bodo
sklenjene pogodbe, s katerimi bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih
sredstev.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Mestne občine Koper: www.koper.si.,
lahko pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo v času uradnih ur tudi v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za
družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine
Koper, tel. 664-62-36.
Mestna občina Koper

– programi/projekti z večletnim delovanjem,
– programi/projekti, ki v programskem in
izvajalskem pogledu znatno presegajo splošno kakovostno raven svojega okolja in kažejo
aktualni, inovativne pristope.
– programi/projekti, ki bodo predstavljeni
širši javnosti v občini,
– izvajalci kulturnih programov/projektov,
ki bodo predvideli sodelovanje na prireditvah
v Mestni občini Koper.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za
sofinanciranje kulturnih programov/projektov v
letu 2004 znaša 56,000.000 SIT.
6. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo
biti porabljena v letu 2004 v skladu s predpisi,
ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Vsebina prijave: prijava na razpis mora
biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak
posamični program izpolniti ločen obrazec.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge
oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem
obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na
razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem
namenske porabe proračunskih sredstev,
odobrenih na podlagi tega razpisa in sicer s
strani pooblaščenih oseb sofinancerja.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 23. februarja 2004 na naslov Mestna
občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper,
ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000
Koper, in sicer v času uradnih ur.
Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del
razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi
prilogami dostavite ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina
Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper z oznako: Ne
odpiraj – Prijava na javni razpis kultura 2004
št. K4142-14/2004. Na hrbtni strani ovitka
mora biti naveden vlagatelj.
Nepopolne in nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.
9. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 45 dni od
izteka roka za oddajo prijav.
Z izbranimi izvajalci programov oziroma
projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih
bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja
proračunskih sredstev.
10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v
tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času
uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine
Koper, Verdijeva 10, Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper,
tel. 05/664-62-39.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja s pogoji ter kriteriji in merili razpisa.
Mestna občina Koper

Ob-870/04
Na podlagi 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l.RS št.
96/02), 10. člena Odloka o proračunu Mestne
občine Koper za leto 2004 (Uradne objave,
št. 49/03) in sklepa župana št. K4142-14/2004
z dne 16. 1. 2004, Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov in
projektov v Mestni občini Koper za leto
2004
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov in projektov s področja kulture v Mestni občini Koper za leto 2004.
Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov/projektov
– društev,
– samostojnih ustvarjalcev na področju
kulture,
– zavodov,
– gospodarskih družb,
– samostojnih podjetnikov,
ki opravljajo dejavnost s področja kulture
in niso redno financirani iz sredstev proračuna
Mestne občine Koper.
Posamezniki in neformalne avtorske skupine lahko svoje programe/projekte prijavijo
preko kulturnih društev.
Predmet tega razpisa niso sredstva za
vzdrževanje in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in za spomeniško
varstvene akcije.
2. Razpisna področja: Mestna občina Koper sofinancira programe/projekte z naslednjih
področij kulturne dejavnosti:
– ljubiteljska kulturna dejavnost s področja
glasbe, gledališča in lutk, folklore, filma in
videa, plesa, literature, multimedialnih projektov;
– reproduktivna kinematografija,
– programi in projekti samostojnih ustvarjalcev na področju kulture;
– programi in projekti alternativne kulture;
– založništvo;
– likovna in galerijska dejavnost;
– sofinanciranje drugih akcij in projektov s
področja kulture.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da program/projekt omogoča vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne
občine Koper;
– da ima program/projekt pregledno in
jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in
zagotovljene druge vire financiranja;
– da imajo nosilci programa/projekta večletne (vsaj dvoletne) izkušnje in reference na
področju, ki je predmet razpisa;
– da imajo zagotovljene kadrovske in
prostorske pogoje za izvajanje programa/
projekta,
– da bo program ali del programa oziroma
projekta izveden v letu 2004.
4. Merila za dodelitev sredstev:
Za ocenjevanje posameznih programov/
projektov bodo uporabljena naslednja merila:
– kakovost, realnost in dostopnost predloženega programa/projekta,
– preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije,
– dosedanje delo in reference,
Prednostno bodo sofinancirani:
– programi/projekti, ki omogočajo uspešno, množično vključevanje članov oziroma
uporabnikov iz Mestne občine Koper,
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ne objave, št. 49/03) in sklepa župana, št.
K4142-11/2004 z dne 12. 1. 2004, Mestna
občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov socialnega
in zdravstvenega varstva v Mestni občini
Koper za leto 2004
I. Predmet razpisa je sofinanciranje programov socialnega in zdravstvenega varstva
v letu 2004.
1. Socialno varstvo
a) Programi humanitarnih društev, in
sicer:
– programi, ki omogočajo vključitev v
skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami
v duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja;
– programi, ki omogočajo neodvisno
življenje invalidov in drugi programi pomoči
invalidom;
– programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk ter pomoči socialno ogroženim
posameznikom in družinam;
– programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samopomoči ter preprečevanju socialne
izključenosti.
b) Programi za delo z zasvojenimi, in
sicer:
– programi dela z zasvojenimi (informiranje, podpora, zmanjševanje škode, terensko
delo, svetovanje, urejanje, rehabilitacija);
– preventivni programi, namenjeni osveščanju in zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja ter preprečevanju zasvojenosti.
c) Preventivni programi, in sicer:
– programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi, ki
v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov;
– preventivni programi za ogrožene skupine otrok in mladostnikov;
– preventivni programi za preprečevanje
nasilja v družinah;
– programi za usposabljanje in razvoj
mreže prostovoljcev.
2. Zdravstveno varstvo
– preventivni programi zdravstvenega
varstva, programi svetovanja in pomoči, ki
so namenjeni različnim kroničnim bolnikom
in uporabnikom posameznih zdravstvenih
storitev.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo za sofinanciranje
– programov socialnega varstva
– pod točko a – humanitarna društva,
– pod točko b in c – humanitarna društva in zavodi,
– programov zdravstvenega varstva
– društva in zavodi, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa;
2. program izvajajo za uporabnike iz
Mestne občine Koper;
3. so registrirani in imajo dejavnost socialnega ali zdravstvenega varstva, humanitarno
dejavnost ali dejavnost, ki je predmet razpisa,
opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
4. imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa;
5. imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja
programa;
6. imajo večletne (vsaj dvoletne) izkušnje
oziroma reference na področju, za katero se
prijavljajo;
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7. imajo predvideno sofinanciranje programa s strani drugih sofinancerjev.
III. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov
bodo uporabljena naslednja merila:
1. kvaliteta in realnost predloženega programa;
2. sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu;
3. finančna konstrukcija programa;
4. dosedanje delo oziroma reference.
Prednostno bodo sofinancirani:
– programi z večletnim delovanjem;
– programi, ki so usmerjeni v samopomoč, zmanjševanje socialnih stisk in socialne izključenosti;
– programi, ki dopolnjujejo dejavnosti
javnih zavodov oziroma vsebujejo elemente
javnih služb s področja socialnega ali zdravstvenega varstva;
– programi, v katerih so izvajalci tudi
prostovoljci.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
IV. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za sofinanciranje programov socialnega
varstva v letu 2004 znaša 25,450.000 SIT,
zdravstvenega varstva 700.000 SIT.
V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2004, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
VI. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu
prijave za leto 2004, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora vsak posamezni
program prijaviti na svojem obrazcu. Prijava
mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z
vsemi zahtevanimi podatki in prilogami.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
VII. Rok za oddajo prijav in način oddaje:
prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot
priporočeno pošiljko najkasneje do 23. februarja 2004, na naslov: Mestna občina Koper,
Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne
oddati v sprejemni pisarni Mestne občine
Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper (pritličje
desno), in sicer v času uradnih ur.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje programov socialnega in zdravstvenega varstva v letu 2004, št. K4142-11/
2004«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo
vrnjene prijaviteljem.
VIII. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku
45 dni od izteka roka za oddajo prijav.
Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov v
letu 2004, s katerimi bodo opredeljeni pogoji
in način koriščenja proračunskih sredstev.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno
dokumentacijo dobijo zainteresirani od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za
oddajo prijav v sprejemni pisarni Mestne
občine Koper, Verdijeva 10, Koper (pritličje
desno), vsak dan v času uradnih ur ali na
spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za
družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine
Koper, tel. 05/664-62-56.
Mestna občina Koper

Ob-872/04
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) Mestna občina
Koper in sklepa župana št. K4142-15 z dne
16. 1. 2004 objavlja
javni razpis
za sofinanciranje športnih programov v
Mestni občini Koper v letu 2004
Predmet razpisa je sofinanciranje programov in investicijskih nalog na področju športa
v Mestni občini Koper za leto 2004.
1. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi;
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo
športna društva za posamezna območja oziroma športne panoge;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu;
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne;
– vrtci, osnovne šole, srednje šole ter višje in visoke strokovne šole;
– univerza;
– študentske organizacije;
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Mestni občini Koper;
– da je od njihove registracije preteklo
vsaj eno leto, v katerem so izvajali ustrezno
dejavnost v športu;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti;
– da imajo za določene športne panoge
zagotovljeno redno in programsko urejeno
vadbo najmanj 36 tednov v letu;
– da imajo društva urejeno evidenco članstva, ostali izvajalci pa urejeno evidenco o
udeležencih v posameznem programu;
2. V letu 2004 bomo sofinancirali naslednje vsebine športnih programov:
1. Športna vzgoja otrok in mladine;
2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
3. Športna dejavnost študentov;
4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport;
5. Športna rekreacija;
6. Kakovostni šport;
7. Vrhunski šport;
8. Šport invalidov;
9. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov;
10. Informatika, založništvo, promocijska dejavnost ter znanstveno raziskovalna
dejavnost;
11. Delovanje občinske športne zveze
ali javnega zavoda, ki izvaja organizacijske
storitve na področju športa v Mestni občini
Koper;
12. Priznanja športnikom in športnim
delavcem;
13. Športne prireditve;
14. Izgradnja in vzdrževanje javnih športnih objektov, stroški funkcionalnega obratovanja ter nabava in obnova opreme;
3. Sofinanciranje investicijskih nalog:
– sofinancirali bomo investicijsko vzdrževalna dela na javnih športnih objektih, stroške funkcionalnega obratovanja ter nabava
in obnova opreme, kjer se izvaja nacionalni
program športa;
– sofinancirali bomo investicije na javnih
športnih objektih, ki so v lasti Mestne občine
Koper;
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– izdelana mora biti natančna finančna
konstrukcija, iz katere je razviden lasten vložek finančnih sredstev;
– predložena mora biti ustrezna dokumentacija;
– pridobljeno mora biti upravno dovoljenje
za poseg v prostor;
4. Pogoji sofinanciranja: izbrani programi
bodo sofinancirani na podlagi pogojev, meril
in normativov za vrednotenje športnih programov v Mestni občini Koper, upoštevaje
razpoložljiva proračunska sredstva.
Prednost pri izbiri pod enakimi pogoji bodo
imela športna društva in njihova združenja.
5. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za
sofinanciranje športnih programov in programov za investicijsko vzdrževanje na področju
športa za leto 2004 je 179,000.000 SIT.
6. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2004, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Vsebina prijave: prijava na javni razpis
mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor
prijavitelj prijavlja več programov, mora za
vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane
priloge oziroma dokazila, ki so navedena v
razpisnem obrazcu.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
8. Rok predložitve prijav in način predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 23. februarja 2004 na naslov Mestna
občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo
do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper v času uradnih ur.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj-prijava«, »Javni razpis za sofinanciranje športnih programov
v Mestni občini Koper za leto 2003, št.
K4142-15/2004«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
pošiljatelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno predložene. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane in bodo
vrnjene pošiljatelju.
9. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje
v roku 45 dni od datuma, ki se nanaša na zadnji rok oddaje prijave na razpis.
10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Mestne občine Koper, www.koper.si ali pa si
jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v
času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne
občine Koper, Verdijeva 10, Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani pri Aleš Šepec tel.
05/627-64-93, e-mail: sport.koper@siol.net)
ter na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj
Mestne občine Koper tel. 05/664-62-39.
Mestna občina Koper

1.1. Sofinanciranje delovanja kulturnih društev in izvajanja njihovih letnih programov
1.2. Sofinanciranje kulturnega projekta
v programih društev, ki niso registrirana kot
kulturna društva
2. Pogoji razpisa
2.1. Usposobljenost kandidata: na razpisu
lahko sodelujejo izvajalci ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti, ki delujejo v okviru registriranega
društva ali društva, ki izvaja tudi kulturne projekte in izpolnjujejo ostale pogoje iz 2. člena
Pravilnika o merilih in vrednotenju programov
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Izola)
in imajo sedež v Občini Izola.
3. Vsebina vloge
3.1. Pisna vloga z navedbo programa
oziroma programov prijave in razpisno dokumentacijo:
– splošne podatke o društvu (Obrazec
K 1),
– dokazilo o usposobljenosti kandidata (fotokopijo odločbe o registraciji od pristojnega
upravnega organa in fotokopijo obvestila Statističnega urada RS o identifikaciji in razvrstitvi
po dejavnosti),
– izjavo odgovorne osebe, da so navedeni
podatki v prijavi točni (Obrazec K 2),
– poročilo o delu društva v letu 2003 (Obrazec K 3),
– program dela, dejavnosti društva oziroma projekt v letu 2004 (Obrazec K 4).
3.2. Razpisna
dokumentacija:
interesenti dvignejo razpisno dokumentacijo na
sedežu Javnega zavoda CKŠP Izola – OE
Kulturni center na Bazoviški 4, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na tel.
05/641-55-71 ali na 05/641-35-13.
4. Rok in način prijave: vloge s predpisano
dokumentacijo, morajo kandidati poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov
prejemnika: CKŠP Izola, Kraška 1, p.p. 17,
6310 Izola, v roku 30 dni od dneva te objave
(do 21. 2. 2004).
Na ovojnici mora biti napisano naslednje:
1. polni naslov pošiljatelja,
2. polni naslov prejemnika,
3. pripis “Javni razpis na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2004”.
5. Postopek obravnave vlog: datum odpiranja vlog je dan po roku prijave. Odpiranje
ne bo javno. Razpisna komisija bo odprla
pravočasno poslane prijave in ugotovila, ali
prijave izpolnjujejo razpisne pogoje. Vloge,
ki bodo prispele po razpisnem roku za prijavo, bodo zavržene. Kandidati, ki bodo oddali
nepopolne vloge, bodo na to opozorjeni, za
dopolnitev vloge pa bodo imeli na voljo dodatni sedem-dnevni rok. Kolikor kandidat v
določenem roku ne dopolni vloge bo le-ta zavržena. Programi kandidatov bodo obravnavani na podlagi Pravilnika o izvedbi javnega
razpisa. Strokovna komisija tudi ovrednoti
programe na podlagi Pravilnika o merilih in
vrednotenju programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Občini Izola.
6. Izbrani kandidati bodo o dodelitvi sredstev obveščeni najpozneje v osmih dneh po
potrditvi Programskega sveta in Sveta zavoda.
Center za kulturo, šport in prireditve
Izola
OE Kulturni center Izola
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– športna vzgoja predšolskih otrok,
– športna vzgoja šoloobveznih otrok,
– športna vzgoja mladine.
1.2. Športna dejavnost študentov
1.3. Športna rekreacija
1.4. Kakovostni šport – članske ekipe
1.5. Vrhunski šport
1.6. Šport invalidov
1.7. Izobraževanje
2. Pogoji razpisa
2.1. Usposobljenost kandidata: na razpisu
lahko sodelujejo vse pravne osebe javnega in
zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo
predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na
področju športa (3. in 4. člen Pravilnika o merilih in vrednotenju športnih programov v Občini
Izola) in imajo sedež v Občini Izola.
3. Vsebina vloge
3.1. Pisna vloga z navedbo programa
oziroma programov prijave in razpisno dokumentacijo:
– podatke o članstvu (Obrazec 1),
– dokazilo o usposobljenosti kandidata (fotokopijo odločbe o registraciji od pristojnega
upravnega organa in fotokopijo obvestila Statističnega urada RS o identifikaciji in razvrstitvi
po dejavnosti),
– izpolnjene obrazce za sofinanciranje
športnih programov (od Obrazec 2 – Obrazec 19).
3.2. Program dela in finančni načrt kandidata za leto razpisa.
3.3. Razpisna dokumentacija: interesenti
dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu
Javnega zavoda CKŠP Izola – OE Center
za šport na Oktobrski revoluciji 1, dodatne
informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na
tel. 05/640-35-39.
4. Rok in način prijave: vloge s predpisano
dokumentacijo, morajo kandidati poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov
prejemnika: CKŠP Izola, Kraška 1, p.p. 61,
6310 Izola; v roku 30 dni od dneva te objave
(do 21. 2. 2004).
Na ovojnici mora biti napisano naslednje:
1. polni naslov pošiljatelja,
2. polni naslov prejemnika,
3. pripis “Javni razpis na področju športa
za leto 2004”.
5. Postopek obravnave vlog: datum odpiranja vlog je dan po roku prijave. Odpiranje ne
bo javno. Razpisna komisija bo odprla pravočasno poslane prijave in ugotovila, ali prijave
izpolnjujejo razpisne pogoje. Vloge, ki bodo
prispele po razpisnem roku za prijavo, bodo
zavržene. Kandidati, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo na to opozorjeni, za dopolnitev
vloge pa bodo imeli na voljo dodatni sedemdnevni rok. Kolikor kandidat v določenem roku
ne dopolni vloge bo le-ta zavržena. Programi
kandidatov bodo obravnavani na podlagi Pravilnika o izvedbi javnega razpisa. Strokovna
komisija tudi ovrednoti programe na podlagi
Pravilnika o merilih in vrednotenju športnih
programov v Občini Izola.
6. Izbrani kandidati bodo o dodelitvi sredstev obveščeni najpozneje v osmih dneh po
potrditvi Programskega sveta in Sveta zavoda.
Center za kulturo, šport in prireditve
Izola
OE Center za šport Izola

Javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju športa v javnem interesu v
Občini Izola za leto 2004
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov, in sicer:
1.1. Športna vzgoja otrok in mladine, za
programe:

Javni razpis
za sofinanciranje programov na področju
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini
Izola za leto 2004
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev letnega programa ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Občini Izola, in sicer:
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Št. 137/2003
Ob-674/04
Svet Krajevne skupnosti Primskovo na
podlagi statuta Krajevne skupnosti Primskovo z dne 10. 11. 1997 ter sklepov 4. in 10.
seje Sveta Krajevne skupnosti Primskovo z
dne 24. 4. 2003 in 17. 11. 2003 objavlja
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javni razpis
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje je:
1. Nepremičnina – del zemljišča parc.
št. 278/4, travnik in parc. št. 262/2, travnik v
skupni približni izmeri 1070 m2, vpisani v vl.
št. 746, k.o. Klanec za izklicno ceno 150 EUR/
m2 zemljišča (v SIT po srednjem tečaju Banke
Slovenije za EUR na dan javne dražbe).
Pot, ki bo potekala po skrajnem desnem
robu zemljišča parc. 262/2, k.o. Klanec, v
približni izmeri 30 m2, ni predmet prodaje na
podlagi javnega razpisa.
II. Nepremičnina opredeljena v I. točki javnega razpisa bo naprodaj na javni dražbi, ki
bo v sredo 11. 2. 2004, ob 12. uri v Krajevni
skupnosti Primskovo na naslovu Jezerska c.
41, 4000 Kranj.
III. Pogoji javne dražbe: na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na
območju Republike Slovenije in fizične osebe,
ki so državljani Republike Slovenije, ter o tem
predložijo dokazilo.
Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti notarsko
overjeno pisno pooblastilo, fizična oseba pa
se izkaže z osebnim dokumentom.
Pred javno dražbo mora vsak dražitelj plačati kavcijo v višini 10 odstotkov izklicne cene
nepremičnine, ki jo bo dražil. Kavcijo je potrebno nakazati na račun, št. 01252-6450811715,
z navedbo »Plačilo kavcije za javno dražbo«
z oznako točke, pod katero se nahaja nepremičnina, za katero se plačuje kavcija.
Plačana kavcija se bo kupcu vračunala v
kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne
bodo uspeli, pa bo brezobrestno vrnjena v
desetih dneh po končani dražbi.
IV. Pogodba o prodaji nepremičnine se
sklene najkasneje v 30 dneh po zaključku
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v
navedenem roku iz razlogov, ki so na strani
dražitelja, Krajevna skupnost Primskovo njegovo kavcijo.
V. Kupnino za nepremičnino bo izbrani
ponudnik poravnal na račun, št. 012526450811715 v roku določenim s pogodbo,
oziroma najkasneje v roku 8 dni po sklenjenem notarskem zapisu, oziroma v roku 8 dni
po overitvi pogodbe pri notarju.
VI. Davek na promet z nepremičninami
oziroma davek na dodano vrednost, stroške
cenitve nepremičnine, ter druge morebitne
stroške na podlagi pogodbe in stroške notarja
plača kupec.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije
ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za
nepremičnino, ki jo draži,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti
veljavno pooblastilo,
4. dražitelji za nepremičnine, za katere je
izklicna cena določena za m2 lahko dvigajo
ceno za večkratnik zneska 1.000 SIT,
5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba,
6. na draži uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
7. dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
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8. ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o
poteku dražbe.
VIII. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine
in stroškov.
IX. Postopek prodaje se lahko ustavi vse
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
dražiteljem povrnejo stroški, in sicer v višini
izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
X. Natančnejše podatke o nepremičninah,
ter ostale informacije so na voljo na naslovu:
Krajevna skupnost Primskovo, Jezerska cesta 41, 4000 Kranj.
Krajevna skupnost Primskovo

Javne dražbe
Št. 430-02-1/2004-2

Ob-929/04

Popravek
V objavljeni javni dražbi odprodaje nepremičnin Ministrstva za obrambo RS, objavljene v Uradnem listu RS, št. 3 z dne
16. 1. 2004, stran 109, Ob-538/04, se cena
nepremičnine v 3. (c) točki pravilno glasi
73,944.020 SIT.
Ministrstvo za obrambo
Ob-859/04
Odvetniška pisarna Miro Senica & odvetniki po pooblastilu družbe: Hotel Slon, d.d.,
Ljubljana, Slovenska cesta 34, Ljubljana, zaradi poplačila upnikove terjatve z realizacijo
zastavne pravice na 45.655 delnicah družbe
Kompas Hoteli Bled, d.d., z oznako KHIR in
s tem povezanega poplačila dolga po kreditni
pogodbi sklenjeni med družbama Hotel Slon,
d.d., Slovenska cesta 34, Ljubljana, kot zastavnim upnikom, in LIST, d.o.o., Brilejeva
3, Ljubljana, kot zastavnim dolžnikom, na
podlagi 167. člena Stvarnopravnega zakonika razpisuje
I. dražbo
za prodajo nematerializiranih
vrednostnih papirjev – paket 45.655
navadnih (rednih) delnic družbe Kompas
Hoteli Bled, d.d.,
izdanih kot nematerializirani vrednosti
papir in vpisanih v centralni register, ki ga
vodi klirinško depotna družba (KDD) z oznako KHIR, ki predstavljajo 34-odstotni delež
v kapitalu družbe po izhodiščni izklicni ceni
620,000.000 SIT za celoten paket.
Dražba bo potekala dne 28. 1. 2004 z
začetkom ob 14. uri v odvetniški pisarni Miro
Senica in odvetniki, Ljubljana, Barjanska 3.
II. Informacija pomembna za pravni
promet
Kupec bo kupil paket delnic iz točke I.
tega razpisa, ki bodo proste pravic tretjih
in v zvezi s katerimi za kupca ne bo veljala
nikakršna omejitev razpolaganja.
III. Terjatev upnika, zaradi poplačila katere se vodi dražba
Terjatev upnika Hotel Slon, d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 34, Ljubljana, znaša
na dan 30. 9. 2003 135,286.563,25 SIT s
pripadajočimi obrestmi od 1. 10. 2003 dalje
pa do plačila.
Zastavni upnik bo morebitni preostanek
kupnine, dosežen s prodajo na dražbi, po
poplačilu njegove terjatve v višini glavnice,

obresti in stroškov, nakazal zastavnemu
dolžniku – imetniku zastavljenih delnic.
IV. Omejitev upnikove obveznosti prodati
delnice
Upnik ni dolžan opraviti dražbe in prodati
delnic, ki so predmet dražbe:
1. če dolžnik do začetka dražbe plača
terjatev ali
2. če je tretja oseba do začetka dražbe
od upnika odkupi terjatev, zaradi poplačila
katere se vodi dražba.
V. Pravila dražbe
1. Predmet prodaje
Na dražbi se prodaja samo celoten paket
delnic iz I. točke tega razpisa.
2. Pogoji sodelovanja na dražbi
2.1. Na dražbi lahko sodelujejo domače
in tuje fizične in pravne osebe. Udeleženec
mora pred začetkom dražbe svojo identiteto
izkazati z naslednjimi listinami:
– domača pravna oseba z izpiskom iz
sodnega registra,
– tuja pravna oseba z overjenim prevodom izpiska iz registra svojega sedeža,
– domača fizična oseba z osebno izkaznico ali potnim listom,
– tuja fizična oseba s potnim listom.
2.2. Zastopnik oziroma pooblaščenec
dražitelja mora svojo identiteto izkazati na
način iz tretje oziroma četrte alinee točke
2.1. teh pravil. Zastopnik, ki ni korporacijski
zastopnik, mora predložiti pred začetkom
dražbe pooblastilo.
3. Varščina
3.1. Na dražbi lahko sodelujejo osebe
iz točke 2.1. teh pravil, ki pred začetkom
dražbe vplačajo varščino v višini 25 odstotkov izhodiščne izklicne cene iz I. točke
tega razpisa in predloži potrdilo o vplačilu
varščine. Varščino je treba vplačati na notarski podračun pri Novi Ljubljanski banki, d.d.,
Ljubljana št. 01000-0000200097 140-827861/91-46, odprt na ime notarja Mira Košaka.
3.2. Vplačana varščina se ne obrestuje.
3.3. Dražitelju, ki na dražbi ne uspe, se
plačana varščina vrne v 8 dneh po koncu
dražbe. Dražitelj iz prejšnjega stavka mora
po koncu dražbe voditelju dražbe sporočiti
številko računa, na katerega naj se vrne
vplačana varščina.
3.4. Če dražitelj na dražbi uspe in
ne podpiše prodajne pogodbe v roku iz
točke 5.2. teh pravil, zastavni upnik obdrži
varščino.
3.5. Če dražitelj na dražbi uspe in podpiš
prodajno pogodbo, se varščina šteje za aro,
dano v znamenje sklenitve prodajne pogodbe in se všteje v kupnino.
4. Način izklicevanja in korak dražbe
4.1. Dražba bo opravljena kot dražba z
zniževanjem izhodiščne izklicne cene. Zastavni upnik ima pravico odstopiti od nadaljnje dražbe v katerem koli koraku dražbe
po izklicu izhodiščne izklicne cene.
4.2. Dražba se začne z izhodiščno izklicno ceno iz I. točke tega razpisa.
4.3. Če nobeden od dražiteljev ne
sprejme izhodiščne izklicne cene, se izklicna cena zniža za 10,000.000 tolarjev. Nadaljnja izklicna cena se niža v enakih korakih
dokler:
– bodisi nekdo od dražiteljev ne izjavi, da
sprejme zadnjo izklicno ceno,
– bodisi upnik ne izjavi, da odstopa od
nadaljnje dražbe.
4.4. Dražba se vodi tako, da voditelj
dražbe v vsakem koraku dražbe enkrat
izkliče ceno z besedami: »Izklicujem ceno
v ... koraku dražbe ... v višini ... tolarjev«.
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Dražitelj sprejme izklicno ceno z besedami
»Sprejmem«. Na dražbi uspe dražitelj, ki prvi
sprejeme izklicano ceno.
4.5. Dražba bo zvočno snemana. Če
dva ali več dražiteljev hkrati sprejme izklicno
ceno z besedo »Sprejmem«, se med njimi
za določitev uspešnega dražitelja uporabi
žreb. Žreb se opravi z vlečenjem številk.
Za uspešnega se šteje dražitelj, ki potegne
višjo številko.
4.6. Če cene, izklicane v posameznem koraku dražbe, ne sprejme nobeden
od dražiteljev, voditelj dražbe pozove
pooblaščenca upnika, da se izjavi, ali odstopa od nadaljnje dražbe. Če pooblaščenec
zastavnega upnika izjavi, da odstopa od nadaljnje dražbe, se dražba konča.
5. Sklenitev prodajne pogodbe
5.1. Pooblaščenec zastavnega upnika
odvetnik Miro Senica bo podpisal prodajno
pogodbo z vsebino iz točke 5.3. teh pravil
z dražiteljem, ki na dražbi uspe (točka 4.4.
oziroma 4.5. teh pravil).
5.2. Dražitelj, ki na dražbi uspe, mora takoj
po koncu dražbe z zastavnim upnikom, ki ga
zastopa pooblaščenec odvetnik Miro Senica,
podpisati prodajno pogodbo iz točke 5.1.
5.3. Vsebina prodajne pogodbe:
5.3.1. Predmet prodaje je paket delnic iz
I. točke tega razpisa.
5.3.2. Kupnina je enaka izklicni ceni, ki jo
je sprejel dražitelj.
5.3.3. Varščina iz točke 3.1. teh pravil se
šteje za aro, dano v znamenje sklenitve prodajne pogodbe in se všteje v kupnino.
5.3.4. Kupec mora preostali del kupnine
(po vštetju are) plačati v roku 8 dni, šteto od
podpisa prodajne pogodbe tako, da znesek
v višini kupnine, zmanjšan za aro (varščino),
deponira pri notarju Miru Košaku z vplačilom
na notarski podračun iz točke 3.1. teh pravil.
Šteje se, da z vplačilom preostale kupnine
na notarski podračun kupec pooblašča notarja, da znesek kupnine nakaže zastavnemu
upniku, ko zastavni upnik predloži dokaz, da
so bile delnice, ki so predmet prodaje, prenesene na račun nematerializiranih vrednostnih papirjev kupca.
5.3.5. Rok za plačilo kupnine je bistvena
sestavina prodajne pogodbe. Če kupec
v roku iz točke 5.3.4. teh pravil ne plača
preostalega dela kupnine, se šteje prodajna
pogodba za razvezano in zastavni upnik
obdrži aro.
5.3.6. Zastavni upnik mora naslednji
delovni dan po tem, ko mu kupec predloži
dokaz o deponiranju kupnine (točka 5.3.4.
teh pravil) članu klirinško depotne družbe, ki
vodi račun vrednostnih papirjev, na katerem
so vpisane delnice z zastavno pravico, izdati
nalog za prenos delnic zaradi uresničitve zastavne pravice na račun kupca.
Odvetniška pisarna Miro Senica
in odvetniki
Ob-907/04
Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o., Titova
106, 8281 Senovo, objavlja
javno dražbo
za prodajo poslovno nepotrebnih
nepremičnin,
ki bo dne 12. 2. 2004 ob 10. uri v sejni
sobi Rudnika Senovo v zapiranju, d.o.o., Titova 106, 8281 Senovo.
I. Predmet prodaje so nepremičnine področja »Separacije«, ki se razteza skozi dve
katastrski občini, na naslednjih parcelnih
številkah:

Št.
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Zap.
št.

Parcelna
številka

Označba nepremičnine
– vrsta rabe

Površina po
katastru v m2

ZKV Katastrska Izklicna cena
občina
v SIT

01.

457/21
734/24
Skupaj:
457/22
734/23
Skupaj:
457/23
734/22
Skupaj:
456/3
734/4
Skupaj:
456/2
14/8
Skupaj:
734/32
457/30

dvorišče
dvorišče

300
974
1274
408
797
1205
623
639
1262
475
1399
1874
591
888
1479
1076
338
324
133
1372
640
2807

375
543

Dovško
Senovo

375
543

Dovško
Senovo

375
543

Dovško
Senovo

375
543

Dovško
Senovo

375
543

Dovško
Senovo

543
375
375
375
375
375

Senovo
Dovško
Dovško
Dovško
Dovško
Dovško

02.
03.
04.
05.
06.
07.

457/35
Skupaj:

dvorišče
dvorišče
dvorišče
dvorišče
dvorišče
dvorišče
dvorišče
dvorišče
zelenica
poslovna stavba
poslovna stavba
gospodarsko poslopje
dvorišče
dvorišče

Opomba:
– pri nepremičninah pod zaporednimi
številkami od 01-05 so parcelne številke v
parih, tako da ena parcelna številka sodi pod
katastrsko občino Dovško, druga pa pod katastrsko občino Senovo in tvori posamezni
par eno celoto;
– nepremičnine pod zaporedno številko
07 predstavljajo celoto, zaradi zagotovitve
dostopa do stavb.
II. Premoženje je naprodaj kot je navedeno, v obstoječem stanju na dan dražbe,
brez kasnejših ugovorov, po načelu »videno
– kupljeno«.
III. Izklicna cena za predmete prodaje je
navedena v I. točki pri vsakem predmetu prodaje pod posebno kolono.
IV. Pogoji sodelovanja na dražbi:
1. Dražbe se lahko udeležijo vse pravne
osebe, ki imajo sedež na območju Republike
Slovenije in fizične osebe, ki so njeni državljani, vsi pod pogojem pravočasnega plačila
varščine. Pooblaščenci pravnih oseb morajo
predložiti pooblastilo in izpisek o vpisu v sodni register, ki ne sme biti starejši od 30 dni,
fizične osebe pa osebni dokument, iz katerega je razvidno njihovo državljanstvo.
2. Dražitelji morajo poleg navedbe parcelnih številk nepremičnine za katere so zainteresirani, vplačati varščino v višini 10% izklicne
cene kot jamstvo za resnost ponudbe pred
dražbo na prodajalčev transakcijski račun
številka: 03155-1000001057 pri SKB banki s
pripisom »Za javno dražbo«, kar pred dražbo
dokažejo s predložitvijo potrdila o vplačilu.
3. Uspešni ponudnik oziroma kupec
mora v osmih dneh po dražbi skleniti pisno
pogodbo o nakupu, ki je deklaratornega značaja, in v celoti plačati kupnino v 15 dneh po
opravljeni javni dražbi. V primeru, da kupec
ne izpolni obveznosti iz predhodnega stavka,
prodajalec varščino zadrži.
4. Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, bomo varščino brez obresti vrnili najkasneje v osmih dneh po dražbi, kupcu pa
všteli v kupnino.
5. Stroški sestave kupoprodajne pogodbe, davka na promet nepremičnin in preostali stroški, povezani s prenosom lastninske
pravice nad predmetom prodaje, bremenijo
kupca.

3,861.000
3,652.000
3,824.000
5,679.000
4,482.000
1,739.000

16,939.456

6. Prenos lastništva nad predmetom prodaje se izvrši po plačilu celotne kupnine in
drugih obveznosti kupca.
7. Predmet prodaje si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru vsak delovni
dan od 10. do 12. ure po tel. 07/49-71-300,
v tem času je resnim kandidatom na voljo
tudi vpogled v cenitveno poročilo za predmet prodaje.
8. Dražba bo potekala v skladu z dražbenimi pravili, s katerimi bodo dražitelji seznanjeni neposredno pred dražbo.
Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.
Senovo

Razpisi delovnih
mest
Ob-663/04
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02), objavlja Mestna občina Maribor javni natečaj
za zasedbo uradniškega delovnega
mesta »višji svetovalec« v Referatu za
kulturo na Oddelku za družbene dejavnosti, Ulica heroja Staneta 1, 2000
Maribor.
Naloge na tem delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih višji svetovalec
III, višji svetovalec II in višji svetovalec I.
Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu
»višji svetovalec III«.
Kandidat/ka mora izpolnjevati splošne
pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja
delovnega prava in 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih ter naslednje pogoje za
zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri oziroma univerzitetna
izobrazba družboslovne smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj za
visoko strokovno izobrazbo oziroma tri leta
in štiri mesece delovnih izkušenj za univerzitetno izobrazbo.
Drugi posebni pogoji:
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
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– pasivno znanje enega svetovnega
jezika.
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
bodo razvidne delovne izkušnje,
– 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
krajevno pristojnem sodišču).
S kandidatom/ko bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas zaradi nadomeščanja začasno odsotne javne uslužbenke (porodniški dopust), s polnim delovnim časom.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati/ke 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 bodo o izbiri obveščeni v 15
dneh po opravljenem natečajnem postopku. Vse dodatne informacije dobite na tel.
02/220-13-39 pri Vladki Ribič.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Št. 9/04
Ob-666/04
Svet inštituta javnega zavoda Inštitut za
vode Republike Slovenije, Ljubljana, Hajdrihova 28c, na podlagi določil Statuta inštituta
ter sklepa Sveta inštituta na 4. redni seji dne
7. 1. 2004 razpisuje prosto delovno mesto
direktorja inštituta.
Kandidat mora izpolnjevati poleg splošnih
tudi naslednje pogoje:
– da ima najmanj univerzitetno izobrazbo
s področja dejavnosti inštituta,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
na vodstvenih delovnih mestih,
– da s svojim delom dokazuje sposobnost za organiziranje in strokovno vodenje
inštituta,
– da aktivno obvlada vsaj en svetovni
jezik.
Mandat direktorja traja 4 leta.
Od kandidatov pričakujemo predložitev
programa delovanja in razvoja inštituta.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev pošljite v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov Inštitut za vode Republike
Slovenije, 1000 Ljubljana, Hajdrihova 28c, s
pripisom: “Ne odpiraj – za razpis direktorja”.
Svet inštituta bo prijavljene kandidate o izbiri obvestil v 30 dneh po objavi razpisa.
Inštitut za vode Republike Slovenije
Ob-681/04
Mestna občina Ljubljana, županja, Mestni
trg 1, Ljubljana, v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št.
56/02) objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi:
višjega svetovalca/ke v Oddelku za zaščito, reševanje in civilno obrambo, ki se
opravlja v nazivih višjega svetovalca/ke II
in višjega svetovalca/ke I.
Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu
višji svetovalec/ka II.
Zahtevani pogoji so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
organizacijske, socialne ali druge ustrezne
smeri,
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– najmanj 8 let delovnih izkušenj za visoko strokovno izobrazbo oziroma 5 let in 4
mesece za univerzitetno izobrazbo,
– državni izpit iz javne uprave,
– aktivno znanje uradnega jezika.
Zaželjeno je znanje enega svetovnega
tujega jezika. Od kandidata/tke pričakujemo,
da pozna uporabniške programe v okolju
Windows.
Pri izboru bodo imeli prednost kandidatki/
ke z izkušnjami na področju, za katerega
kandidirajo, organizacijskimi in komunikacijskimi sposobnostmi.
Kandidat/ka, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, ga mora
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja.
Pogoje, ki dajejo kandidatom/kam prednost
pri izboru, bo natečajna komisija presojala na
podlagi priloženih dokazil oziroma referenc ali
na podlagi pogovora s kandidati/kami.
Poleg navedenih pogojev morajo
kandidati/ke izpolnjevati še splošne pogoje,
ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih ter
drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesec, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata/tko ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni,
od dneva objave javnega natečaja na naslov:
Oddelek za pravne, kadrovske in splošne zadeve – Kadrovska služba, Adamič-Lundrovo
nabrežje 2, Ljubljana.
Odločba o izbiri za izbranega kandidata/
ko in sklepe o neizbiri za neizbrane kandidate
bomo posredovali v 15 dneh po opravljenem
natečajnem postopku.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja bo dajala Vilma Reisner, na tel.
01/306-11-54.
Mestna občina Ljubljana
Št. 002-03/04-1
Ob-684/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) objavlja Občina Dobje, Dobje 26, 3224 Dobje pri
Planini, javni natečaj za sodelavca, sodelavko za delovno mesto
svetovalec v Občini Dobje, ki se lahko
opravlja v nazivih svetovalec I, svetovalec
II in svetovalec III.
Splošni pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj;
– aktivno znanje uradnega jezika.
K prijavi z življenjepisom in opisom delovnih izkušenj 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
6 mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba.
Funkcionalna in specialna znanja:
– znanje dela z računalnikom;
– vozniški izpit B kategorije;
– smisel za timsko delo.
Prednost bodo imeli kandidati z znanji
in izkušnjami s področij poznavanja lokalne
samouprave in slovenske zakonodaje s tega
področja.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev
ter funkcionalnih in specialnih znanj v 8 dneh
od objave na naslov Občina Dobje, Dobje 26,
3224 Dobje pri Planini s pripisom «Javni razpis – prosto delovno mesto«.
Izbrani javni uslužbenec bo nameščen na
delovno mesto za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Za splošne informacije lahko pokličete na
tel. 03/579-60-01 Franc Leskovšek.
Občina Dobje
Ob-691/04
Svet Srednje šole za gostinstvo in turizem
Celje, Kosovelova ulica 2, 3000 Celje, razpisuje prosta dela in naloge
ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki jih
določa 53. in 145. člen Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00, 64/01, 108/
02, 34/03 in 79/03).
Ravnatelj bo imenovan za dobo 5 let.
Kandidati naj v 8 dneh po objavi razpisa
pošljejo prijavo z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in kratek pregled dosedanjih
aktivnosti na področju izobraževanja in na
drugih področjih na naslov šole z oznako
»razpis«.
O rezultatu razpisa bodo kandidati obveščeni takoj po izbiri.
Srednja šola za gostinstvo in turizem
Celje
Ob-693/04
Na podlagi Študentske ustave (Uradni
list RS, št. 105/02 in 133/03) Študentska
organizacija Slovenije objavlja javni razpis
za prosto delovno mesto
notranjega revizorja Študentske organizacije Slovenije.
1. Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– strokovni naziv revizor, pooblaščeni revizor ali preizkušeni notranji revizor;
– vozniški izpit B kategorije;
– znanja za delo z računalnikom;
– izkazane organizacijske sposobnosti.
2. Notranji revizor bo imenovan za obdobje štirih let, z možnostjo ponovnega
imenovanja. Možna je zaposlitev za nedoločen čas.
3. Kandidati morajo prijavo na razpisnem
obrazcu skupaj z zahtevanimi prilogami s
priporočeno pisemsko pošiljko v 15 dneh
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po objavi tega razpisa poslati na naslov
Študentska organizacija Slovenije, Kersnikova 6, 1000 Ljubljana, s pripisom »Razpis
za notranjega revizorja ŠOS – ne odpiraj«.
Razpisni obrazec lahko kandidati prevzamejo ob delavnikih med 10. in 12. uro v prostorih ŠOS ali na spletnih straneh ŠOS (http:
//www.studentska-org.si).
4. O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v 15 dneh po izteku roka za prijavo na
razpis.
Študentska organizacija Slovenije

1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za
delovni mesti v Sektorju za upravne notranje
zadeve
1. referenta v Oddelku za matične zadeve.
Pogoji: srednja izobrazba upravno administrativne, ekonomske ali splošne smeri, 6
mesecev delovnih izkušenj, strokovni upravni izpit, preizkus znanja s področja osebnih
stanj in matičnih knjig, enomesečno poskusno delo.
2. pripravnika.
Pogoj: srednja strokovna izobrazba upravno administrativne, ekonomske ali splošne
smeri.
Pisni vlogi morajo kandidati za obe delovni mesti priložiti naslednji dokazili:
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu.
Kandidati za delovno mesto referenta pa
morajo predložiti še:
– potrdilo o nekaznovanosti oziroma izpisek iz kazenske evidence, ki ni starejše
od 3 mesecev,
– potrdilo, da niso v kazenskem postopku,
ki ni starejše od 3 mesecev,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave (kolikor ga imajo, sicer bo
moral izbrani kandidat izpit opraviti v roku
enega leta po sklenitvi delovnega razmerja).
Za delovno mesto referenta bodo imeli prednost pri izbiri kandidati z delovnimi
izkušnjami v državni upravi in opravljenim
strokovnim izpitom skladno z Zakonom
o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev
v državni upravi in pravosodju (Uradni list
SRS, št. 35/85 – p.b.) Delovno razmerje bo z
izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen
čas in s polnim delovnim časom. Delo se opravlja na lokaciji Adamič Lundrovo nabrežje
2, v Ljubljani.
Za delovno mesto pripravnika bo delovno razmerje sklenjeno za določen čas – 8
mesecev in s polnim delovnim časom. Delo
se opravlja na lokaciji Adamič Lundrovo
nabrežje 2 v Ljubljani.
Informacije lahko dobite na tel. 01/30630-74.
Pisne vloge z dokazili posredujte v roku
15 dni na naslov: Upravna enota Ljubljana,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30 dneh
po opravljeni izbiri.
Upravna enota Ljubljana

Št. 001/04
Ob-705/04
Upravni odbor Razvojnega centra Lendava razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice
Razvojnega
centra Lendava (za 4-letno mandatno
obdobje).
Kandidat/-ka mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima magisterij ali univerzitetno izobrazbo ekonomske, pravne ali organizacijske
smeri;
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj dve leti s področja svetovanja in pospeševanja malega gospodarstva
ter lokalnega razvoja;
– da obvlada dva tuja jezika, od tega aktivno en svetovni jezik (angleški ali nemški).
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev ter s poslovnim življenjepisom
in referencami naj kandidati/-tke pošljejo v
osmih dneh po objavi razpisa na naslov:
Razvojni center Lendava, Glavna ulica 54,
9220 Lendava (z oznako: »Prijava na razpis za direktorja/direktorico«). Obravnavale
se bodo samo popolne vloge. O izbiri bodo
kandidati/-tke obveščeni v osmih dneh od
dneva sprejema sklepa o soglasju k imenovanju direktorja/direktorice na Občinskem
svetu občine Lendava.
Razvojni center Lendava
Su 010602/2004
Ob-736/04
Okrožno sodišče v Murski Soboti objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec).
Za delovno mesto višji pravosodni svetovalec je določeno, da se naloge opravljajo v
nazivih: višji pravosodni svetovalec III, višji
pravosodni svetovalec II, višji pravosodni
svetovalec I.
Sprejeti kandidat/ka bo naloge izvrševal/a
v nazivu višji pravosodni svetovalec III.
Kraj opravljanja dela: Slomškova 21,
Murska Sobota.
Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas, poln delovni čas, 3 mesečno poskusno delo.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– delovne izkušnje 2 leti,
– pravniški državni izpit,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo
kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje
(drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih, Uradni list RS, št. 56/02):
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.

Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj
ter z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev
(fotokopija diplome pravne fakultete, fotokopija potrdila o opravljenem pravniškem
državnem izpitu, dokazilo o delovnih izkušnjah – fotokopija delovne knjižice, fotokopija
osebnega dokumenta, potrdilo, da kandidat/
ka ni v kazenskem postopku, potrdilo o nekaznovanosti) naj kandidati/ke pošljejo v roku
8 dni po tej objavi na naslov: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova 21, 9000
Murska Sobota, Urad predsednice, z oznako
»javni natečaj«.
Več informacij lahko dobite na tel. 02/52113-64 (Marjana Sukič, sekretarka sodišča).
Kandidate bomo o izboru obvestili v roku
8 dni po odločitvi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
Ob-739/04
Svet Osnovne šole Toneta Okrogarja,
Šolska ulica 1, 1410 Zagorje ob Savi, razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno s 53. in 145.
členom Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 12/96, 23/96, 22/00, 64/01, 108/02,
34/03 in 79/03) ter 43. členom Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
– ZOFVI-A (Uradni list RS, št. 64/01).
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predviden začetek dela je 1. 8. 2004,
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma skladno s soglasjem ministra k
imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, opisom dosedanjih delovnih izkušenj in s kratkim življenjepisom
pošljite najpozneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov Svet Osnovne šole Toneta
Okrogarja, Šolska ulica 1, 1410 Zagorje ob
Savi, s pripisom Za razpis ravnatelja.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Toneta Okrogarja
Zagorje ob Savi
Št. 10/04
Ob-753/04
Javni zavod Zdravstveni dom Zagorje objavlja prosto delovno mesto
zdravnika/zdravnice v ambulanti splošne medicine in otroškem dispanzerju.
Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim delovnim časom za določen čas za
nadomeščanje zdravnice na bolniškem in
porodniškem dopustu ter 4 mesečno poskusno dobo.
Pogoji:
– zdravnik specialist splošne/družinske
medicine ali zdravnik po končanem sekundarijatu,
– veljavna licenca Zdravniške zbornice
Slovenije,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– vozniški izpit B kategorije.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo 8 dni po objavi na naslov:
Zdravstveni dom Zagorje, Cesta zmage 1,
1410 Zagorje.
Zdravstveni dom Zagorje
Št. 110-16/03-5
Ob-755/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2,
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Št. 3-2004
Ob-764/04
Na podlagi III. odstavka 258.c in 258.č
člena Zakona o prekrških (Ur. l. SRS, št.
25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Ur.
l. RS, št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 61/96 odl. US, 35/97, 73/97 - odl. US, 87/97, 73/98,
31/00, 33/00 - odl. US in 24/01) v zvezi s četrtim odstavkom 62. člena Zakona o sodiščih
(Ur. l. RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00),
je Svet sodnikov za prekrške na 32. seji 13.
januarja 2004 sprejel sklep:
Svet sodnikov za prekrške Republike Slovenije razpisuje prosto mesto
predstojnika Sodnika za prekrške
Brežice.
Kandidati naj prijave z življenjepisom z
opisom svoje strokovne dejavnosti in organizacijskimi izkušnjami po izvolitvi v sodniško
funkcijo pošljejo na naslov: Svet sodnikov za
prekrške Republike Slovenije, Mala ulica 3,
Ljubljana, v 15 dneh od dneva objave tega
razpisa.
Svet sodnikov za prekrške
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Ob-821/04
Svet zavoda Osnovne šole Ivana Cankarja Vrhnika, Lošca 1, 1360 Vrhnika, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno s 53. in 145.
členom Zakona o organizaciji infinanciranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS,
št. 12/96, 23/96 in 22/00) ter 43. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-A (Uradni list RS, št. 64/01).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predvideni začetek dela je 15. 5. 2004
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma skladno s soglasjem ministra k
imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev, o dosedanjih delovnih izdkušnjah
ter s kratkim življenjepisom pošljite najpozneje v 8 dneh po objavi razpisa, na naslov
Svet zavoda Osnovne šole Ivana Cankarja
Vrhnika,Lošca 1, 1360 Vrhnika, s pripisom:
Za razpis ravnatelja.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Ivana Cankarja
Su 010603/2004
Ob-828/04
Okrajno sodišče v Novi Gorici razpisuje
eno prosto delovno mesto
strokovne(ga) sodelavke(ca) III,
za nedoločen čas s spolnim delovnim
časom 40 ur tedensko ter poskusno dobo
treh mesecev.
Zahtevani pogoji za razpisano delovno
mesto:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri
(VII. stopnja),
– 2 leti delovnih izkušenj,
– pravniški državni izpit,
– slovensko državljanstvo,
– potrdilo, da oseba ni bila pravnomočno
obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja po prejšnji
alinei.
Kandidati/kandidatke morajo prijavi predložiti naslednja dokazila:
– diplomo Pravne fakultete,
– potrdilo o delovnih izkušnjah,
– potrdilo o opravljenem pravniškem državnem izpitu,
– fotokopijo osebnega dokumenta,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ga izda okrajno sodišče.
Prijave z dokazili naj kandidati/kandidatke
pošljejo v Kadrovsko službo Okrožnega sodišča v Novi Gorici, Kidričeva 14, 5000 Nova
Gorica.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v roku 8 dni po opravljenem izbirnem postopku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri vodji kadrovske službe Okrožnega
sodišča v Novi Gorici, tel. 05/335-16-76.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
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Ob-829/04
Občinski svet Občine Domžale, Komisija
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi 15. člena Odloka o Kulturnem
domu Franca Bernika Domžale (Uradni
vestnik Občine Domžale, št. 11/03) razpisuje
prosto delovno mesto
direktorja Kulturnega doma Franca
Bernika Domžale
z naslednjimi zahtevanimi pogoji:
– da ima končano najmanj VI. stopnjo
izobrazbe,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj
na vodstvenih delovnih mestih na področju
kulture,
– ima organizacijske sposobnosti,
– pozna dejavnosti s področja dela Kulturnega doma,
– je državljan Republike Slovenije.
Mandat direktorja traja pet let, po izteku te
dobe je lahko ponovno imenovan.
Kandidati naj prijavo z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljejo v 15 dneh po
objavi razpisa na naslov: Občina Domžale,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale, v zaprti ovojnici, z oznako »Razpis za direktorja Kulturnega doma Franca Bernika Domžale«.
O izbiri bodo kandidati obveščeni predvidoma v roku 30 dni po izteku roka za
prijavo.
Občina Domžale
Ob-830/04
Na podlagi določil Zakona o zavodih
(Uradni list RS - stari, št. 12/91, Ur. l. RS/I,
št. 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96 in 36/00)
prvega odstavka 34. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/02) ter na podlagi Sklepa o ustanovitvi
javnega raziskovalnega zavoda – Inštituta
za hidravlične raziskave (Ur. l. RS, št. 73/94,
65/99, 47/00 in 81/03) in 48. člena Statuta
Inštituta za hidravlične raziskave, upravni odbor Inštituta objavlja razpis za imenovanje
direktorja Inštituta za hidravlične raziskave.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev
izpolnjevati še naslednje:
– da imajo doktorat znanosti,
– da izkazujejo mednarodno primerljive
raziskovalne ali tehnološko razvojne rezultate v zadnjih petih letih,
– da izkazujejo sposobnost za organiziranje in vodenje,
– da imajo najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju dela inštituta.
Od kandidata pričakujemo predlog načrta
dela in poslovanja ter vodenja in organiziranja strokovnega dela Inštituta.
Direktor bo imenovan za pet let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti
ovojnici na naslov: Inštitut za hidravlične raziskave, Ljubljana, Hajdrihova 28, p.p. 3401,
z oznako “Razpis za imenovanje direktorja
inštituta”.
Vse prijavljene kandidate bo upravni odbor inštituta o svoji izbiri obvestili v 30 dneh
od dneva objave razpisa.
Dodatne informacije lahko kandidati dobijo na tel. 24-18-420.
Javni raziskovalni zavod
Inštitut za hidravlične raziskave
Ob-862/04
Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova 10, Ljubljana, objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto, na katerem
se naloge izvajajo v položaju

pomočnik direktorja za pravne zadeve.
I. Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:
1. zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– pravniški državni izpit,
– sedem let delovnih izkušenj na pravniških delih,
– pasivno znanje najmanj enega izmed
svetovnih jezikov,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil.
2. imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– da ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
– da aktivno zna slovenski jezik.
Pomočnik direktorja za pravne zadeve bo
opravljal naslednje naloge:
– nadomeščanje direktorja v njegovi odsotnosti, če ga ta za to pooblasti,
– priprava osnutkov splošnih aktov Ustavnega sodišča,
– priprava osnutkov pogodb,
– sodelovanje v postopkih javnih naročil,
– priprava osnutkov odločb in sklepov, s
katerimi se odloča o pravicah in obveznostih
sodnega osebja,
– naloge sekretarja Komisije za pritožbe
in Komisije za imenovanje,
– sestava katalogov zbirk osebnih podatkov in katalogov informacij javnega
značaja,
– priprava osnutkov mnenj v pravnih zadevah po odredbi generalnega sekretarja,
– druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega sekretarja
ali direktorja.
II. Delo se bo opravljalo v prostorih Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
III. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev
(fotokopijo diplome, potrdilo o opravljenem
pravniškem državnem izpitu, potrdilo o delovni dobi, potrdilo o znanju tujega jezika,
potrdilo, da niso v kazenskem postopku,
potrdilo, da niso bili pravnomočno obsojeni,
fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike
Slovenije).
2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj
s priloženimi dokazili iz prejšnjega odstavka
vložijo v roku 30 dni od objave javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije.
Natečajna komisija kandidatov, ki ne bodo z
dokazili izkazali, da izpolnjujejo natečajne pogoje, ne bo uvrstila v izbirni postopek.
3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova
ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljubljana z navedbo
“Ne odpiraj – javni natečaj – pomočnik direktorja za pravne zadeve”.
IV. Strokovna usposobljenost prijavljenih
kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka preverjala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila
s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa
usposobljenosti.
V. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili
v 60 dneh od poteka roka za prijavo na natečaj. Izbranemu kandidatu bo izdana upravna
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odločba, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.
VI. Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo
o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
VII. 1. Informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite vsak delovni dan od 10.
do 14. ure na tel. 01/477-64-31 (Mateja
Šarlah).
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, pri Zavodu
za zaposlovanje Republike Slovenije in na
spletni strani Ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Sekretariat

– posredovanje zvez in sporočil,
– korespondenčno delo za ustavnega
sodnika,
– evidenca, arhiviranje in dokumentiranje gradiv,
– evidenca in usklajevanje obveznosti
ustavnega sodnika,
– administrativno delo za svetovalce
Ustavnega sodišča in strokovne sodelavce
v strokovni službi,
– nadomeščanje vodje pisarne predsednika, drugega ustavnega sodnika ali vodje
pisarne generalnega sekretarja,
– druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi ustavnega sodnika,
generalnega sekretarja, direktorja ali vodje
upravno-administrativnega dela.
II. Delo se bo opravljalo v prostorih
Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
III. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev
(fotokopijo diplome, potrdilo o delovni dobi,
potrdilo o znanju tujega jezika, potrdilo, da
niso v kazenskem postopku, potrdilo,
da niso bili pravnomočno obsojeni, fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike
Slovenije).
2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj s priloženimi dokazili iz prejšnjega
odstavka vložijo v roku 30 dni od objave
javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. Natečajna komisija kandidatov, ki ne bodo z dokazili izkazali, da izpolnjujejo natečajne pogoje, ne bo uvrstila v
izbirni postopek.
3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave na naslov: Ustavno sodišče
Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljubljana z
navedbo “ne odpiraj – javni natečaj – vodja
pisarne ustavnega sodnika”.
IV. Strokovna usposobljenost prijavljenih kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega
postopka preverjala na podlagi predložene
dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim
razgovorom, ki ga bo natečajna komisija
opravila s kandidati, ali na podlagi pisnega
preizkusa usposobljenosti.
V. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na
natečaj. Izbranemu kandidatu bo izdana
upravna odločba, drugim kandidatom pa
bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
VI. Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo
o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
VII. 1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14.
ure na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah).
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, pri Zavodu za
zaposlovanje Republike Slovenije in na
spletni strani Ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Sekretariat

Ob-863/04
Ustavno sodišče Republike Slovenije,
Beethovnova 10, Ljubljana, objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto, ki se
izvaja v enem nazivu
vodja pisarne namestnika in pomočnikov generalnega sekretarja.
I. Kandidat mora izpolnjevati pogoje
za:
1. zasedbo delovnega mesta:
– višja strokovna izobrazba družboslovne smeri,
– pet let delovnih izkušenj,
– poznavanje pravil o pisarniškem poslovanju Ustavnega sodišča,
– pasivno znanje enega izmed svetovnih jezikov,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil,
– znanje strojepisja.
2. imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– da aktivno zna slovenski jezik.
Vodja pisarne namestnika in pomočnikov generalnega sekretarja bo opravljal
naslednje naloge:
– priprava sklicev sej senatov Ustavnega sodišča in zapisnikov sej,
– enostavna strokovna opravila po
odredbi namestnika ali pomočnika generalnega sekretarja v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča,
– evidenca, arhiviranje in dokumentiranje gradiv,
– nadomeščanje vodje pisarne predsednika ali vodje pisarne generalnega
sekretarja,
– druge naloge na primerljivi stopnji
zahtevnosti po odredbi namestnika in
pomočnikov generalnega sekretarja, generalnega sekretarja, direktorja ali vodje
upravno-administrativnega dela.
II. Delo se bo opravljalo v prostorih
Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
III. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti
dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev (fotokopijo diplome, potrdilo o delovni dobi, potrdilo o znanju tujega jezika,
potrdilo, da niso v kazenskem postopku,
potrdilo, da niso bili pravnomočno obsojeni, fotokopijo potrdila o državljanstvu
Republike Slovenije).

2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj s priloženimi dokazili iz prejšnjega
odstavka vložijo v roku 30 dni od objave
javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. Natečajna komisija kandidatov, ki ne bodo z dokazili izkazali, da izpolnjujejo natečajne pogoje, ne bo uvrstila v
izbirni postopek.
3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave na naslov: Ustavno sodišče
Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p.p. 17131101 Ljubljana z
navedbo “ne odpiraj – javni natečaj – vodja
pisarne namestnika”.
IV. Strokovna usposobljenost prijavljenih kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega
postopka preverjala na podlagi predložene
dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim
razgovorom, ki ga bo natečajna komisija
opravila s kandidati, ali na podlagi pisnega
preizkusa usposobljenosti.
V. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na
natečaj. Izbranemu kandidatu bo izdana
upravna odločba, drugim kandidatom pa
bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
VI. Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo
o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
VII. 1. Informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite vsak delovni dan od 10.
do 14. ure na tel. 01/477-64-31 (Mateja
Šarlah).
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, pri Zavodu za
zaposlovanje Republike Slovenije in na
spletni strani Ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Sekretariat
Ob-864/04
Ustavno sodišče Republike Slovenije,
Beethovnova 10, Ljubljana, objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto, ki se
izvaja v enem nazivu
vodja pisarne ustavnega sodnika.
I. Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:
1. zasedbo delovnega mesta:
– višja strokovna izobrazba družboslovne smeri,
– pet let delovnih izkušenj,
– poznavanje pravil o pisarniškem poslovanju Ustavnega sodišča,
– znanje enega izmed svetovnih jezikov,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil,
– znanje strojepisja.
2. imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– da aktivno zna slovenski jezik.
Vodja pisarne ustavnega sodnika bo
opravljal naslednje naloge:
– enostavna strokovna opravila po odredbi ustavnega sodnika, svetovalca Ustavnega sodišča ali strokovnega sodelavca
v strokovni službi v zadevah, v katerih je
ustavni sodnik sodnik poročevalec,
– pomoč pri organizaciji protokolarnih
obveznosti ustavnega sodnika,
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Št. 121-39/2003-01-924
Ob-867/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS,
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta na Davčnem uradu Ljubljana, Izpostava Ljubljana
Šiška:
1. referent v referatu za kontrolo,
odmero in obračun davkov in drugih
dajatev.
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Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih referent IV, referent III, referent II ali
referent I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj srednja izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– znanje uporabe računalnika,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kandidat, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv.
Strokovni izpit iz upravnega postopka
mora kandidat opraviti pred pridobitvijo
pooblastila za opravljanje dejanj v upravnem postopku.
Poleg navedenih pogojev morajo
kandidati/-ke izpolnjevati splošne pogoje,
ki jih urejajo predpisi s področja delovnega
prava ter drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
Z izbranim javnim uslužbencem bo
sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in poln delovni čas ter s posebnim
pogojem 3-mesečnega poskusnega dela.
Kandidati/-ke morajo k prijavi priložiti
potrdilo o izobrazbi.
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: DU Ljubljana, Izpostava Ljubljana Šiška, Trg prekomorskih brigad 1,
1000 Ljubljana.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno
obvestili v roku osmih dni po opravljeni
izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti pri Marjani Obermajer, tel. 01/47-44-285.
Ministrstvo za finance
Davčna uprava RS
Ob-897/04
Na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Ur. l. RS, št. 56/02) minister za evropske
zadeve brez listnice, pooblaščen za vodenje Službe Vlade RS za evropske zadeve,
Šubičeva 11, Ljubljana, v nadaljevanju objavlja prosto uradniško delovno mesto
podsekretar v Kabinetu ministra.
1. Delo se lahko opravlja v nazivih:
podsekretar, sekretar.
2. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje uradnega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena ali ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da ni bila
obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– najmanj univerzitetna izobrazba
družboslovne smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj v delovnem razmerju,
– aktivno znanje angleškega jezika, izkazano z ustreznim potrdilom,
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– državni izpit iz javne uprave,
3. Prednost pri izbiri bodo imeli
kandidati/ke:
– z aktivnim znanjem francoskega
jezika,
– s splošnim poznavanjem pravnega
reda EU,
– s poznavanjem delovanja državne
uprave in koordinacije evropskih zadev,
– z dobrimi organizacijskimi in komunikacijskimi lastnostmi,
– z delovnimi izkušnjami na področju
prevajanja in tolmačenja iz angleškega v
slovenski jezik in obratno;
4. Dokazila, ki jih morajo kandidati/tke
predložiti:
– dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev za zasedbo delovnega mesta:
– dokazilo o državljanstvu RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da kandidat/ka ni bil/a
obsojen na nepogojno kazen v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata/ko ni sprožen
kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, navedenega v prejšnji točki,
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostrificirana
tuja diploma),
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– potrdila o aktivnem znanju angleškega jezika,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih.
V skladu z 89. členom Zakona 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 enem
letu od imenovanja v naziv.
5. Rok in naslov za vlaganje prijav:
8 dni od dneva objave javnega natečaja
na naslov: Služba Vlade RS za evropske
zadeve, Šubičeva 11, Ljubljana, z označbo “Javni natečaj za zasedbo delovnega
mesta – podsekretar v kabinetu ministra”.
6. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni od poteka roka za
prijavo na natečaj. O izbiri na razpisano
delovno mesto bo izbranemu/i kandidatu/
tki izdana upravna odločba, drugim
kandidatom/tkam pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani. Z izbranim kandidatom/tko
bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas
s polnim delovnim časom.
7. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delavni dan na tel.
01/478-24-91 od 10. do 11. ure.
Služba Vlade Republike Slovenije
za evropske zadeve
Št. 031-01/2004

Ob-927/04

V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) župan
Občine Vransko objavlja javni natečaj za
opravljanje pripravništva za usposabljanje
zahtevnejših spremljajočih del.

Iščemo dinamično in komunikativno
osebo za delovno mesto
pripravnika/ce v občinski upravi Občine Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko,
ki se opravlja v nazivu referent IV.
Zahtevani pogoji so: srednja strokovna
izobrazba ekonomske, ekonomsko-komercialne ali druge ustrezne smeri.
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava ter 88. člen Zakona o javnih
uslužbencih.
Od kandidata/ke pričakujemo še:
– znanje uporabe računalnika in sposobnost uporabe sodobne informacijske tehnologije,
– sposobnost timskega dela,
– znanje nemškega/angleškega jezika.
Dokazila, ki jih morajo kandidati priložiti
prijavi:
– spričevalo o pridobljeni strokovni izobrazbi,
– fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista ali potrdila o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti (Ministrstvo
za pravosodje),
– potrdilo, da niso v kazenskem postopku (sodišče).
Pisne prijave z opisom morebitnih dosedanjih izkušenj ter z dokazili o izpolnjevanju
v objavi zahtevanih pogojev, pošljite v roku
8 dni od dneva objave na naslov: Občina
Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, z
obveznim pripisom: prijava na natečaj-pripravništvo.
Z izbranim kandidatom – pripravnikom
bomo sklenili delovno razmerje za določen
čas, za čas opravljanja pripravništva.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
8 dni po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
lahko dobite na tel. 03/703-28-15, pri Jadranki Kramar.
Občina Vransko
Št. 8/2004
Ob-928/04
Ministrstvo za pravosodje objavlja prosta delovna mesta:
1. svetovalec
v Uradu za evropske zadeve in denacionalizacijo, v Sektorju za evropske zadeve.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec III, II, I. Javni uslužbenec bo
naloge opravljal v nazivu svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– znanje tujega jezika,
– državni izpit iz javne uprave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
univerzitetno izobrazbo pravne smeri.
2. svetovalec
v Uradu za logistiko in pravosodno
upravo, v Sektorju za logistiko pravosodnih organov.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec III, II, I. Javni uslužbenec bo
naloge opravljal v nazivu svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave.
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Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z univerzitetno izobrazbo pravne smeri.
Z izbranim kandidatom pod 1. in 2.
točko bomo sklenili delovno razmerje za
nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Ministrstva za pravosodje, Župančičeva
3, Ljubljana.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. 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 enem letu od
imenovanja v naziv.
Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg
dokazil o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev ter dodatnih znanjih, priložiti
še naslednja dokazila:
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje);
– fotokopija potrdila o državljanstvu
Republike Slovenije;
– fotokopija delovne knjižice iz katere
je razvidna delovna doba.
Potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku, lahko kandidat predloži tudi
naknadno.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitev v
vlogi, dokazil, razgovorov in s preizkusom
usposobljenosti.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v
osmih dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana (Kadrovska služba).
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije pridobite na tel.
01/369-53-87 (A. Blagotinšek).
Ministrstvo za pravosodje

Podsekretarja/-ko na področju turizma
Uradnik/-ca bo naloge opravljal/-a v nazivu podsekretar/-ka. Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu
podsekretar/-ka.
Pogoji:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem
ekonomske, turistične, pravne ali druge družboslovne smeri,
– najmanj osem let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega
jezika,
– poznavanje uporabniških programov v
Windows okolju.
Prednost pri izbori bodo imeli kandidati/ke, ki imajo delovne izkušnje in znanja z vodenjem projektov.
Višjega svetovalca/-ko na področju
turizma
Uradnik/-ca bo naloge opravljal/-a v nazivu višji svetovalec/-ka II. Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu višji
svetovalec/-ka I in višji svetovalec/-ka II.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
turistične ali druge družboslovne ali naravoslovne smeri,
– najmanj osem let delovnih izkušenj oziroma pet let in štiri mesece delovnih izkušenj
za univerzitetno izobrazbo.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje enega tujega jezika (angleščina,
francoščina, nemščina),
– poznavanje uporabniških programov v
Windows okolju.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Kandidati/-ke, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, ga morajo
opraviti v letu dni od imenovanja.
Pogoje, ki dajejo kandidatom prednost
pri izboru, bo posebna natečajna komisija presojala na podlagi priloženih dokazil
oziroma referenc ali na podlagi pogovora s
kandidati.
Poleg navedenih pogojev morajo
kandidati/-ke izpolnjevati še splošne pogoje,
ki jih urejajo predpisi s področja delovnega
razmerja ter drugi odstavek 88. člena Zakona
o javnih uslužbencih.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev, kratkim življenjepisom in opisom
dosedanjih delovnih izkušenj in potrdilom o
državljanstvu, potrdilom o nekaznovanosti
zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti, in o tem, da niste bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo
za pravosodje), ter potrdilom, da niste v
kazenskem postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno
sodišče), pošljite v 8 dneh od dneva objave
javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za
gospodarstvo, Ljubljana, Kotnikova 5. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite po tel. 01/478-32-11.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v
15 dneh po opravljenem postopku.
Ministrstvo za gospodarstvo

Ob-937/04
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za
prosta delovna mesta:
Podsekretarja/-ko v projektni enoti
za evropski sklad za regionalni razvoj.
Uradnik/-ca bo naloge opravljal/-a v nazivu podsekretar/-ka. Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu
sekretar/-ka I, podsekretar/-ka.
Pogoji:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem družboslovne smeri,
– najmanj osem let delovnih izkušenj
oziroma pet let in štiri mesece delovnih
izkušenj za univerzitetno izobrazbo z magisterijem.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje angleškega jezika.
Pri izboru bodo imeli prednost
kandidati/-ke z naslednjimi znanji:

– poznavanje predpisov področja javne
uprave (javnih naročil in javnih razpisov),
– izkušnje na področju izvajanja programov in projektov Phare,
– izkušnje na področju finančnega
upravljanja projektov Phare,
– poznavanje širitvenega procesa EU
in pridružitvenega procesa Slovenije,
– organizacijske in komunikacijske
sposobnosti,
– poznavanje uporabniških programov
v Windows okolju (Word, Excel, Power Point, Internet, elektronska pošta).
Višjega svetovalca/-ko za pravno
področje v projektni enoti za evropski
sklad za regionalni razvoj
Uradnik/-ca bo naloge opravljal/-a v nazivu višji svetovalec/-ka III. Naloge na tem
delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu višji svetovalec/-ka I, višji svetovalec/ka II in višji svetovalec/-ka III.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj
oziroma tri leta in štiri mesece delovnih
izkušenj za univerzitetno izobrazbo.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje angleškega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z naslednjimi znanji in izkušnjami:
– poznavanje predpisov področja javne
uprave (javnih naročil in javnih razpisov),
– poznavanje predpisov in terminologije področja evropske strukturne politike,
– poznavanje širitvenega procesa EU
in pridružitvenega procesa Slovenije,
– poznavanje uporabniških programov
v Windows okolju (Word, Excel, Power Point, internet, elektronska pošta),
– organizacijske in komunikacijske
sposobnosti.
Svetovalca/-ko v projektni enoti za
evropski sklad za regionalni razvoj
Uradnik/-ca bo naloge opravljal/-a v nazivu višji svetovalec/-ka II. Naloge na tem
delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu svetovalec/-ka I in svetovalec/-ka II.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– najmanj tri leta in osem mesecev
delovnih izkušenj oziroma osem mesecev delovnih izkušenj za univerzitetno
izobrazbo.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje angleškega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z naslednjimi znanji in izkušnjami:
– poznavanje terminologije evropske
strukturne in regionalne politike,
– izkušnje na področju izvajanja in vodenja projektov,
– poznavanje pravnih vsebin na področju strukturne in regionalne politike,
– poznavanje uporabniških programov
v Windows okolju (Word, Excel, Power Point, internet, elektronska pošta),
– organizacijske in komunikacijske
sposobnosti.

Stran

Stran

391 /

Št.

5-6 / 23. 1. 2004

Druge objave
Št. 044/04

Ob-888/04

Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju:
ministrstvo) na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 96/02) ter v skladu s Pravilnikom o
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Uradni list RS, št 6/03 in 97/03), Uredbo o
metodologiji za določitev osnov za izračun
sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03) in
Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni
list RS, št. 109/02) objavlja
javni poziv
za izbor izvajalcev javnih kulturnih
programov na področjih kulturne
dediščine, arhivske dejavnosti in
knjižnične dejavnosti, ki jih bo v letih
2004-2006 sofinancirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega za
kulturo
(v nadaljevanju: programski poziv,
oznaka JP2 2004-2006)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet in področja programskega
poziva: predmet programskega poziva je
triletno financiranje izvajalcev javnih kulturnih programov. Izvajalci javnih kulturnih
programov so nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe
na naslednjih področjih zagotavljanja
in posredovanja javnih kulturnih dobrin:
kulturna dediščina, arhivska dejavnost
in knjižnična dejavnost (v nadaljevanju:
izvajalci).
2. Namen in cilji programskega poziva
Programski poziv je namenjen sofinanciranju dejavnosti tistih izvajalcev javnih
kulturnih programov, katerih dosedanje
delovanje je bilo po kvalitativnih in kvantitativnih kriterijih ovrednoteno kot strokovno,
uspešno, konsistentno in javno dostopno,
njihovi večletni programi dela pa odražajo
cilje in prioritete kulturne politike za naslednje triletno obdobje.
Splošni srednjeročni cilji kulturne politike
na navedenih področjih poziva so:
– trajnejše zadovoljevanje kulturnih potreb;
– izvajanje celovitih in vsebinsko zaokroženih programov;
– zagotavljanje dostopnosti programov
na najširšem področju Republike Slovenije in na skupnem slovenskem kulturnem
prostoru;
– izvajanje programov, ki imajo širše
posredne ekonomske učinke in vplivajo na
razvoj človeških virov, ter
– izvajanje programov, ki vključujejo
sodelovanje med vladnim in nevladnim
sektorjem.
Splošni srednjeročni cilji kulturne politike
so podlaga za vrednotenje dejavnosti posameznega predlagatelja. Podrobnejši cilji na
posameznih področjih so navedeni kot prednostni kriteriji in so razvidni iz dokumentacije
programskega poziva.
3. Pomen izrazov in deleži upravičenih
stroškov
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Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva,
ustanove in druge nevladne organizacije
ter zasebni zavodi in gospodarske organizacije, ki delujejo na področjih programskega poziva (v nadaljevanju: upravičene
osebe).
Predlagatelj programa je odgovorna oseba, ki poslovno in programsko predstavlja
in zastopa kulturno organizacijo. Osnovno
področje programskega poziva, na katero
se predlagatelj lahko prijavi, je tisto delovno
področje, na katerem predlagatelj v pretežni
meri, po obsegu in načinu izvajanja programa, izvaja svojo dejavnost. Predlagatelj se
lahko prijavi le na eno področje programskega poziva in v identifikacijskem obrazcu
navede le eno osnovno področje svojega
delovanja.
Izbrani izvajalec je upravičen do sofinanciranja programa za naslednje vrste
stroškov: programskih materialnih stroškov,
splošnih stroškov delovanja in stroškov
dela. Gospodarske organizacije niso upravičene do sofinanciranja splošnih stroškov
delovanja in stroškov dela zaposlenih.
Upravičena oseba je oseba, ki izpolnjuje
pogoje, določene v besedilu poziva. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi
obveznih dokazil.
Program je po vsebini, zasnovi in obsegu
zaključena celota, ki je v celoti in v svojih delih dostopen javnosti in ustreza kulturnopolitičnim, strokovnim in drugim kriterijem, določenim v programskem pozivu. Zaprošeni
znesek financiranja programa lahko dosega
do 70% vseh predvidenih stroškov.
Programski sklop (npr. strokovno delo
društva, mednarodno sodelovanje…) je po
vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota v okviru programa. Sestavljajo ga ena ali
več programskih enot v skladu s posebnimi
pogoji za posamezno področje.
Programska enota je posamezna programska aktivnost v okviru programskega
sklopa, na primer: udeležba na mednarodni
konferenci, izdaja publikacije ipd.
Finančna uravnoteženost pomeni, da
se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega programa po
posameznih programskih sklopih in vseh
programskih enotah, prikazanih v finančni
zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki). Prikazani morajo biti vsi viri financiranja programa in njihovi deleži.
4. Osnovna področja programskega
poziva
Ministrstvo v okviru osnovnih področij
programskega poziva omogoča prijavo na
naslednje programske sklope:
4.1 Kulturna dediščina
Program obsega naslednje možne programske sklope:
– strokovno delo na področju dejavnosti
društev,
– organizacija izobraževalnih vsebin na
področju muzeologije, konservatorstva in
restavratorstva,
– informatizacija za področje premične
kulturne dediščine,
– mednarodna dejavnost in udeležba na
mednarodnih konferencah,
– promocijske dejavnosti,
– izdajanje strokovnih publikacij.

4.2 Arhivska dejavnost
Program obsega naslednje možne programske sklope:
– strokovno delo na področju dejavnosti
društev,
– organizacija izobraževalnih vsebin,
– izdajanje strokovnih publikacij,
– mednarodna dejavnost in udeležba na
mednarodnih konferencah,
– promocijske dejavnosti.
4.3 Knjižnična dejavnost:
Program obsega naslednje možne programske sklope:
– strokovno delo na področju dejavnosti
društev,
– organizacija izobraževalnih vsebin,
– mednarodna dejavnost in udeležba na
mednarodnih konferencah,
– promocijske dejavnosti,
– izdajanje strokovnih publikacij,
– ponudba informacijskih storitev za
knjižnice.
Vloga predlagatelja se upošteva kot program, če so predlagani vsaj trije programski
sklopi.
5. Splošni pogoji za sodelovanje pri programskem pozivu
5.1 Na programski poziv se lahko prijavijo le predlagatelji programov (upravičene
osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne
pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti na osnovnih področjih programskega
poziva ter posredovanje kulturnih dobrin v
Sloveniji (obvezna dokazila: kopija izpiska
iz sodnega registra, izpiska oziroma potrdila
upravne enote ali izpiska AJPES-a, iz katerih je razvidno, da je predlagatelj registriran
za opravljanje dejavnosti (izpisek ne sme
biti starejši od šestih mesecev) in kopija
statuta ali ustanovnega akta organizacije).
Organizacije, katerih razvid vodi ministrstvo
(društva v javnem interesu in ustanove na
področju kulture), niso dolžne predložiti
dokazil;
– na osnovnih področjih programskega
poziva delujejo vsaj tri leta (obvezno dokazilo: izpolnjena originalna izjava predlagatelja o realizaciji in izpolnjevanju pogojev za
triletno obdobje, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije);
– s prijavljenim programom izvajajo nepridobitno dejavnost (obvezno dokazilo:
originalna izjava predlagatelja);
– zagotavljajo dostopnost programskih
sklopov in programskih enot javnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno
dostopnost);
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letih 2001, 2002 in
2003, izpolnili vse pogodbene obveznosti
do ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja, da je v preteklem
obdobju izpolnil vse pogodbene obveznosti
do ministrstva);
– predlagajo program, katerega skupni
zaprošeni znesek financiranja ne presega
70% vseh predvidenih stroškov programa
(obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja o nepreseganju finančnega deleža);
– ne prijavljajo programov ali programskih sklopov in enot, ki so že bili izbrani na
programskih ali projektnih razpisih oziroma
pozivih ministrstva za leto 2003 ali 2004
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(obvezno dokazilo: originalna izjava o tem,
da predlagatelj ne sodeluje na pozivu z že
izbranimi programskimi enotami);
– ne prijavljajo programskih sklopov
ali programskih enot, izbranih na razpisih
Filmskega sklada RS ali Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava o tem, da predlagatelj
ne sodeluje na razpisu z že izbranimi programskimi enotami);
– ne prijavljajo programskih sklopov
ali programskih enot, izbranih na rednem
letnem javnem razpisu za sofinanciranje
ustvarjanja programskih vsebin na področju medijev ali rednem letnem javnem
razpisu za sofinanciranje projektov iz proračunskega sklada za avdiovizualne medije
(obvezno dokazilo: originalna izjava o tem,
da predlagatelj ne sodeluje na razpisu z že
izbranimi programskimi enotami).
5.2 Izpolnjevanje splošnih pogojev programskega poziva: izpolnjevanje splošnih
pogojev ob odpiranju vlog ugotavlja pristojni uslužbenec, ki po zaključku programskega poziva predlaga zavržbo vlog
neupravičenih oseb. V primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju katerega od
splošnih pogojev bo pristojni uslužbenec
na podlagi presoje strokovne komisije
predlagal zavrnitev celotne vloge. Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve
o neizpolnjevanju splošnih pogojev in po že
izdani dokončni odločbi o izboru izvajalca
javnega kulturnega programa spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe.
Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve (po pregledu poročil za leto 2003)
o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti
v letu 2003 (nerealizacija programa, dela
programa ali projektov) razdre že sklenjeno
pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev
pa zahteva povračilo sredstev.
6. Splošni kriteriji za ocenjevanje prijavljenega programa
6.1 Kakovost in uspešnost predlagatelja na posameznem programskem sklopu v
zadnjih treh letih bosta ocenjeni glede na:
– povzetek realizacije programov predlagatelja v obdobju 2001-2003, s poudarkom na realizaciji v letu 2003, in primerjavo
z načrtom za leto 2004;
– aktivno delovanje v strokovni javnosti (objave, nagrade, konference in druge
reference);
– dostopnost in številčni doseg (število
uporabnikov, obiskovalcev, bralcev, udeležencev);
– prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru in v mednarodni javnosti;
– reference predlagatelja in posameznikov, ki so udeleženi v vodenju in izvedbi.
6.2 Kakovost in izvedljivost predlaganega programskega sklopa za obdobje 20042006 bosta ocenjeni glede na:
– obseg programskega sklopa;
– stopnja celovitosti vsebinske obrazložitve in utemeljitve programskega sklopa;
– stopnja
izvedljivosti
(predvidena
pravočasna, uspešna in kakovostna izvedba);
– izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalni
interes (državna, mednarodna raven);
– realno finančno ovrednoten in uravnotežen programski sklop po programskih
enotah;
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– stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi;
– predvidena dostopnost (število uporabnikov, obiskovalcev, bralcev, udeležencev);
– predvidena prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti.
7. Posebni kriteriji za ocenjevanje prijavljenega programa
Na področju kulturna dediščina so prednostni programski sklopi:
– strokovno delo na področju dejavnosti
društev, prednostno bodo obravnavani predlogi, ki zagotavljajo višjo stopnjo sodelovanja z javnimi zavodi;
– organizacija izobraževalnih vsebin,
prednostno bodo obravnavani tisti predlagatelji, ki imajo z organizacijo izobraževalnih vsebin večletne izkušnje;
– izdajanje strokovnih publikacij, v okviru
tega bo prednostno obravnavano izdajanje
strokovnih revij.
Na področju knjižnična dejavnost so
prednostni naslednji programski sklopi:
– strokovno delo na področju dejavnosti
društev,
– organizacija izobraževalnih vsebin, v
okviru tega bo prednostno obravnavana
organizacija strokovnih konferenc z mednarodno udeležbo v Sloveniji,
– izdajanje strokovnih publikacij, v okviru
tega bo prednostno obravnavano izdajanje
strokovnih revij.
Na področju arhivska dejavnost je prednostni programski sklop:
– izdajanje strokovnih publikacij, v okviru
tega bo prednostno obravnavano izdajanje
strokovnih publikacij s področja arhivistike
in arhivskih virov.
8. Uporaba kriterijev
V okviru programskega poziva JP2 20042006 bodo uvrščeni v nadaljnjo obravnavo
tisti programi oziroma programski sklopi
predlagateljev, ki bodo v postopku izbire
ocenjeni oziroma ovrednoteni višje in bodo
dosegli vsaj 71 od 100 možnih točk. Financirani bodo predlagatelji, ki jih bo ministrstvo
na predlog imenovanih strokovnih komisij
za posamezna področja uvrstilo na seznam
odobrenih izvajalcev javnih kulturnih programov za obdobje 2004-2006, oziroma tisti,
ki bodo minimalno število točk za uvrstitev
dosegli pri vsaj treh prijavljenih programskih
sklopih, upoštevaje tudi prednostne kriterije,
navedene v razpisni dokumentaciji.
Obrazložitev načina ocenjevanja: splošni
in posebni kriteriji za posamezna področja
so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih
listih dostopni v dokumentaciji programskega poziva za posamezno področje. Najnižji
seštevek točk na posameznem programskem sklopu (oziroma programski enoti), ki
pomeni uvrstitev v izbor, je 71 točk. Najvišje
možno število prejetih točk na posameznem
programskem sklopu (oziroma programski
enoti) je 100 točk. Število točk za programski sklop z več programskimi enotami se
določi tako, da se seštevek ocen vseh programskih enot deli s številom enot. Višina
odobrenih sredstev za posamezni programski sklop je odvisna od skupne višine prejetih točk in razpoložljivih sredstev. Pri tem
je največje možno število točk za splošne
kriterije, navedene pod točko 6.1, 40 točk,

za splošne kriterije, navedene pod točko
6.2, 40 točk, za posebne kriterije, navedene
pod točko 7, pa 20 točk. Ocenjevanje programskih sklopov bo potekalo tudi opisno
po naslednji opisni vrednostni lestvici: zelo
kakovostno (od 91 do 100 točk), kakovostno
(od 81 do 90 točk), zadovoljivo (od 71-80
točk), nezadovoljivo (do 70 točk).
9. Okvirna vrednost programskega poziva
Obseg sredstev, namenjenih za predmet
tega programskega poziva (JP2 2004-2006),
znaša za leto 2004 okvirno 93,000.000 SIT,
za leto 2005 okvirno 97,500.000 SIT, za leto
2006 pa okvirno 102,400.000 SIT, upoštevajoč predvideno 5% letno rast glede na
vrednosti iz leta 2004.
Okvirne razpisane vrednosti po osnovnih
področjih programskega poziva za leto 2004
za približno število izbranih programov oziroma predlagateljev so naslednje:
– kulturna dediščina: okvirno 65,000.000
SIT, za predvidoma do 7 izbranih predlagateljev;
– arhivska dejavnost: okvirno 5,000.000
SIT za predvidoma do 2 izbrana predlagatelja;
– knjižnična
dejavnost:
okvirno
23,000.000 SIT za predvidoma do 3 izbrane predlagatelje.
Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih
programov po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in predvidoma do vrednosti, določenih
s tem programskim pozivom.
10. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskih letih 2004,
2005 in 2006 oziroma v plačilnih rokih, kot
jih določata Zakon o uresničevanju javnega
interesa za kulturo in Zakon o izvrševanju
proračuna RS. Izbrani izvajalci, s katerimi
bo sklenjena triletna pogodba, bodo za leti
2005 in 2006 neposredno pozvani k predložitvi podrobnejših programov dela za vsako leto posebej. Na podlagi ovrednotenja
le-teh bodo z izvajalci sklenjeni dodatki k
pogodbam.
11. Rok za prijavo na programski poziv:
rok za prijavo na programski poziv prične
teči 23. 1. 2004 in zaključi 23. 2. 2004.
12. Dokumentacija programskega poziva
Dokumentacija programskega poziva
obsega:
– besedilo poziva;
– opredelitev razpisnega področja in
programskih sklopov z navodili, navedbo
posebnih pogojev, posebnih kriterijev in obveznih prilog;
– prijavni obrazec 1 (identifikacijski obrazec);
– prijavni obrazec 2 (kontrolni obrazec z
navedbo bistvenih sestavin vloge);
– prijavni obrazec 3 (izjave o izpolnjevanju splošnih pogojev);
– prijavni obrazec 4 (zbirni obrazec za
obdobje 2004-2006);
– prijavni obrazci 5 (zbirni obrazci po programskih sklopih in programskih enotah);
– prijavni obrazec 6 (rekapitulacija finančnega načrta);
– vzorec ocenjevalnega lista.
Predlagatelj mora ob prijavi na programski poziv priložiti naslednjo dokumentacijo:
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– v celoti izpolnjene prijavne obrazce
1-6,
– ustrezno potrdilo o registraciji, navedeno v 1. alineji točke 5.1 (če je potrebna),
– zahtevane obvezne priloge za posamezna področja programskega poziva.
Dokumentacijo programskega poziva
lahko predlagatelji v razpisanem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi
urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do
12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od
14. do 16. ure).
Dokumentacijo programskega poziva si
lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http://www.gov.si/mk, kjer najdejo tudi
vse ostale podatke, povezane z izvedbo
javnega programskega poziva (zakonski in
podzakonski akti, imena članov strokovnih
komisij, …). Ministrstvo je dolžno na pisno
zahtevo v času razpisanega roka zainteresiranim predlagateljem dokumentacijo
programskega poziva tudi poslati.
13. Oddaja in dostava predlogov
13.1 Vloga mora biti izpolnjena na
ustreznih obrazcih programskega poziva
za posamezno področje, programski sklop
oziroma programsko enoto in mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter
obvezne priloge in podatke, določene v
dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana do vključno 23. 2. 2004 oziroma
najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku
z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj
– Prijava na programski poziv 2 2004 z
oznako JP2 2004-2006, z obvezno navedbo osnovnega razpisnega področja (npr.
kulturna dediščina). Na hrbtni strani ovitka
mora biti navedba predlagatelja: naziv in
naslov (sedež).
13.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 23. 2. 2004 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.
13.3 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh bistvenih sestavin, ki jih zahteva besedilo programskega poziva in dokumentacije. Dopolnjevanje vloge z nujno
oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša, je možno do zaključka programskega
poziva oziroma do prvih sej strokovnih komisij, ki bodo med 9. in 13. 2. 2004.
Pristojni uslužbenec ni dolžan pozvati
predlagatelja k dopolnitvi vloge, če je vloga
prispela 5 dni pred začetkom seje strokovne
komisije oziroma 5 dni pred zaključkom programskega poziva.
13.4 Oddaja popolne vloge pomeni, da
predlagatelj sprejema vse pogoje in kriterije
programskega poziva.
13.5 Ministrstvo bo po odpiranju vlog
iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge
predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
14. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil:
Kulturna dediščina: Vida.Koporc@gov.si,
Arhivska dejavnost: Nina.Zupancic-Pusavec@gov.si

Knjižnična dejavnost: jelka.gazvoda@gov.si, tatjana.likar@gov.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo za
kulturo priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede programskega poziva obrnejo na
pristojne uslužbence.
15. Vpogled v dokumentacijo programskega poziva: zainteresirane osebe lahko
vpogledajo v dokumentacijo programskega
poziva v vložišču ministrstva (Maistrova
10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod
točko 12.
16. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo vloge odpiralo sproti,
takoj po prejemu. Z odločitvijo o izboru ali
zavrnitvi bo predlagatelje obvestilo po vsaki
seji strokovne komisije, predvidoma najkasneje do 1. 4. 2004.
Ministrstvo za kulturo

Dodatne informacije dobite v Službi za
odplačno dejavnost, Zavoda Republike
Slovenije za zaposlovanje, Ulica tolminskih
puntarjev 4, p.p. 261, 5001 Nova Gorica, tel.
05/33-50-214 – Jana Zelinšček.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Št. 145-1/04-5-0044

I. Prodajalec: Občina Krško, Cesta krških
žrtev 14, 8270 Krško.
Predmet zbiranja ponudb sta dve gradbeni parceli za poslovne in poslovno proizvodne objekte.
II. a) Predmet prodaje št. 1: nezazidano
stavbno zemljišče, parc. št. 824/3, parc. št.
825/5, parc. št. 827/5 k.o. Leskovec v skupni
izmeri 1621 m2.
Izhodiščna cena predmeta prodaje št. 1
je 6.625 SIT /m2.
III. b) Predmet prodaje št. 2: nezazidano
stavbno zemljišče, parc. št. 817/5 in 818/5
k.o. Leskovec v skupni izmeri 551 m2.
Izhodiščna cena predmeta prodaje št. 2
je 6.625 SIT/m2.
Nezazidana stavbna zemljišča se nahajajo na območju Zazidalnega načrta Obrtna
cona MDB Leskovec (Uradni list SRS, št.
22/88 in Uradni list RS, št. 54/95 in 59/97).
V ceni m2 navedenih gradbenih parcel je
zajeto: zemljišče, meteorna in fekalna kanalizacija, vodovod, PTT napeljava, elektrika,
cesta v asfaltni izvedbi, javna razsvetljava,
pločniki, hidrantno omrežje parkirišča.
Ponudnik bo poleg zgoraj navedene
cene moral pred izdajo gradbenega dovoljenja poravnati strošek komunalnega prispevka po Odloku o komunalnem prispevku
v Občini Krško (Uradni list RS, št. 47/99).
V izhodiščno vrednost gradbenih parcel davek ni vključen. Davek in vsi stroški
v zvezi s prodajo in prenosom lastništva
bremenijo kupca.
Kupnino je potrebno plačati v enkratnem
znesku, v roku 8 dni od dneva veljavnosti
prodajne pogodbe.
Varščina, ki jo mora ponudnik poravnati
na podračun EZR Občine Krško št. 012540100008120 znaša 10% od vrednosti gradbene parcele. Varščina bo uspelim ponudnikom vračunana v kupnino, neuspelim pa
brez obresti vrnjena v 15 dneh po odločitvi
komisije.
IV. Pogoji sodelovanja
1. Rok pričetka izgradnje je 18 mesecev
od sklenitve pogodbe. V primeru, da investitor z izgradnjo ne prične v dogovorjenem
roku, se pogodba razveljavi in prodajalec
vrne kupcu že plačano kupnino brez obresti.
2. Nakup nepremičnin bo izveden po
sistemu videno-kupljeno.

Ob-803/04

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška ulica 12, Ljubljana, na podlagi 66.a člena Zakona o zaposlovanju in
zavarovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 12/92,
71/93, 2/94, 38/95, 80/97, 69/98 in 67/02),
8. člena Pravilnika o pogojih za opravljanje
dejavnosti agencij za zaposlovanje (Uradni
list RS, št. 48/99 in 79/00) in 2. ter 12. člena
Pravilnika o opravljanju strokovnih izpitov
(Uradni list RS, št. 22/99) objavlja
roke za opravljanje strokovnega
izpita za zaposlene v agencijah za
zaposlovanje in skladih dela
1. Zavod bo v letu 2004 organiziral strokovne izpite vsako prvo sredo v mesecu,
razen v juliju in avgustu. Kolikor je razpisani datum dela prost dan, se strokovni izpit
opravlja prvo naslednjo sredo v mesecu.
2. V posameznem roku lahko opravlja
strokovni izpit do 15 kandidatov. Kandidati
bodo razporejeni glede na vrstni red prijave.
Če bo za posamezni izpitni rok prijavljenih
manj kot 5 kandidatov, se strokovni izpit ne
bo izvajal.
3. Strokovni izpit bo potekal v prostorih
zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Kandidati, ki se bodo prijavili 20 dni pred
rokom, bodo pravočasno obveščeni o kraju
in uri strokovnega izpita.
Pisne odjave strokovnega izpita so
možne 3 dni pred izpitnim rokom. V nasprotnem primeru se šteje, da kandidat izpita ni
opravil.
4. V primeru neuspešno opravljenega
izpita, je omogočeno ponovno opravljanje
na dan, ki ga določi izpitna komisija. Izpit je
mogoče opravljati trikrat, vendar v primeru
tretje ponovitve, stroške opravljanja izpita
nosi kandidat.
5. Kandidati pošljejo prijavnico v Službo
za odplačno dejavnost, Zavoda Republike
Slovenije za zaposlovanje, Ulica tolminskih
puntarjev 4, p.p. 261, 5001 Nova Gorica.
Prijavnica je objavljena na spletnih
straneh zavoda (www.ess.gov.si) v rubriki
Iz dejavnosti/Za delodajalce/Storitve za
plačilo/Za koncesionarje. Na podlagi prijave
k izpitu bo kandidat dobil seznam potrebne
literature za strokovni izpit.

Stran

Ob-662/04
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno
besedilo), 46. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03) ter sklepa Občinskega sveta občine Krško, št. 420-08-33/2001, ki je bil sprejet na 26. redni seji Občinskega sveta občine Krško dne 27. 9. 2001 Občina Krško, ki jo
zastopa župan Franc Bogovič, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
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Občina Krško zaradi vzdrževanja uveljavlja služnostno pravico na delih parcel
kjer poteka komunalna infrastruktura.
3. Ponudbe morajo vsebovati naslednje
podatke:
– naziv kupca in njegov naslov,
– ponujeno ceno za m2 zemljišča,
– navedbo, za katero zemljišče je oddana ponudba,
– program dejavnosti, ki vsebuje opis
dejavnosti in število zaposlenih,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije oziroma izpis iz sodnega registra, ki
ni starejši od šest mesecev,
– dokazilo o plačilu varščine,
– potrdilo Davčne uprave RS, da ima ponudnik plačane vse davke in prispevke,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
vse razpisne pogoje.
Nepopolnih in nepravočasnih ponudb
in ponudb brez dokazila o plačilu varščine
komisija ne bo obravnavala.
V. Kriteriji za izbor ponudnika so: cena
in dejavnost.
Prednost pri pridobitvi stavbnega zemljišča imajo ponudniki:
– ki bodo ponudili višjo ceno od objavljene izhodiščne,
– ki bodo z dejavnostjo omogočili odprtje
več novih delovnih mest,
– ki bodo na pridobljenem zemljišču
opravljali proizvodno dejavnost,
– ponudnik, ki s programom utemelji hitrejšo realizacijo,
– ponudnik, ki bo preselil motečo dejavnost z urbanega območja,
– ponudnik, ki razširja dejavnost na tej
lokaciji.
V primeru več identičnih ponudb se prodaja izvede v obliki javne licitacije v roku 15
dni. Javna licitacija bo objavljena na oglasni
deski Občine Krško.
V primeru, da kupec ne upošteva določil
pogodbe ali prodaja parcelo prej kot je z oddajnimi pogoji določeno, ima Občina Krško
predkupno pravico do zemljišča in vložka
investitorja po revalorizirani vrednosti.
VI. Zainteresirani kupci lahko dvignejo
kopijo razporeditve parcel z urbanističnimi
pogoji do izteka razpisa na Oddelku za
urejanje prostora in varstvo okolja Občine
Krško.
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 17. 2. 2004, do
12. ure, na naslov Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, z oznako »Javno
zbiranje ponudb za nakup nepremičnin – ne
odpiraj«.
Prodajalec se bo o izbiri ponudnika odločil v roku 15 dni po poteku roka za zbiranje
ponudb. Nepravočasne in nepopolne ponudbe prodajalcu ni potrebno upoštevati.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom je izključena.
Župan oziroma komisija lahko ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla.
Najugodnejši ponudnik mora skleniti
prodajno pogodbo v roku 30 dni po prejemu
sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe
in plačati kupnino v pogodbenem roku, sicer
lahko prodajalec pogodbo razveljavi, varščina pa bo zapadla v korist Občine Krško.
Kolikor se zbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje da je od

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade
varščina v korist Občine Krško.
Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji zemljišča.
Podrobnejše informacije o javnem zbiranju ponudb lahko zainteresirani dobijo na
Občini Krško, Referatu za gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči v oddelku za urejanje
prostora in varstvo okolja, tel. 07/49-81-297
oziroma e-mailu: janko.avsec@krsko.si
Občina Krško
Ob-775/04
Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, razpisuje v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03) ter načrta prodaje stvarnega premoženja Občine Rogatec,
sprejetim na seji občinskega sveta
ponovno javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje: zazidano stavbno
zemljišče v industrijski coni P2 v Rogatcu
v skupni izmeri 42.000 m2, ki ga trenutno
uporablja tovarna Vetropack Straža za
skladiščne prostore.
2. Izhodiščna cena za prodajo zazidanega stavbnega zemljišča je 3.560 SIT
za m2.
3. Nepremičnina se prodaja v površini
21.000 m2 ali v celoti.
4. Rok za zbiranje ponudb je 9. 2.
2004 do 12. ure. Ponudniki lahko pošljejo ponudbe priporočeno po pošti, vendar
morajo na naslov prispeti do določenega
datuma in ure.
Ponudbi mora biti priloženo dokazilo, da
je ponudnik nakupa položil varščino 10%
izhodiščne prodajne cene na račun št.
01307-0100004165. Ponudnikom, katerih
ponudbe ne bomo sprejeli, bomo varščino
brezobrestno vrnili v nominalnem znesku
v petih dneh po sprejemu odločitve, da se
njihova ponudba ne sprejme.
5. Pri razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki morajo ponudbi priložiti
potrdilo o državljanstvu oziroma izpisek iz
sodnega registra ter pooblastilo za zastopanje pravne osebe, tujci morajo predložiti
izjavo, da so seznanjeni s pogoji za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah in da bodo kljub predpisanem
postopku po Zakonu o ugotavljanju vzajemnosti spoštovali roke tega razpisa glede
sklenitve pogodbe in plačilo kupnine in da
sami prevzemajo rizik, če ne bodo uspeli
pridobiti odločbe o obstoju vzajemnosti v
skladu s citiranim zakonom. V ponudbi
mora biti navedena ponujena cena, predvidena površina, predvidena namembnost
objekta na parceli ter dejavnost, za katero
se bo bodoči objekt uporabljal.
6. Varščino bo ponudniku, ki bo na razpisu uspel, všteta v kupnino.
7. Na javnem odpiranju ni višanja ponudb.
8. Kupec prevzame nepremičnino v last
po plačilu celotne kupnine, v posest pa bo
nepremičnino prevzel najkasneje do konca
leta 2005 oziroma že tudi prej, kolikor bo
nadomestno skladišče za tovarno Vetropack Straža že prej zgrajeno.

9. Javno odpiranje ponudb bo 10. 2.
2004 ob 18. uri v sejni sobi Občine Rogatec, Ceste 11, Rogatec.
10. Ponudnike bomo o odločitvi obvestili
v petih dneh od dneva odpiranja ponudb.
Pri izbiri ponudnika bo upoštevan kriterij:
– ponujena kupnina,
11. Prednost pri prodaji bo imel ponudnik,
ki bo ponudil višjo ceno, pri čemer prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe z najugodnejšim oziroma katerimkoli ponudnikom.
12. Kupec mora celotno kupnino plačati
v 8 dneh po sklenitvi pogodbe, pri čemer se
znesek vplačane varščine všteje v kupnino,
če kupec v tem roku ne plača kupnine, pripada varščina prodajalcu. V tem primeru lahko
prodajalec razdre pogodbo brez dodatnega
opomina. Prenos prodane nepremičnine ni
možen pred plačilom celotne kupnine.
13. Davek na promet nepremičnin, druge dajatve in stroške v zvezi s prenosom
lastništva ter morebitne stroške parcelacije
plača kupec.
14. Nepremičnino bomo prodali po sistemu »videno-kupljeno«, poznejših reklamacij
ne bomo upoštevali.
15. Vse dodatne informacije o nakupu
nepremičnine ter dogovor glede možnega
ogleda je na voljo na Oddelku za gospodarstvo, okolje in prostor po tel. 03/81-21-020.
Pisne ponudbe pošljite na naslov: Občina
Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, z oznako
»Ponudba za prodajo nepremičnine v industrijski coni P2 – Ne odpiraj«.
Občina Rogatec
Ob-776/04
Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, razpisuje v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03) ter načrta prodaje stvarnega
premoženja Občine Rogatec, sprejetim na
seji občinskega sveta
ponovno javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje: nezazidano stavbno
zemljišče parc. št. 537/2 v izmeri 1980 m2 v
stanovanjski obrtni coni v Rogatcu.
2. Izhodiščna cena za prodajo nezazidanega stavbnega zemljišča je 1.263 SIT
za m2.
V navedeni ceni ni vračunan komunalni
prispevek, ki ga je potrebno plačati pred pričetkom gradnje, prav tako ni v ceni vračunan davek na dodano vrednost.
3. Nepremičnina se prodaja v celoti.
4. Rok za zbiranje ponudb je 9. 2. 2004
do 12. ure. Ponudniki lahko pošljejo ponudbe priporočeno po pošti, vendar morajo
na naslov prispeti do določenega datuma
in ure.
Ponudbi mora biti priloženo dokazilo,
da je ponudnik nakupa položil varščino
10% izhodiščne prodajne cene na račun št.
01307-0100004165. Ponudnikom, katerih
ponudbe ne bomo sprejeli, bomo varščino
brezobrestno vrnili v nominalnem znesku
v petih dneh po sprejemu odločitve, da se
njihova ponudba ne sprejme.
5. Pri razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu oziroma izpisek iz sodnega registra ter pooblastilo za zastopanje
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pravne osebe, tujci morajo predložiti izjavo,
da so seznanjeni s pogoji za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah in
da bodo kljub predpisanem postopku po Zakonu o ugotavljanju vzajemnosti spoštovali
roke tega razpisa glede sklenitve pogodbe
in plačilo kupnine in da sami prevzemajo
rizik, če ne bodo uspeli pridobiti odločbe
o obstoju vzajemnosti v skladu s citiranim
zakonom. V ponudbi mora biti navedena
ponujena cena, predvidena površina, predvidena namembnost objekta na parceli ter
dejavnost, za katero se bo bodoči objekt
uporabljal.
6. Varščino bo ponudniku, ki bo na razpisu uspel, všteta v kupnino.
7. Na javnem odpiranju ni višanja ponudb.
8. Javno odpiranje ponudb bo 10. 2.
2004 ob 18.15, v sejni sobi Občine Rogatec, Ceste 11, Rogatec.
9. Ponudnike bomo o odločitvi obvestili v
petih dneh od dneva odpiranja ponudb.
Pri izbiri ponudnika bosta upoštevana
kriterija:
– ponujena kupnina,
– predvidena namembnost objekta in
dejavnost, za katero se bo bodoči objekt
uporabljal.
Ponudba ne zavezuje prodajalca k sklenitvi pogodbe.
10. Kupec mora celotno kupnino plačati
v 8 dneh po sklenitvi pogodbe, pri čemer se
znesek vplačane varščine všteje v kupnino,
če kupec v tem roku ne plača kupnine, pripada varščina prodajalcu. V tem primeru lahko
prodajalec razdre pogodbo brez dodatnega
opomina. Prenos prodane nepremičnine ni
možen pred plačilom celotne kupnine.
11. Davek na dodano vrednost, druge
dajatve in stroške v zvezi s prenosom lastništva plača kupec.
12. Nepremičnino bomo prodali po sistemu »videno-kupljeno«, poznejših reklamacij
ne bomo upoštevali.
13. Vse dodatne informacije o nakupu
nepremičnine ter dogovor glede možnega
ogleda je na voljo na Oddelku za gospodarstvo, okolje in prostor po tel. 03/81-21-020.
Pisne ponudbe pošljite na naslov: Občina
Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, z oznako
»Ponudba za prodajo nepremičnine parc. št.
537/2 – Ne odpiraj«.
Občina Rogatec

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikata pod št. 4 za leto 2003 dne 3. 11.
2003.

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 2/05-08-21102-788/2003-10 Ob-673/04
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 Ilnikar Milana, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Ilnikar Milanu, roj. 20. 10. 1951, s prijavljenim

stalnim prebivališčem v Ljubljani, Litijska
cesta 132, 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. 209-246/2003
Ob-760/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Cerknica izdaja po pooblastilu načelnika,
št. 032-2/99-7 z dne 25. 9. 2002, na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02) v upravni zadevi
ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča za Zahida Ćehića, sedaj neznanega
prebivališča, naslednji sklep:
1. V postopku ugotavljanja stalnega
prebivališča se stranki Zahid Ćehić, roj.
3. 1. 1959 v Bosni in Hercegovini, Suhača,
s prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu Rakek, Partizanska cesta 18A, sedaj
neznanega prebivališča, postavi za začasno zastopnico Alenko Švigelj, delavko
Upravne enote Cerknica.
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 pritožba.
Št. 209-39/03
Ob-771/04
Republika Slovenija, Upravna enota Litija, na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku
(Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča za Witwicky Danila, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Witwicky Danilu, roj. 13. 3. 1950, s prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu
Litija, Praprošče 12, se postavi Marija Ljubi,
delavka Upravne enote Litija.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Evidenca statutov
sindikatov
Ob-641/04
Pravila Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Enota Zdravstveni dom Domžale, s sedežem Mestni trg 2,
Domžale, se hranijo pri Upravni enoti Domžale pod zaporedno številko 04/03.
Št. 028-4/2003-2

Ob-642/04

Pravila Sindikata delavcev trgovine
(ZSSS), Podružnica sindikata Engrotuš
Ljubljana, Dunajska cesta 211, Ljubljana,
sprejeta na zboru poverjenikov dne 10. 10.
2003, se hranijo pri Upravni enoti Ljubljana,
izpostavi Bežigrad.

Št. 013-1/2004-5

Stran

Ob-643/04

Sindikat Pokrajinskega arhiva Nova
Gorica, s sedežem Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3, katerega Pravila sindikalne skupine so bila sprejeta v hrambo z odločbo upravnega organa št. 013-32/93-1/Us
dne 3. 5. 1993 in so bila vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zaporedno št. 10,
se z dnem 11. 12. 2003 izbriše iz evidence
statutov sindikatov.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3073-11/03-3

Ob-668/04

Urad RS za varstvo konkurence (Urad)
je dne 13. 1. 2004 na zahtevo podjetja
Primožič, pogrebne storitve d.o.o., Na
Šancah 10, 2390 Ravne na Koroškem (v
nadaljevanju: Primožič), na podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list
RS, št. 56/99; ZPOmK) izdal sklep o uvedbi
postopka proti Javno komunalnemu podjetju LOG d.o.o., Dobja vas 187, 2390
Ravne na Koroškem (v nadaljevanju:
JKP LOG), zaradi domnevne kršitve 10.
člena ZPOmK.
JKP LOG naj bi kot nosilec izključne
pravice opravljanja pogrebne in pokopališke dejavnosti na območju občin Ravne na
Koroškem, Prevalj in Črne na Koroškem,
diskriminiral predlagatelja postopka podjetje
Primožič s tem, da je dovoljeval opravljanje
pogrebnih storitev in dostave pokojnikov do
pokopališč na navedenem območju nekaterim ostalim pogrebnim podjetjem, ni pa tega
dovoljeval predlagatelju postopka.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28/VII, Ljubljana, prijavijo svojo
udeležbo v 30 dneh od objave in da pošljejo
pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki
bi lahko bili pomembni za odločitev, ne da bi
formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s 26. členom
ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze, ki
izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-73/03-5

Ob-894/04

Urad RS za varstvo konkurence (Urad)
je 16. 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 Cavendish
Square Holding B.V., Prins Alexanderplain 8, 3067 GC, Rotterdam, Nizozemska,
in družbe AGB Holding S.p.A., Via Lattuada Serviliano 9, 20135 Milano, Italija,
skladna s pravili konkurence in da ji ne bo
nasprotoval.
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Priglasitev koncentracije temelji na pridobitvi nadzora družbe Cavendish Square
Holding B.V. nad družbo AGB Holding
S.p.A. Na podlagi pogodbe o prodaji deležev in pisma o uveljavitvi predkupne pravice, podpisanega dne 9. 12. 2003 med
družbo Cavendish Square Holding B.V
in prodajalcema deležev družbe AGB, bo
družba Cavendish Square Holdnig B.V., ki
je že lastnica 30% deleža v družbi AGB,
pridobila dodatnih 70% deleža v prevzeti
družbi. Prodajalca deležev v navedenem
pismu sta g. Alberto Collusi in g. Rolando
Stalli ter podjetje Index Development Inc.
Pridobitev nadzora nad drugim podjetjem
pomeni koncentracijo podjetij v smislu
določila druge alinee drugega odstavka
11. člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih informacij Urad ugotavlja, da
ni nevarnosti ustvarjanja oziroma krepitve
prevladujočega položaja med dejavnostmi
v koncentraciji udeleženih družb. V zadevi
priglašene koncentracije ni izkazan resen
sum o neskladnosti koncentracije s pravili
konkurence. Koncentracija ne bo povečala
moč enega ali več podjetij, posamično ali
skupno, ki bi pri tem bistveno zmanjšala
ali onemogočala učinkovito konkurenco na
upoštevnem trgu. Urad obravnavani koncentraciji zato ne bo nasprotoval.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-685/04
Ime medija: televizija »Paprika«.
Podatki lastnikov podjetja Privat d.o.o.,
Parmova 51, 1000 Ljubljana:
– Ajša Šunjič, Gradaška 22, Ljubljana
– delež 37%,
– Marko Žitnik, Brestova 24, Cerknica
– delež 37%,
– FIN 2000 družba za poslovne storitve,
d.o.o., Kamnik, Cesta treh talcev 10 – delež 26%.
Št. 18-01/04-2
Ob-783/04
Ime medija: Ogledalo.
Lastnik medija v 100%: Občina Vojnik,
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik.
Imena članov organov upravljanja: odgovorna urednica Mojca Skale, člani uredniškega odbora: Irma Blazinšek, Milena
Jurgec, Drago Medved, Alenka PrebičnikSešel, Simon Stagoj in Simona Žnidar.
Imena članov nadzornega organa: Peter
Vrisk, Tanja Čretnik, Zdenka Habe, Vili Hribernik in Majda Kumberger.
Ob-788/04
Izdajatelj: ČZD Kmečki glas, d.o.o. Ljubljana, Železna c. 14.
Direktor: Peter Zadel.
KD Holding, d.d., Celovška c. 206, je
80% imetnik poslovnega deleža v osnovnem kapitalu.
Ob-791/04
Izdajatelj: Javni zavod Pospeševalni
center za malo gospodarstvo (PCMG).
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Mediji – bilteni: Podjetniški informator
in SLEVCA novice/news. EIC novice so z
januarjem 2004 prenehale izhajati.
Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja
najmanj 5% delež: Republika Slovenija.
Ime direktorja izdajatelja: v.d. direktorja
Božidar Marot.
Imena članov sveta zavoda: Mateja
Mešl, Jože Glazer, Staša Baloh Plahutnik,
Aleš Mihelič, Miroslav Klun, Sonja Bukovec,
Rado Klančar, Vinko Kurent, Maruša Damjan, Boris Pfeifer in Petra Drobne.
Ob-796/04
I. Izdajatelj: Časnik Finance, d.o.o., Slovenska cesta 55, 1000 Ljubljana.
II. Podatek o osebah, ki imajo več kot 5%
kapitala oziroma upravljalskih glasov:
1. Dagens Industri Holding AB, Torsgatan 21, Stockholm, Švedska (48 odstotkov
lastniškega deleža),
2. GV Skupina, upravljanje z družbami,
d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana (50
odstotkov lastniškega deleža).
III. Uprava: mag. Jurij Giacomelli, direktor družbe.
IV. Nadzorni odbor: Sibinčič Slobodan
(predsednik), Snoj Dušan, Bonnier Hans
Jacob, Olsson Hans Allan.

Lastniki z najmanj 5% deležem kapitala
v premoženju izdajatelja: Maja Črepinšek,
Gosposka ulica 4, Ljubljana (50%), Matjaž
Markič, Gosposka ulica 4, Ljubljana (50%).
Uprava izdajatelja: Maja Črepinšek, direktorica.
Ob-802/04
Medij: Revija Golf.
Izdajatelj: Pro Golf d.o.o., Vrba 36, 4274
Žirovnica.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične
osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj 5% delež kapitala: Pichler-Radanov
Milanka, Ul. Staneta Žagarja 14, 4240 Radovljica – 100% delež kapitala.
Ustanovitelj: Pichler-Radanov Milanka.
Država: Slovenija.
Naslov: 4240 Radovljica, Ul. Staneta
Žagarja 14.
Odgovornost: ne odgovarja.
Vstop: 30. 10. 1996.
Vložek: 2,600.000 SIT.
Zastopnik: Pichler-Radanov Milanka.
Država: Slovenija.
Naslov: 4240 Radovljica, Ul. Staneta
Žagarja 14.
Tip zast.: direktno.
Zastopa brez omejitev.
Direktorica: Milanka Pichler-Radanov.

Ob-798/04

Ob-818/04

Izdajatelj: Delo Revije d.d., Dunajska 5,
1000 Ljubljana.
Ime medija: Jana, Lady, Eva, Anja,
Stop, Kaprica, Moj Mikro, Smrklja, Lady
križanke, Naša žena, Lady Cartland, Kih,
Modna Jana, Jana Ambient.
Lastnik z več kot 5% glasovalnih pravic:
Alpress d.o.o., Dunajska 5, 1000 Ljubljana
– 16,56%, Delo TČR d.d., Dunajska 5, 1000
Ljubljana – 17,97%, Delo prodaja d.d., Dunajska 5, 1000 Ljubljana – 10,12%.
Člani uprave izdajatelja: Andrej Lesjak.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Tine
Guzej, Ludvik Škoberne, Jelka Sežun.

Financiranje z oglaševanjem, delno iz
občinskega proračuna.
100% lastnik radijske postaje Zeleni val
je Boris Peterka, Mala vas pri Grosupljem
21/A, 1290 Grosuplje (Alpe Adria Zeleni val
d.o.o., Spodnja Slivnica 16, Grosuplje).
Seznam programskega sveta posredovan Ministrstvu za kulturo.

Ob-799/04
NT&RC d.o.o., Prešernova 19, 3000 Celje, podjetje je izdajatelj tednika Novi tednik
in radia Radio Celje. Oba medija se financirata iz lastnih virov.
Izdajatelj: Podjetje NT&RC d.o.o., Prešernova 19, 3000 Celje.
Struktura kapitala:
– Atka prima – 30%,
– Srečko Šrot – 17,63%,
– Anica Šrot Aužner – 12,42%,
– Atka d.o.o. – 7,80%,
– Zdenka Batistič – 6,43%,
– zaposleni in bivši zaposleni – 25,72%.
Ob-800/04
Ime medija: Moj malček.
Izdajatelj: Info press d.o.o., Gosposka
ulica 4, Ljubljana.
Lastniki z najmanj 5% deležem kapitala
v premoženju izdajatelja: Maja Črepinšek,
Gosposka ulica 4, Ljubljana (50%), Matjaž
Markič, Gosposka ulica 4, Ljubljana (50%).
Uprava izdajatelja: Maja Črepinšek, direktorica.
Ime medija: Pikapolonica.
Izdajatelj: Info press d.o.o., Gosposka
ulica 4, Ljubljana.

Št. 026/2004

Ob-819/04

Ime medija: Bančni vestnik, revija za
denarništvo in bančništvo.
Izdajatelj: Združenje bank Slovenije –
GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2, Ljubljana.
Imena članov uprave oziroma organa
upravljanja: direktor Dušan Hočevar.
Imena članov nadzornega sveta izdajatelja: Aljoša Tomaž, Zlatko Kavčič, Niko Kač,
Nataša Pukl, Vojko Čok, Cvetka Selšek,
Zdenko Fritz, Romana Pajenk, Viktor Lenče, Tomaž Rogelj, Črtomir Mesarič, Andrej
Hazabent in Jože Stegne.
Ob-855/04
Ime medijev:
– Radio Ptuj,
– Štajerski tednik.
Izdajatelj medijev: Radio-Tednik Ptuj,
d.o.o., Raičeva ulica 6, 2250 Ptuj.
Več kot 5% upravljalskih pravic in kapitala imajo:
– Paam avto, d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250
Ptuj: 10,67%,
– Sami, d.o.o., Osojnikova 22, 2250 Ptuj:
10,59%,
– Jože Kokot, Moškanjci 45, Gorišnica:
10,59%,
– Delo d.d., Dunajska 5, 1000 Ljubljana:
10%,
– Božidar Dokl, Kraigherjeva 25, 2250
Ptuj: 7,39%.
Uprava: Jožef Bračič, direktor.
Nadzorni svet izdajatelja: Andrej Hladnik
– predsednik, Marijan Pongrac – član, Franc
Lačen – član.
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Objave po Zakonu
o telekomunikacijah

OBJAVA VZORČNO (REFERENČNE) PONUDBE O MEDOMREŽNEM
POVEZOVANJU Z OMREŽJEM TELEKOMA SLOVENIJE, D. D.

1.

DEFINICIJE

ATRP je Agencija Republike Slovenije za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto oziroma drug organ oziroma
organizacija, ki je po zakonu zadolžena za regulativo trga storitev elektronskih komunikacij.
Dostopovni vod je zakupljeni vod med sistemom Telekoma in sistemom operaterja.
Dostopovna kapaciteta je kapaciteta komutacijskega centra Telekoma v medomrežni povezavi.
Glavna prometna ura je ura največje prometne obremenitve kapacitete komutacijskega centra v 24 urah, namenjene
medomrežni povezavi.
Izbira operaterja je storitev, s katero Telekom omogoča svojim naročnikom, da lahko prosto izberejo operaterje za
nacionalne in mednarodne klice na način, da ob vsakem klicu izberejo predpono za izbiro operaterja v skladu s predpisi o
načrtu oštevilčenja.
Klic je vzpostavitev povezave preko komutiranih telekomunikacijskih omrežij Telekoma in operaterja.
Komutacijski center je centrala, ki komutira povezave med omrežnimi priključnimi točkami za potrebe realizacije klicev
medomrežnih povezav.
Končni uporabnik je pravna ali fizična oseba, ki uporablja storitve operaterja, sama pa ni operater javnega
telekomunikacijskega omrežja ali javnih telekomunikacijskih storitev in ne izvaja drugih telefonskih storitev.
Medomrežna povezava je vrsta omrežnega dostopa, ki omogoča fizično in logično povezavo telekomunikacijskih
omrežij tako, da lahko uporabniki, priključeni na različna telekomunikacijska omrežja, posredno ali neposredno
medsebojno komunicirajo oziroma da imajo dostop do storitev, ki jih ta omrežja omogočajo. Tvorijo jo dostopovni vod,
dostopovna kapaciteta in signalni vod med omrežjem Telekoma in operaterja.
Mednarodni klic je klic, ki poteka najmanj preko enega telekomunikacijskega omrežja zunaj Republike Slovenije.
Nacionalni klic je klic, ki poteka v telekomunikacijskih omrežjih na območju Republike Slovenije med geografskimi
številkami in številkami mobilnih javnih radijskih storitev v skladu s Pravilnikom o načrtu oštevilčenja (Uradni list RS, št.
2/2002, 40/2003).
Naročnik je naročnik Telekoma.
Obračunan klic pomeni klic, za katerega je narejen obračun po tej ponudbi.
Operater je operater javnega telekomunikacijskega omrežja ali operater javnih telefonskih storitev, ki svojo dejavnost
opravlja v skladu s 27. členom ZTel-1.
Predizbira operaterja je storitev, s katero Telekom omogoča svojim naročnikom, da lahko trajno predizberejo operaterja
za nacionalne in/ali mednarodne klice, ne da bi morali pri vsakem klicu posebej izbirati predpono za izbiro operaterja ali
uporabljati druge postopke za tako izbiro. Ob aktivirani predizbiri operaterja se lahko pri vsakem klicu z izbiro predpone
za izbiro operaterja izbere drugega operaterja, v skladu s predpisi o načrtu oštevilčenja.
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Priključna točka je omrežna priključna točka v smislu ZTel-1, ki služi medomrežni povezavi med omrežjema Telekoma
in operaterja.
Signalni promet pomeni prenos signalnih sporočil signalizacije številka 7 znotraj 64kbit/s povezave.
Signalni vod je 64kbit/s povezava, ki se vzpostavi za signalizacijo po skupnem kanalu No. 7 med komutacijskim centrom
Telekoma in komutacijskim centrom operaterja.
Sistem operaterja pomeni omrežje, ki ga upravlja operater in je na območju Republike Slovenije.
Sistem Telekoma pomeni javno telekomunikacijsko omrežje, ki ga upravlja Telekom in je na območju Republike
Slovenije.
Telekom se uporablja v besedilu namesto Telekoma Slovenije, d. d.
Trajanje obračunanega klica pomeni trajanje klica, ki služi kot osnova za zaračunavanje uporabniku oziroma kot
osnova za obračun med Telekomom in operaterjem.
Vzorčna ponudba je vzorčna (referenčna) ponudba o medomrežnem povezovanju z omrežjem Telekoma Slovenije, d.
d., vključno z vsemi prilogami.
Zakupljeni vodi so vrsta telekomunikacijskih zmogljivosti, ki uporabniku omogočajo transparentne prenosne povezave
med omrežnimi priključnimi točkami brez funkcije preklapljanja, ki bi bila uporabniku na voljo kot del funkcij zakupljenega
voda.
ZTel-1 je Zakon o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/2001, 52/2002, 110/2002).
Zaupna informacija pomeni vsako informacijo v katerikoli obliki, ki je jasno določena kot zaupna informacija in se
nanaša na medomrežno povezavo oziroma je po svoji vsebini zaupne narave.
Drugi pojmi, ki niso neposredno definirani v tej ponudbi, so pa definirani v ZTel-1 oziroma v podzakonskih aktih, se
uporabljajo tako, kot so definirani v navedenem zakonu oziroma v podzakonskih aktih, na katere se sklicuje ta vzorčna
ponudba.
2.

PRAVNA PODLAGA

Telekom objavlja to vzorčno ponudbo o medomrežnem povezovanju na podlagi XII. odstavka 73. člena ZTel-1.
Stranki medsebojna razmerja v zvezi z medomrežnim povezovanjem uredita s pogodbo pod pogoji te vzorčne ponudbe,
ki so sestavni del sklenjene pogodbe, in ob upoštevanju predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Za razmerja, ki se s
pogodbo ne uredijo drugače, veljajo določila Obligacijskega zakonika.
3.

PREDMET VZORČNE PONUDBE

Vzorčna ponudba opredeljuje način izvedbe medomrežne povezave in storitve, ki jih Telekom nudi operaterju preko te
medomrežne povezave, ter ureja temeljne pogoje razmerja med Telekomom in operaterjem.
Ponudba opredeljuje:
1. Osnovne storitve medomrežnega povezovanja:
1.1. Medomrežna povezava sistema Telekoma s sistemom operaterja:
•
dostopovne kapacitete,
•
signalni vodi in signalni promet,
•
dostopovni vodi,
•
medomrežno testiranje posamezne medomrežne povezave,
•
sprememba parametrov posamezne dostopovne kapacitete.
1.2. Osnovne telefonske storitve zaključevanja in posredovanja klicev med končnimi uporabniki operaterja in
končnimi uporabniki Telekoma ter klici na nujne številke:
•
zaključevanje klicev končnih uporabnikov iz sistema operaterja na končne uporabnike v sistemu
Telekoma,
•
posredovanje klicev končnih uporabnikov iz sistema Telekoma na končne uporabnike v sistemu
operaterja,
•
zaključevanje klicev končnih uporabnikov iz sistema operaterja na številke nujnih služb v sistemu
Telekoma.
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1.3. Storitve za operaterje nacionalnega in mednarodnega prenosnega omrežja:
•
storitev izbire in predizbire operaterja,
•
vključitev in sprememba predizbire operaterja pri naročniku Telekoma,
•
zaključevanje klicev na končne uporabnike v sistemu Telekoma, ki jih generirajo naročniki Telekoma z
uporabo storitve izbire ali preizbire operaterja,
•
posredovanje klicev v sistem izbranega ali predizbranega operaterja, ki jih generirajo naročniki Telekoma
z uporabo storitve izbire ali preizbire operaterja
Storitve zakupa vodov za operaterje.

Kolokacijo prostora Telekom zagotavlja v skladu z Vzorčno ponudbo za razvezan dostop do dostopovnega kabelskega
voda in kolokacijo.
Telekom zagotovi na posebno zahtevo operaterja tudi direktni sinhronizacijski takt iz sinhronizacijskega vira.
Vzorčna ponudba določa tudi storitve, za katere Telekomom z operaterjem sklepa posebne komercialne pogodbe.
4.

SKLEPANJE KOMERCIALNIH POGODB

Telekom bo poleg pogodbe, ki zajema osnovne storitve medomrežnega povezovanja, sklepal komercialne pogodbe za
naslednje storitve:
1.
zaključevanje klicev na končne uporabnike v sistemu Telekoma, za klice iz sistema operaterja, ki niso
opredeljeni v sklopu storitev v poglavju 3, točka 1,
2.
nacionalni tranzit,
3.
mednarodni odhodni promet iz sistema operaterja in mednarodni dohodni promet v sistem operaterja,
4.
posredovanje mednarodnega tranzitnega prometa,
5.
mednarodni tranzit z dogovarjanjem na strani operaterja,
6.
dodatne storitve.
Opisi storitev so podani v prilogi 6).
5.

POSTOPEK SKLENITVE POGODBE

Operater, ki želi s Telekomom skleniti pogodbo o medomrežni povezavi, mora poslati Telekomu pismo o nameri, v
katerem mora jasno izraziti svojo namero, da se želi medomrežno povezati s sistemom Telekoma.
Pismu o nameri mora priložiti:
•
podatke o operaterju (firma, sedež, dejavnost, zakoniti zastopnik-i, višina osnovnega kapitala);
•
izpisek iz sodnega registra za pravne osebe ali izpisek iz vpisnika podjetnikov pri Davčni upravi Republike
Slovenije, ki ni starejši od 30 dni;
•
izjavo, da zoper vlagatelja ni bil uveden stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije;
•
izpolnjena obrazca BON-1 in BON-2;
•
veljavno dovoljenje ali drugo primerno dokazilo o upravičenosti za opravljanje storitev, ki jih namerava opravljati v
sklopu medomrežne povezave s Telekomom;
•
veljavno odločbo o dodelitvi številk, ki jo je izdal ATRP;
•
odločbo ATRP o dodelitvi signalne kode DPC v NAT1 omrežju (zatečeno NAT0) in ISPC v INAT0 omrežju za vse
operaterje;
•
odločbo ATRP o dodelitvi predpone za izbiro operaterja, ko gre za operaterja nacionalnega oziroma mednarodnega
prenosnega omrežja;
•
opis sistema operaterja z osnovnimi podatki o telekomunikacijskem omrežju oziroma o telekomunikacijski opremi, ki
jo bo uporabljal vključno s predlaganim načinom izvedbe sinhronizacije sistema operaterja;
•
predlagani način medomrežne povezave naj vsebuje naslednje elemente, pripravljene v skladu s pravilnikom o
podrobnejši vsebini projektne dokumentacije:
o osnovne podatke o mikrolokaciji,
o blokovna shema priključitve sistema operaterja,
o prometni izračuni medomrežne povezave,
o opisi vmesnikov,
o zasedba točk na delilniku,
o postavitveni načrt,
o shema ozemljitve.
•
izjavo o skladnosti ISUP in MTP z ETSI/ITU standardi oziroma priporočili;
•
predlagano začetno dostopovno kapaciteto;
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•

načrt potreb za signalne vode, dostopovne kapacitete in dostopovne vode, vključno s planom obsega prometa,
ločeno po vrstah prometa glede na izvor prometa v prvem letu od vzpostavitve medomrežne povezave (načrt
prometa naj bo razčlenjen glede na čas manjše in večje obremenitve in glede na različne točke medomrežnega
povezovanja);
grafični prikaz rasti števila končnih uporabnikov v zadnjih dveh letih poslovanja oziroma v primeru krajšega
poslovanja za čas od pričetka opravljanja dejavnosti operaterja in grafični prikaz načrtovane rasti števila
uporabnikov za prihodnji dve leti;
izjava, da je predlagana izvedba medomrežne povezave glede operaterjevih naprav skladna s predpisi o graditvi
objektov in da bo operater poravnal vso škodo, ki bi jo zaradi operaterjeve kršitve teh predpisov pri izvrševanju
oziroma v zvezi z izvrševanjem pogodbe utrpel Telekom;
tehnične standarde in standarde kakovosti, v skladu s katerimi bodo izvajane telekomunikacijske storitve;
opis storitev, ki jih operater zahteva od Telekoma, in storitev, ki jih sam ponuja Telekomu v sklopu medomrežne
povezave;
predlog zavarovanja za plačilo naročenih kapacitet povezave in za plačilo pogodbenih obveznosti najmanj za prvo
leto predlagane povezave v skladu z možnostmi, opredeljenimi v vzorčni ponudbi;
podatke o že sklenjenih pogodbah o medomrežnem povezovanju (navedba operaterja, datum sklenitve, veljavnost
in predmet pogodbe), če je to potrebno za načrtovanje medomrežne povezave s Telekomom in za operaterja ne
predstavlja nesorazmernega bremena.

•
•
•
•
•
•
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Operaterji, ki imajo s Telekomom že sklenjeno pogodbo v katerikoli obliki medomrežne povezave, so dolžni v šestih (6)
mesecih od objave te vzorčne ponudbe v Uradnem listu poslati pismo o nameri s katerim zahtevajo uskladitev pogodbe o
medomrežnem povezovanju s pogoji te vzorčne ponudbe.
Pogoj za sklenitev pogodbe, pri kateri je operaterjeva priključna točka na lokaciji Telekoma, je sklenjena pogodba o fizični
kolokaciji v skladu z Vzorčno ponudbo za razvezan dostop do dostopovnega kabelskega voda in kolokacijo. V tem
primeru lahko pošlje operater le eno pismo o nameri, če z njim izpolni pogoje obeh vzorčnih ponudb, Telekom pa bo
zahtevi, določeni v enem pismu, obravnaval kot celoto.
Pismo o nameri z navedenimi prilogami mora operater poslati na naslov: Telekom Slovenije d.d., Služba za operaterje,
Cigaletova 15, 1546 Ljubljana.
Telekom preuči pismo o nameri in po potrebi zahteva dodatna pojasnila. Če Telekom nima zahtev po dodatnih pojasnilih,
pošlje operaterju v podpis sporazum o varovanju poslovnih skrivnosti. Operater mora vrniti podpisan sporazum v petih (5)
dneh od prejema, sicer se šteje, da je od svoje namere odstopil.
Telekom začne s postopki za sklenitev pogodbe, ko operater zagotovi vse zahtevane priloge k pismu o nameri, s čimer
se šteje, da je njegova zahteva popolna.
6.

MEDOMREŽNA POVEZAVA SISTEMA TELEKOMA IN SISTEMA OPERATERJA

Vzpostavitev in zagotavljanje medomrežne povezave sistema Telekoma in sistema operaterja obsega storitve,
opredeljene v 3. poglavju pod točko 1. Sistem Telekoma se poveže s sistemom operaterja v skladu z določbami te
vzorčne ponudbe in prilogami za izvajanje storitev.
V prilogi 2) so navedeni komutacijski centri za medomrežno povezovanje po nivojih.
Sistem Telekoma se povezuje s sistemom operaterja v skladu s shemo hierarhije povezav fiksnega javnega telefonskega
omrežja Telekoma v prilogi 3) in v skladu s shemo hierarhije signalizacijskih povezav fiksnega javnega telefonskega
omrežja Telekoma v prilogi 4).
Telekom in operater bosta testirala delovanje medomrežne povezave v skladu s priporočili ITU-T od Q.780 do Q.788.
Testiranje traja tri (3) tedne.
Sinhronizacija sistema operaterja na sistem Telekoma se izvede po principu »master-slave« z ekstrahacijo takta iz 2
Mbit/s povezave v skladu s priporočili ITU-T G.811 in G.812. Operater lahko zahteva tudi vzpostavitev in zagotavljanje
direktnega sinhronizacijskega takta iz sinhronizacijskega vira Telekoma, ki se izvede preko zakupljenega voda prenosne
hitrosti 2 Mbit/s.
Praviloma je omrežna priključna točka v objektu operaterja, na lokaciji operaterja, ki v tem primeru zagotovi ustrezno
opremljen prostor (z zagotovljenimi minimalnimi pogoji, navedenimi v prilogi 5)), na lastne stroške. Operater pa lahko
sklene s Telekomom na osnovi Vzorčne ponudbe za razvezan dostop do dostopovnega kabelskega voda in kolokacijo
pogodbo o kolokaciji na lokaciji Telekoma in v tem primeru je omrežna priključna točka na lokaciji Telekoma v
kolokacijskem prostoru operaterja. Načina izvedbe medomrežne povezave sta opisana v prilogi 5).
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ZAGOTAVLJANJE MEDOMREŽNE POVEZAVE

Za dimenzioniranje in plačilo dostopovnih vodov, dostopovnih kapacitet in signalnih vodov, ki jih zagotavlja Telekom, je
odgovoren operater. Vzpostavitev medomrežne povezave obsega izvedbo medomrežne povezave in uspešno izvedbo
testiranja.
Roki, predvideni za izvedbo medomrežne povezave, pričnejo teči, ko je pogodba veljavno sklenjena, če se operater drži
pogodbenih obveznosti.
Če Telekom ugotovi, da je število dostopovnih vodov, dostopovnih kapacitet ali število signalnih vodov prenizko, o tem
obvesti operaterja. Če operater v roku 14 dni ne poda naročila, Telekom izvede povečavo in jo zaračuna operaterju.
Število signalnih vodov, povezovalnih vodov in dostopnih kapacitet mora biti takšno, da:
•
promet na signalnih vodih ne presega 0,2 erlanga, razen za operaterje mobilnih javnih radijskih storitev, kjer je
na nivoju IX dopustno do 0,4 erlanga,
•
prometne izgube ne presegajo 1% v glavni prometni uri v zaporednem dvomesečnem obdobju.
Če količina dejanskega prometa v treh zaporednih dneh presega napovedani promet, Telekom o tem obvesti operaterja.
Operater je dolžan povečati kapaciteto medomrežne povezave za toliko 2 Mbit/s dostopovnih kapacitet, da doseže
predpisane zasedenosti dostopovnih kapacitet.
Za osnovne storitve medomrežnega povezovanja zagotavlja Telekom osnovno konfiguracijo dostopovnih kapacitet, za
katero velja, da je promet omogočen v obeh smereh (dvosmerne dostopovne kapacitete).
Poleg dvosmernih dostopovnih kapacitet Telekom omogoča tudi dostopovne kapacitete, pri katerih je omogočen promet
le v eni smeri (enosmerne dostopovne kapacitete).
Telekom bo za storitve, ki so predmet posebnih komercialnih pogodb v primeru neuravnoteženega prometa med
sistemom operaterja in sistemom Telekoma praviloma zahteval enosmerne kapacitete, pri katerih bodo določeni s
pogodbo tudi specifični pogoji .
Šteje se, da je promet na dostopovnih kapacitetah uravnotežen dokler razmerje prometa v nasprotnih smereh ne
presega razmerja 60:40 oziroma dokler promet v eni smeri ne predstavlja več kot 60% prometa.
8.

STORITVE V MEDOMREŽNEM POVEZOVANJU

8.1.

OSNOVNE TELEFONSKE STORITVE V MEDOMREŽNEM POVEZOVANJU

8.1.1.

Zaključevanje klicev končnih uporabnikov iz sistema operaterja na končne uporabnike v sistemu
Telekoma

Storitev zajema zaključevanje klicev končnih uporabnikov iz sistema operaterja na končne uporabnike v sistemu
Telekoma. Klici od končnih uporabnikov v sistemu operaterja, ki jih posreduje operater, se preko medomrežne povezave
zaključujejo pri končnih uporabnikih v omrežju Telekoma na geografskih številkah, dodeljenih s strani ATRP, v skladu s
Pravilnikom o načrtu oštevilčenja (Uradni list RS št. 2/2002, 40/2003).
Telekom bo operaterju zaračunal ceno minute trajanja obračunanega klica, ki se realizira v medomrežni povezavi in je
odvisna od nivoja in načina izvedbe medomrežne povezave. Obračunski interval je sekunda. Cene storitev so
opredeljene v prilogi 8). Končnemu uporabniku bo klice zaračunaval operater sam.
8.1.2.

Posredovanje klicev končnih uporabnikov iz sistema Telekoma na končne uporabnike v sistemu
operaterja

Storitev zajema telefonske klice končnih uporabnikov iz sistema Telekoma na končne uporabnike v sistemu operaterja.
Klic pri tej storitvi izvira od končnega uporabnika v sistemu Telekoma in se preko medomrežne povezave zaključuje pri
končnem uporabniku v sistemu operaterja na geografskih številkah ali na številkah za mobilna javna radijska omrežja, ki
so bile operaterju dodeljene s strani ATRP, v skladu s Pravilnikom o načrtu oštevilčenja (Uradni list RS, št. 2/2002,
40/2003).
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Telekom s to storitvijo zagotavlja končnim uporabnikom v sistemu Telekoma, da kličejo končne uporabnike v sistem
operaterja. Telekom bo svojim končnim uporabnikom klice, opredeljene v tem poglavju 8.1.2., zaračunal v celoti vključno
s ceno zaključevanja klica v sistem operaterja ob tem, da mora operater klice v nasprotni smeri zagotavljati pod
enakovrednimi pogoji tako, da bo tudi v celoti zaračunal klice, ki bodo izvirali pri končnih uporabnikih v sistemu operaterja
in se bodo zaključevali pri končnih uporabnikih v sistemu Telekoma (klici, opredeljeni v poglavju 8.1.1.). Telekom se bo v
interesu svojih končnih uporabnikov z operaterjem pogajal za ceno zaključevanja klicev v sistem operaterja. Cene
operaterja morajo biti oblikovane skladno z načeli ZTel-1 in zapisane v pogodbi.
8.1.3.

Zaključevanje klicev končnih uporabnikov iz sistema operaterja na številke nujnih služb v sistemu
Telekoma

Storitev dostopa do številk nujnih služb v sistemu Telekoma zajema zaključevanje klicev na v naprej določenih priključnih
točkah v sistemu Telekoma (na geografskih številkah, dodeljenih s strani ATRP, v skladu s Pravilnikom o načrtu
oštevilčenja - Uradni list RS, št. 2/2002, 40/2003). Nujne službe imajo svojo posebno trimestno številko. V tem poglavju je
obravnavan dostop do naslednjih številk nujnih služb:
•
112 – center za obveščanje, gasilci, reševalna postaja in
•
113 – policija.
Glede na naravo storitev dostopa do številk nujnih služb je dostop operaterja do teh služb odvisen od tehničnih pogojev,
o katerih se morata pogodbeni stranki sporazumeti še pred začetkom izvajanja dostopa. Operater mora v skladu s to
vzorčno ponudbo iz svojega sistema v sistem Telekoma posredovati celotno identifikacijo kličočega – CLI, ki se nato
posreduje nujni službi 112 oziroma 113. Operater je odgovoren za usmerjanje klicev na nujne številke 112 in 113 tako,
da te klice usmerja neposredno na geografske številke posameznih operativno - komunikacijskih centrov na ustrezno
priključno točko z geografsko številko v sistemu Telekoma. Telekom zaključuje ta klic enako kot druge klice na
geografske številke, zato so cene zaključevanja teh klicev enake cenam zaključevanja klicev opredeljenih pod poglavjem
8.1.1. Dostop nujnih služb do podatkov o kličočem temelji na dostopu do podatkovne zbirke operaterja, ki jo mora
zagotoviti operater.
Telekom bo operaterju zaračunal ceno minute trajanja obračunanega klica, ki se realizira v medomrežni povezavi in je
odvisna od nivoja in načina izvedbe medomrežne povezave. Obračunski interval je sekunda. Cene storitev so
opredeljene v prilogi 8).
Če se skladno s predpisi spremenijo številke nujnih služb, bo Telekom v skladu s predpisi in veljavnimi pogoji o
medomrežnem povezovanju operaterjem preko območnih dostopovnih točk omogočil dostop do novih številk nujnih
služb.
8.2.

STORITVE ZA OPERATERJE NACIONALNEGA IN MEDNARODNEGA PRENOSNEGA OMREŽJA

8.2.1.

Izbira in predizbira operaterja ter vključitev in spremembe za naročnike Telekoma

Telekom bo svojim naročnikom v skladu s 105. členom ZTel-1 zagotovil dostop do telefonskih storitev operaterja, če je ta
operater mednarodnega prenosnega omrežja oziroma operater nacionalnega prenosnega omrežja. Telekom zagotavlja
storitvi:
•
izbire operaterja in
•
predizbire operaterja.
Storitvi izbire in predizbire, ki sta na voljo naročnikom v sistemu Telekoma, ne predstavljata klicev na končne uporabnike
v sistem operaterja, temveč klice na končne uporabnike v omrežju drugega operaterja.
Telekom bo v primeru predizbranega operaterja za nacionalno prenosno omrežje na naročniskem priključku usmerjal vse
nacionalne klice naročnika k operaterju nacionalnega prenosnega omrežja, ki ga je naročnik izbral v skladu z obrazcem v
prilogi. V posameznih primerih, kjer obstajajo tehnične omejitve, je lokalni promet znotraj enega komutacijskega centra
izvzet iz celotnega nacionalnega prometa, tako da se lokalni klici v sistem Telekoma ne usmerjajo preko operaterja.
Vsi formati klicev v predizbiri oziroma izbiri so določeni v Pravilniku o načrtu oštevilčenja (Uradni list RS, št. 2/2002,
40/2003).
Zagotavljanje storitve izbire in predizbire se zaradi tehničnih razlogov izključuje z zagotavljanjem določenih storitev
omejevanja odhodnih klicev.
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Operater je odgovoren za oblikovanje cen in pogojev storitev, ki jih zagotavlja naročnikom Telekoma v okviru izbire in
predizbire operaterja, opredeljene v tej vzorčni ponudbi, in za zaračunavanje vseh storitev, ki jih ponuja naročnikom
Telekoma. Identifikacija kličočega naročnika se izvede s pomočjo CLI, ki se iz omrežja Telekoma preko dostopovne
točke Telekoma prenese v omrežje operaterja. Telekom bo operaterju zaračunal ceno minute trajanja obračunanega
klica, ki se realizira v medomrežni povezavi in je odvisna od nivoja in načina izvedbe medomrežne povezave enako ne
glede na to ali bodo klici naročnikov Telekoma realizirani v okviru storitve izbire ali predizbire operaterja. Obračunski
interval je sekunda. Cene storitev so opredeljene v prilogi 8). V primeru, ko naročnik iz sistema Telekoma vzpostavi klic
preko sistema operaterja, na končnega uporabnika v sistemu Telekoma, Telekom operaterju zaračuna ceno minute
trajanja obračunanega klica, ki se realizira v medomrežni povezavi, za posredovanje klica in ceno minute trajanja
obračunanega klica, ki se realizira v medomrežni povezavi, za zaključevanje klica. Telekom v skladu s to vzorčno
ponudbo naročnikom ne bo zaračunaval klicev na izbranega ali predizbranega operaterja nacionalnega oziroma
mednarodnega prenosnega omrežja. Telekom nima v zvezi s storitvami, ki jih opravlja operater, nikakršnih odgovornosti
do naročnika in enako Telekom nima iz naslova uporabe storitev operaterja s strani naročnika nikakršnih odgovornosti do
operaterja.
Operaterji mednarodnih in nacionalnih prenosnih omrežij, ki klicev na številke v nekem območju, opredeljenem z
določeno kodo države oziroma nacionalno smerno kodo ne omogočajo, so dolžni v skladu s Splošnim aktom o izbiri in
predizbiri operaterja (Uradni list RS, št. 45/2003) v primeru neuspešnega klica v to omrežje na lastne stroške zagotoviti
samodejno aktiviranje odzivnika, ki opravičenca obvesti o tem, da izbrani operater tega območja ne pokriva in da lahko
upravičenec opravi klic preko drugega operaterja. Obvestilo na odzivniku mora jasno navesti firmo oziroma ime
operaterja prenosnega omrežja in ne sme biti zavajujoče glede odgovornosti operaterja za nedostopnost izbranega
območja. Če bo Telekom ugotovil, da operater tega določila splošnega akta ne spoštuje, si ob predhodnem obvestilu
operaterja in Agencije pridržuje pravico tudi omejiti ali odpovedati zagotavljanje storitev izbire in predizbire operaterja za
konkretnega operaterja.
Operater mora za zaščito uporabnikov Telekoma pri svojem poslovanju poleg določb ZTel-1 spoštovati še predpise o
varstvu osebnih podatkov, predpise o obligacijskih razmerjih, predpise o varstvu potrošnikov ter ostale ustrezne predpise.
Storitve posredovanja klicev niso na voljo iz javnih telefonskih govorilnic Telekoma.
8.2.1.1

Izbira operaterja

Pri storitvi izbire operaterja naročnik lahko izbere operaterja ob vsakokratnem klicu. Naročnik lahko kadarkoli izbere
drugega operaterja v skladu z definicijami izbire in predizbire operaterja.
8.2.1.2

Predizbira operaterja ter poizvedba in vključitev ter sprememba predizbire operaterja pri naročniku
Telekoma

Telekom omogoča storitev predizbire operaterja za naročnike, ki imajo s Telekomom sklenjeno veljavno naročniško
pogodbo, v skladu s pogoji opredeljeni v tej vzorčni ponudbi. Predizbira je omogočena za nasledenje vrste priključkov:
•
PSTN priključek
•
ISDN BA priključek v celoti z vsemi MSN številkami oziroma DDI
•
ISDN PA in DID priključek v celoti z vsemi številkami oziroma DDI
•
skupino priključkov v Centreksu
Na vseh priključkih je istočasno možen le en predizbran operater nacionalnega oziroma mednarodnega prenosnega
omrežja. Vsi klici naročnikov, pri katerih je vključena storitev predizbire operaterja (mednarodne ali nacionalne), bodo
avtomatsko posredovani v omrežje operaterja.
Operater mora svoje končne uporabnike jasno obvestiti o tem, kam se pri operaterju lahko obrnejo v primeru težav s
storitvijo predizbire operaterja. V primeru težav s storitvijo predizbire operaterja se uporabniki storitve obrnejo na
operaterja in ne na Telekom. Ko se končni uporabnik operaterja v zvezi s težavami s storitvijo predizbire operaterja obrne
na Telekom, ga Telekom napoti neposredno na operaterja. V kolikor končni uporabniki operaterja ne prenehajo s
klicanjem na Telekom ima Telekom pravico, da operaterju zaračuna klice njegovih končnih uporabnikov. Telekom lahko
to stori samo po najmanj sedem (7) dnevnem predhodnem obvestilu v katerem tudi obvesti operaterja o ceni, ki jo bo
zaračunal za sprejemanje teh klicev.
Telekom bo zadostil vsem razumnim zahtevam za vključitev storitve predizbire operaterja, ki bodo v skladu s pogoji te
vzorčne ponudbe. Vključevanje bo izvajal v skladu s tehničnimi in ekonomskimi možnostmi ter razpoložljivostjo virov.
Postopek vključitve naročnika je opredeljen v prilogi 9), kjer so navedeni tudi ostali pogoji.
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Zaključevanje klicev na končne uporabnike v sistemu Telekoma, ki jih generirajo naročniki Telekoma z
uporabo storitve izbire ali preizbire operaterja

Storitev zajema zaključevanje klicev, ki jih operater posreduje Telekomu in Telekom zaključuje na končnih uporabnikih v
sistemu Telekoma. Operater v tem primeru preko medomrežne povezave posreduje v sistem Telekoma klice, ki jih z
uporabo storitev izbire in predizbire operaterja vzpostavljajo naročniki Telekoma. Telekom v okviru te storitve klice prejete
s strani operaterja zaključuje pri končnih uporabnikih, na geografskih številkah, dodeljenih s strani ATRP, v skladu s
Pravilnikom o načrtu oštevilčenja (Uradni list RS, št. 2/2002, 40/2003).
Telekom bo operaterju za zaključevanje klicev zaračunal ceno minute trajanja obračunanega klica, ki se realizira v
medomrežni povezavi in je odvisna od nivoja in načina izvedbe medomrežne povezave. Cene storitev so opredeljene v
prilogi 8).
8.2.3.

Posredovanje klicev v sistem izbranega ali predizbranega operaterja, ki jih generirajo naročniki
Telekoma z uporabo storitve izbire ali preizbire operaterja

Storitev zajema telefonske klice naročnikov iz sistema Telekoma, ki z uporabo storitev izbire in predizibre operaterja
vzpostavljajo klice preko sistema operaterja. Storitev zajema posredovanje klica, ki izvira od naročnika v sistemu
Telekoma in ga Telekom preko medomrežne povezave posreduje operaterju. Operater ta klic naprej posreduje drugemu
operaterju ali Telekomu, ki ga zaključuje v svojem omrežju, na končnem uporabniku.
Telekom naročnikom v skladu s to vzorčno ponudbo ne bo zaračunaval klicev ki jih bodo vzpostavljali s pomočjo storitev
izbire ali predizibre operaterja.
Telekom bo operaterju za posredovanje klica zaračunal ceno minute trajanja obračunanega klica, ki se realizira v
medomrežni povezavi in je odvisna od nivoja in načina izvedbe medomrežne povezave. Cene storitev so opredeljene v
prilogi 8).
9.

NAPOVEDOVANJE PROMETA IN POTREB PO STORITVAH V MEDOMREŽNI POVEZAVI

Operater bo Telekomu do 1.10. vsakega leta predložil letni načrt potreb za naslednje leto za signalne vode, dostopovne
kapacitete in dostopovne vode, vključno s planom obsega prometa po posamezni vrsti prometa (plan prometa naj bo
razčlenjen glede na čas manjše in večje obremenitve in glede na različne točke medomrežnega povezovanja).
Telekom bo na zahtevo operaterja posredoval dodatne informacije, potrebne za pripravo letnega načrta iz prvega
odstavka tega poglavja.
Naročila potreb bo operater podal kvartalno in sicer 1.1. za II. kvartal, 1.4. za III. kvartal, 1.7. za IV. kvartal in 1.10. za I.
kvartal naslednjega leta.
10.

ZARAČUNAVANJE STORITEV MEDOMREŽNEGA POVEZOVANJA

10.1. Cene storitev medomrežnega povezovanja
Vzorčna ponudba vsebuje cene storitev medomrežnega povezovanja, ki jih zagotavlja Telekom operaterju, kot so
navedene v tem poglavju, v prilogi 8).
Cene storitev medomrežne povezave sistemov operaterja in Telekoma:
• cena priključnine dostopovne kapacitete,
• cena priključnine in mesečne zakupnine dostopovnega voda,
• cena vzpostavitve in mesečne zakupnine signalnih vodov,
• cena testiranja medomrežne povezave,
• cena spremembe parametra na posamezni dostopovni kapaciteti na uporabnikovo željo,
• cena signalnega prometa.
Cene za zaključevanje in za posredovanje klicev v medomrežnem povezovanju, za osnovne storitve
medomrežnega povezovanja:
• cena minute trajanja obračunanega klica, ki se realizira v medomrežni povezavi in je odvisna od nivoja in
načina izvedbe medomrežne povezave.
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Cene posebnih storitev za operaterje nacionalnega in mednarodnega prenosnega omrežja:
• cena priključnine in naročnine za storitev izbire operaterja,
• cena priključnine in naročnine za storitvi izbire in predizbire operaterja,
• cena priključnine in naročnine za vzpostavitev in zagotavljanje posamezne predpone za izbiro operaterja
nacionalnega ali mednarodnega prenosnega omrežja,
• cena poizvedbe, vključitve ter spremembe predizbire operaterja pri naročniku Telekoma.
Cene so v vzorčni ponudbi navedene v prilogi 8), kjer je navedena tudi cena vzpostavitve in zagotavljanja direktnega
sinhronizacijskega takta iz sinhronizacijskega vira, ki se realizira na posebno zahtevo operaterja. Cene drugih storitev
Telekoma so določene s cenikom telekomunikacijskih storitev v notranjem in mednarodnem prometu ter drugimi
splošnimi akti Telekoma.
Za obračun opravljenih storitev veljajo cene, ki so določene s cenikom vzorčne ponudbe, Cenikom telekomunikacijskih
storitev v notranjem in mednarodnem prometu ter drugimi splošnimi akti Telekoma v času opravljanja storitev. O vsaki
spremembi cen bo Telekom obvestil operaterja sedem dni pred uveljavitvijo spremembe ali v najkrajšem možnem času.
10.2. Osnova za zaračunavanje storitev
Kot osnova za obračun posameznih storitev velja kakršno koli pisno naročilo storitve s strani operaterja oziroma kot je
določeno s pogodbo ali to vzorčno ponudbo.
Pri posameznih specifičnih storitvah, ki se obračunavajo enkrat mesečno, je v izogib sporom med strankama predpisan
postopek ugotavljanja obsega kapacitet. Osnova za obračunavanje zakupnin za dostopovne in signalne vode se določi v
skladu z naslednjimi postopkovnimi opredelitvami:
•
seznam dostopovnih kapacitet, dostopovnih vodov in signalnih vodov je sestavni del pogodbe o medomrežnem
povezovanju in osnova za zaračunavanje.
•
Telekom zaračuna operaterju storitve za pretekli mesec na podlagi naročil operaterja. Če operater s postavkami ne
soglaša, mora Telekom v 8 dneh dokazati, da je operater te storitve naročil, uporabil ali jih imel na razpolago za
uporabo.
Določitev osnove za obračun različnih vrst prometa v medomrežni povezavi je predmet posebnega, 11. poglavja vzorčne
ponudbe.
10.3. Plačilni roki
Plačilni rok je 30 dni od dne izdaje računa. V primeru kasnejšega plačila pogodbena stranka, ki izda račun na podlagi
pogodbe, obračuna zavezani stranki za vsak dan zamude zakonske zamudne obresti.
10.4. Zavarovanje obveznosti
Operater bo za zavarovanje svojih pogodbenih obveznosti do Telekoma do podpisa pogodbe poskrbel za eno ali več
ustreznih oblik zavarovanja v skupni vrednosti najmanj vseh njegovih ocenjenih obveznosti do Telekoma, ki bodo
zapadle v plačilo v prvih štirih mesecih od vključitve medomrežne povezave. Točen znesek določi Telekom na
podlagi veljavnega cenika in planov operaterja, kot so bili opredeljeni v prilogi pisma o nameri. Če se pozneje bistveno
povečajo cene ali obseg storitev, lahko Telekom od operaterja zahteva višje zavarovanje, ki ga mora operater priskrbeti v
20 dneh po pozivu. O zavarovanju bo operater Telekomu predložil ustrezno dokazilo. Možne so naslednje oblike
zavarovanja:
•
•
•
•

bančna garancija na prvi poziv;
hipoteka oziroma zemljiški dolg;
menica z avalom finančne organizacije ali druge osebe, za katero ni mogoče dvomiti, da bo obveznosti lahko
zanesljivo poravnala;
poroštvo finančne organizacije ali druge osebe, za katero ni mogoče dvomiti, da bo obveznosti lahko zanesljivo
poravnala.

V primeru druge alineje prejšnjega odstavka mora operater na svoje stroške poskrbeti za cenitev stvari, ki naj bodo
predmet zavarovanja, in pred podpisom pogodbe dostaviti Telekomu poročilo sodnega cenilca.
Telekom se lahko iz zavarovanja poplača v primeru:
•
operaterjevega neplačila zapadlih obveznosti v zvezi z medomrežnim povezovanjem tudi po opominu;
•
neplačila zapadlih pogodbenih kazni po vzorčni ponudbi oziroma pogodbi v 15 dneh po pozivu;
•
neplačila odškodnine za škodo, ki jo je operater povzročil Telekomu s kršitvijo pogodbenih obveznosti in tehničnih
standardov, v roku 15 dni po opravljeni cenitvi.
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11.

MERJENJE IN OBRAČUN MEDSEBOJNEGA PROMETA ZA OSNOVNE STORITVE MEDOMREŽNEGA
POVEZOVANJA
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Merjenje mesečnega prometa se prične ob vključitvi in vsak prvi dan v mesecu ob 00.00 uri in zaključi zadnji dan v
mesecu ob 24.00 uri.
Za obračun prometa, začetega zadnjega dne v mesecu in končanega prvega dne v naslednjem mesecu, se promet
razdeli na dva dela. Prvi del, ustvarjen do 24.00 ure zadnjega v mesecu, se obračuna v tekočem mesecu. Drugi del
prometa, ki se izmeri od 00.00 ure do zaključka klica, se obračuna v naslednjem mesecu.
Za obračun prometa, začetega v času višje prometne obremenitve in končanega v času nižje prometne obremenitve, se
promet razdeli na dva dela.
Podatki, ki bodo uporabljeni za obračun prometa v medomrežni povezavi so generirani iz redno overjenega merila v
centrali v skladu z Zakonom o meroslovju.
11.1. Obračun prometa, ustvarjenega iz naslova medomrežnega povezovanja s strani Telekoma
Telekom bo na podlagi svojih meritev operaterju do 15. dne v mesecu za pretekli mesec izstavil račun za vse klice,
opravljene po medomrežni povezavi, za katere je z operaterjem sklenil pogodbo o medomrežnem povezovanju.
V računu mora biti ločeno po vrstah prometa prikazano:
• število klicev,
• seštevek trajanja vseh obračunanih klicev v sekundah, ki je zaokrožen na najbližjo minuto in v obračunu izražen v
minutah,
• cene po storitvah z in brez DDV,
• valuta.
Obračun prometa, ustvarjenega iz naslova medomrežnega povezovanja, je produkt trajanja obračunanih klicev in tarife,
določene v vzorčni ponudbi oziroma v pogodbi.
11.2. Obračun prometa, ustvarjenega iz naslova medomrežnega povezovanja s strani operaterja
Operater bo na podlagi svojih meritev Telekomu do 15. dne v mesecu za pretekli mesec izstavil račun za klice končnih
uporabnikov iz sistema Telekoma na končne uporabnike v sistemu operaterja, ki so definirani pod točko 8.1.2.
V računu mora biti ločeno po vrstah prometa prikazano:
• število klicev,
• seštevek trajanja vseh obračunanih klicev v sekundah, ki je zaokrožen na najbližjo minuto in v obračunu izražen v
minutah,
• cene po storitvah z in brez DDV,
• valuta.
Obračun prometa, ustvarjenega iz naslova medomrežnega povezovanja, je produkt trajanja obračunanih klicev in tarife,
določene v vzorčni ponudbi oziroma v pogodbi.
11.3. Potrjevanje meritev ter podatkov iz poročila in revizija
Telekom in operater si bosta medsebojno izmenjevala poročila o meritvah prometa, ki bodo vsebovala vse podatke, na
podlagi katerih so pripravljeni računi iz 7. poglavja te ponudbe.
Telekom bo pripravil poročilo za:
• vse klice iz sistema Telekoma v sistem operaterja, ločeno po vrstah prometa
• vse klice iz sistema operaterja v sistem Telekoma, ločeno po vrstah prometa.
Operater bo pripravil poročilo za:
• vse klice iz sistema operaterja v sistem Telekoma, ločeno po vrstah prometa,
• vse klice iz sistema Telekoma v sistem operaterja, ločeno po vrstah prometa.
Telekom in operater si bosta do 8. dne v mesecu do 12. ure posredovala poročili o medsebojno opravljenem prometu, in
sicer: Telekom bo posredoval podatke operaterju na faks številko, ki jo bo določil operater, operater pa Telekomu na faks
številko 01/ 433 90 07. Poročila je treba poslati tudi priporočeno po pošti. Do 10. dne v mesecu do 12. ure morajo biti
podatki s strani Telekoma in operaterja potrjeni in poslani na zgoraj omenjene faks številke. Nepotrditev podatkov ne
zadrži izdaje računa.
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Če so odstopanja po posameznih vrstah prometa manjša od 2%, nima nobena stranka pravice ugovora. Če so
odstopanja večja od 2%, se poravna nesporni del računa, za ugotavljanje razlike pa se takoj ustanovi štiri članska
komisija, ki je sestavljena iz predstavnika operaterja, dveh strokovnjakov proizvajalca opreme, ki se uporablja za
zaračunavanje storitev (vsaka stranka predlaga enega strokovnjaka) in predstavnika Telekoma. Komisija poda oceno
najkasneje v sedmih dneh po imenovanju, na podlagi te ocene pa se takoj izvede dokončni obračun ter plačilo računa v 7
dneh. Če se katera od strank ne strinja z oceno, lahko sproži sodni postopek.
Telekom in operater morata za predhodno in tekoče obračunsko leto vzdrževati evidenco o prometu med omrežjema.
11.4. Opustitev posredovanja poročil o klicih
Če Telekom ali operater ne posredujeta pravočasno drugi stranki podatkov iz točke 11.3., druga stranka ni dolžna
poravnati izstavljenega računa, dokler ne prejme poročila.
12.

OŠTEVILČENJE, USMERJANJE PROMETA IN PREZENTACIJA ŠTEVILK

Operater bo v svojem sistemu uporabljal bloke številk, dodeljenih s strani ATRP, v skladu s Pravilnikom o načrtu
oštevilčenja (Uradni list RS, št. 30/01 in 40/03). Obe stranki sta se dolžni medsebojno obveščati o vseh spremembah
nacionalnih številk in drugih številčnih skupin, ki so v uporabi v njunih sistemih.
Stranki bosta v svojih sistemih uvedli spremembe, potrebne za usmerjanje med njunima sistemoma.
Po tem dogovoru obe stranki zagotavljata CLI predstavitev, kot je definirano v standardu ETSI EN 300 356 V3.2.2.
Telekom in operater vzajemno zagotavljata transparentno pošiljanje klicev brez manipulacij ali restrikcij prezentacij številk
(CLI) med izvornim in terminalnim omrežjem.
Za zagotavljanje transparentnosti CLI skozi omrežja velja:
• Telekom se obvezuje, da bo vsak klic s CLI, prejet iz smeri operaterja, transparentno posredoval v mednarodno ali
nacionalno omrežje.
• Operater se obvezuje, da bo vsak dohodni klic s CLI, prejet iz smeri Telekoma, transparentno posredoval v
mednarodno ali nacionalno omrežje.
Transparentnost CLI skozi omrežja zahteva:
• prenos CLI (kličoče številke) v ponorna omrežja,
• prenos CLI parametrov, kot so CLIP in CLIR iz izvornega omrežja v ponorno omrežje.
Če operater v sistem Telekoma ne pošilja A-številke kličočega, lahko Telekom namesto A številke pošilja predpono za
izbiro operaterja od operaterja h končnemu uporabniku v sistemu Telekoma.
13.

KAKOVOST STORITEV

Telekom in operater odgovarjata za delovanje svojega sistema do razmejitvene točke, ki je določena v skladu s prilogo
5). Razmejitvena točka medomrežne povezave je med priključnima točkama sistema Telekoma in sistema operaterja.
Telekom je odgovoren za zagotavljanje ustrezne kakovosti klica, ki ga vzpostavi/sprejme končni uporabnik Telekoma, od
omrežne priključne točke, na kateri se priključuje končni uporabnik, do razmejitvene točke v medomrežni povezavi z
operaterjem. Od razmejitvene točke v medomrežni povezavi do končne omrežne priključne točke, na kateri se priključuje
drugi končni uporabnik, ki sprejme/vzpostavi ta klic, ne glede na to ali je ta končni uporabnik v omrežju operaterja ali v
omrežju tretje osebe, je za ustrezno doseganje kakovosti odgovoren operater.
Pravilnik o kakovosti univerzalnih storitev (Uradni list RS, št. 82/2001) predpisuje kriterije kakovosti izvajanja storitev, ki
se nanašajo tudi na izvajanje klicev končnih uporabnikov. Operater je, ne glede na lastne obveznosti po predpisih, dolžan
zagotavljati kakovost storitev tako, da bo za klice iz sistema Telekoma v sistem operaterja in za klice iz sistema
operaterja v sistem Telekoma zagotovljena kvaliteta v skladu s Pravilnikom o kakovosti univerzalnih storitev (Uradni list
RS, št. 82/2001) in v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi ETSI in ITU priporočili.
Če Telekom na podlagi meritev ugotovi, da zaradi slabe kakovosti storitev operaterja, kakovost klicev, ki se odvijajo med
sistemom Telekoma in sistemom operaterja, ne dosega parametrov kakovosti, ki so predpisani Pravilniku o kakovosti
univerzalnih storitev (Uradni list RS, št. 82/2001), o tem obvesti operaterja in ga pozove, da pripravi ukrepe za izboljšanje
kakovosti klicev. Operater mora posredovati Telekomu seznam ukrepov v roku 14 dni po prejetju obvestila in jih začeti
nemudoma izvajati.
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Telekom bo tudi beležil delež neuspešnih klicev. Če znotraj posameznega obračunskega obdobja Telekom izmeri delež
neuspešnih klicev nad 20% (neuspešni klici definirani v skladu s ETSI TR 102 126 in ETSI EG 201 769) je Telekom
upravičen operaterju znotraj tega obračunskega obdobja zaračunati vsak neuspešen klic, pri katerem je presežena meja
20%. Telekom bo operaterju zaračunal vsak tak klic kot klic, ki je realiziran v medomrežni povezavi z dolžino ene minute.
Operater in Telekom bosta zagotavljala kakovost zvez v skladu z določili tega odstavka. Operater v skladu s priporočilom
ETSI TS 101329 zagotovi kakovost zvez od končnega uporabnika v sistemu operaterja do končnega uporabnika v
sistemu Telekoma tako, da bo vrednost faktorja R večja od 70. Za navedeni faktor R so v priporočilu ITU G.109, G.114
definirane vrednosti parametrov, celotna zakasnitev pa ne sme presegati 150ms (z vključenim izločevalnikom odmeva).
Vrednosti navedenega faktorja se meri v skladu s standardom ETSI TS 101329-5. Če operater ne dosega ustrezne
kakovosti zvez in tudi po opozorilu Telekoma z ukrepi zadostno ne izboljša kakovosti v določenem primernem roku, lahko
Telekom od njega zahteva pogodbeno kazen v višini do 20% zaračunanega zneska za tiste vrste klicev med sistemoma
Telekoma in operaterja v preteklem mesecu, za katere je bila ugotovljena neustrezna kakovost.
Operater je dolžan avtomatsko oziroma z drugimi metodami, kot npr. z analizo, preskušanji, meritvami in podobno,
zagotoviti nadzor nad stanjem in kakovostjo povezave z omrežjem Telekoma ter v skladu z ustreznimi ETSI standardi in
ITU priporočili odpravljati napake oziroma nepravilnosti pri delovanju takoj, ko jih ugotovi. O ugotovljenih napakah
oziroma nepravilnostih nemudoma obvesti Telekom. Telekom in operater zagotavljata vsak svojo strokovno ekipo in
tehnično opremo za nadzor in nemoteno delovanje omrežja 24 ur dnevno, 7 dni v tednu. Vsaka pogodbena stranka je
odgovorna za varnost in ustrezno delovanje svojega omrežja do razmejitvene točke. Če Telekom ugotovi, da bi zaradi
nepravilnosti v delovanju omrežja operaterja lahko prišlo do poškodb omrežja Telekoma, ima pravico uporabiti vse
zaščitne ukrepe za zaščito svojega omrežja. V primeru prekinitve zaradi razlogov na strani operaterja je možna ponovna
vzpostavitev šele takrat, ko operater poravna nastalo škodo in predloži dokaze, iz katerih je nedvoumno razvidno, da so
napake odpravljene. Ponovna vzpostavitev se opravi na stroške operaterja.
Če tretje osebe postavljajo zahteve do Telekoma zaradi nedoseganja kakovosti na strani operaterja, si Telekom pridržuje
po predhodnem obvestilu omejiti izvajanje prometa med sistemoma operaterja in Telekoma.
Če se ugotovi, da mora Telekom na zahtevo ali na osnovi prijavljene napake s strani končnega uporabnika Telekoma,
vršiti preverjanje delovanja sistema Telekoma in naprav končnega uporabnika, do zahteve oziroma prijave napake pa
pride zaradi slabe kakovosti storitev operaterja, si Telekom pridržuje pravico, da stroške posredovanja zaračunal
operaterju v skladu s cenikom Telekoma.
Telekom in operater zagotavljata vsak svoj center za pomoč uporabnikom 24 ur dnevno, 7 dni v tednu. Telekom in
operater skrbita vsak za komunikacijo s svojimi končnimi uporabniki oziroma naročniki, težave pa odpravljata glede na
svojo odgovornost po tej vzorčni ponudbi oziroma pogodbi. Operater se obvezuje, da bo javno objavljal telefonsko
številko centra za pomoč uporabnikom, ki bo deloval v skladu z določili te vzorčne ponudbe. Operater bo telefonsko
številko centra za pomoč uporabnikom vidno objavljal v okviru vseh svojih promocijskih aktivnosti.
V primeru, da pride zaradi različnih podatkov o parametrih kakovosti do sporov med Telekomom in operaterjem, se za
ugotavljanje razlike v treh dneh ustanovi štiri članska komisija, ki je sestavljena iz predstavnika operaterja, dveh
strokovnjakov proizvajalcev opreme (vsaka stranka predlaga enega strokovnjaka) in predstavnika Telekoma, če je
mogoče, pa lahko tudi predstavnika Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto. Komisija poda oceno najkasneje
v sedmih dneh po imenovanju. Na podlagi ocene se sprožijo ustrezni ukrepi.
14.

ODPRAVLJANJE NAPAK

Pogodbeni stranki morata o vseh ugotovljenih napakah, ki bi kakorkoli lahko vplivale na delovanje medomrežne
povezave, v najkrajšem možnem času obvestiti drugo pogodbeno stranko. V nasprotnem primeru je pogodbena stranka,
ki je napako ugotovila, o tem pa ni obvestila druge pogodbene stranke, odgovorna za vse stroške in škodo, ki nastane v
omrežju druge pogodbene stranke.
Pogodbeni stranki se obvežeta, da bosta vsa redna vzdrževalna dela opravljali v nočnem času med 00.00 uro in 6.00 uro
in da bosta vsa redna vzdrževalna dela, ki bi imela za posledico prekinitev ali motnjo v prometu druge pogodbene
stranke, napovedala najmanj 7 dni v naprej. Pogodbeni stranki se zavežeta, da bosta vse napake na sistemu in
medomrežnih povezavah reševali prednostno in da bosta po ugotovitvi ali prijavi napake prednostno pristopili k odpravi
napake, oziroma pričeli z odpravo napake takoj, ko bo to mogoče.
Pogodbena stranka, ki ugotovi napako v delovanju omrežja, za katerega je odgovorna, jo je dolžna odpraviti v najkrajšem
možnem času, ki pa ne sme biti daljši od 48 ur. V primeru prekoračitve roka iz tega odstavka, se lahko, če gre za večjo
okvaro ali napako, dogovori dodaten rok. Če pogodbenik v tem roku napake ne odpravi, se medomrežna povezava
začasno do odprave napake ali okvare prekine.
Posamezna pogodbena stranka ne odgovarja za škodo in napake pri izpadu povezav, ki nastanejo zaradi okvar,
vzdrževanja, nadgrajevanja omrežja ali višje sile oziroma iz drugih podobnih razlogov, razen če se izkaže, da je bila
škoda drugi stranki povzročena namenoma.
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Pred ponovno medomrežno povezavo se izvede testiranje. Stroški bremenijo pogodbenika, v čigar omrežju je nastala
napaka ali okvara.
15.

OPIS OMREŽJA IN VMESNIKI – STANDARDI IN TEHNIČNE ZAHTEVE

Opis omrežja in vmesnikov je podan v prilogah 1) do 5).
16.

NORMATIVI IN OPERATIVNO SODELOVANJE

Telekom in operater se bosta medsebojno dogovarjala, kako ravnati in izpolnjevati pogodbo in si bosta prizadevala za
rešitev vseh problemov, do katerih bi prišlo pri izvajanju pogodbenih določil.
Telekom in operater bosta ravnala v okviru dogovorjenih normativov in operativnih postopkov in ne bosta storila ali
dovolila, da se izvede ali opusti karkoli v zvezi z delovanjem sistema druge stranke, kar bi povzročilo škodo temu sistemu
ali bi, razen če ni dogovorjeno s pogodbo, zaradi tega bila potrebna sprememba v delovanju tega sistema.
Telekom in operater se bosta v času preizkušanja medomrežne povezave medsebojno obveščala o vseh značilnostih
svojega sistema, ki so potrebne za izvajanje pogodbe o medomrežni povezavi in ne predstavljajo poslovne skrivnosti, in
sodelovala pri potrebnem preizkusu sistema.
Telekom in operater bosta pravočasno obvestila drugo stranko o kakršnemkoli predlogu za spremembe v svojem sistemu
ali katerikoli napravi, ki jo le-ta vsebuje ali o katerihkoli shranjenih ukazih ali zapisih, če bi te spremembe, ko bi bile
opravljene, imele materialne in/ali poslovno-tehnične posledice za drugo stranko.
Če predpisi o telekomunikacijah zahtevajo, da obe stranki opravita spremembe na svojem sistemu, morata opraviti vse
zahtevane posledične spremembe v najkrajšem možnem času. Vsaka stranka nosi svoje stroške v zvezi s temi
spremembami.
Če želi ena od strank opraviti kakršnokoli spremembo v svojem sistemu in bi sprememba zahtevala spremembe na
sistemu druge stranke, o tem opozori drugo stranko in predlaga dogovor o uresničevanju teh sprememb in o vseh
stroških, ki bi nastali zaradi take spremembe. Za poravnavo nastalih stroškov se stranki pisno dogovorita.
V primeru praktične neizvedljivosti spremembe v sistemu ali ob pojavu nejasnosti in drugih problemov, ki lahko
prizadenejo delovanje sistema Telekoma in/ali operaterja, bo o tem ena stranka nemudoma obvestila drugo stranko. Če
je prizadeto delovanje ali kompatibilnost sistemov Telekoma in operaterja, si bosta stranki prizadevali doseči dogovor o
uresničevanju zahtevanih sprememb ter o stroških teh sprememb, pri čemer Telekom ni dolžan kriti stroškov operaterju
za prilagajanje njegovega sistema Telekomovemu.
17.

ZAKUP VODOV

Telekom omogoča operaterju zakup vodov pod pogoji opredeljenimi v naslednjih dveh modelih:
•
model zakupa vodov po sistemu zakupa z združevanjem kapacitet in popusti, pri katerem veljajo cene in drugi
pogoji v prilogi 8), točka 8.4.1.,
•
model zakupa vodov za operaterje, pri katerem dodatni popusti in združevanje kapacitet niso omogočeni (v
nadaljevanju zakup operaterskih vodov); – cene in drugi pogoji v prilogi 8), točka 8.4.2.
Telekom omogoča zakup vodov v skladu s cenikom, ki je opredeljen za posamezen model v prilogi 8) (v podpoglavju 8.4
Zakup vodov) in pogoji, ki veljajo za zakup vodov in so enaki za oba modela, v prilogi 7). Na posamezni relaciji se vsi
zakupljeni vodi zakupujejo samo v skladu z enim izmed ponujenih dveh modelov.
18.

ALTERNATIVNA POT ZA DOSTOPOVNE VODE

Telekom, glede na tehnične možnosti, omogoča tudi alternativno pot za dostopovne vode pri obeh modelih, z
zakupljenimi vodi, ki so realizirani po drugi poti. Alternativna pot je mogoča za zakupljene vode 2Mbit/s in več. Cena se
določi po ceniku, s tem, da se ne zaračuna polna priključnina temveč 25% cene priključnine po ceniku. Zakupnina
zakupljenega voda, ki je realizirani po drugi poti je enaka zakupnini osnovnega voda.
19.

POSTOPKI NAROČANJA IN OBVEŠČANJA

19.1. Splošno
Uradne ure Telekoma so vsak dan od ponedeljka do petka od 08.00 do 15.30 ure, razen ob sobotah in nedeljah ter
uradnih praznikih, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Vsaka poslana zahteva s strani operaterja, ki na Telekom ni poslana v
uradnih urah Telekoma, gre v obravnavo naslednji delovni dan, in sicer ob 8.00 uri.
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19.2. Pregled procesov
Zahteve za zagotavljanje dostopovnih kapacitet, dostopovnih vodov in signalnih vodov v skladu z določbami 9. poglavja
te ponudbe, je dolžan operater posredovati Telekomu v pisni obliki. Za pozitiven odgovor na zahtevo operaterja se šteje
odgovor s ponudbo za zakup, ki ga Telekom posreduje operaterju v pisni obliki v roku največ 10 delovnih dni. Če za
realizacijo kapacitet v medomrežni povezavi obstajajo dodatne dostopovne kapacitete ali vodi, bo Telekom zagotovil
realizacijo zahtev operaterja v roku 30 delovnih dni od potrditve ponudbe s strani operaterja. Če za realizacijo zahteve ne
obstajajo dodatne dostopovne kapacitete in vodi, bo Telekom zagotovil realizacijo zahtev operaterja v razumnem roku,
glede na tehnične možnosti.
Spremembo parametrov na dostopovnih kapacitetah in dodatne signalne vode na že obstoječih povezavah bo Telekom
na podlagi potrditve ponudbe s strani operaterja realiziral v roku 14 dni.
Telekom v skladu s tehničnimi možnostmi ugodi vsem razumnim zahtevam operaterja. Pri tem upošteva vrstni red
prispetja zahtev oziroma izbere ugodnejšo zahtevo pri istočasnem prispetju več zahtev, pri čemer se za ugodnejšo šteje
zahteva, ki:
•
predstavlja boljši izkoristek prostih kapacitet telekomunikacijskih vodov,
je v sklopu kompleksnega reševanja zahtev zakupnika,
•
predstavlja najmanjšo investicijo Telekoma,
•
se nanaša na zakup kapacitete, namenjene aplikacijam, zanimivim za Telekom.
•
20.

ZAUPNOST INFORMACIJ

Operater je dolžan informacije, ki jih je pridobil v zvezi z medomrežno povezavo, uporabiti izključno za namene, za katere
so bile informacije dane.
Vsi podatki, ki se nanašajo na omrežje, storitve, opremo ali poslovno strategijo Telekoma, oziroma drugače izvirajo iz
njegove sfere in za katere med pogajanji, pri poizvedbah, ob sklenitvi pogodbe, pri izvajanju pogodbe ali drugače izve
operater, predstavljajo poslovno skrivnost Telekoma, če se stranki v posameznih primerih pisno ne dogovorita drugače
oziroma če ne gre za podatke, ki po zakonu ne morejo predstavljati poslovne skrivnosti. Operater, njegovi zaposleni in
njegovi podizvajalci so poslovne skrivnosti Telekoma dolžni varovati še najmanj deset (10) let po prenehanju veljavnosti
te pogodbe, v skladu s predpisi o civilni in kazenski odgovornosti, na kar bo operater posebej opozoril svoje ljudi in svoje
podizvajalce.
Operater bo za vsako dokazano kršitev navedenih poslovnih skrivnosti Telekomu, ki jo je zakrivil sam, njegovi ljudje ali
podizvajalci ali druge z njim povezane osebe, plačal pogodbeno kazen v višini 10.000.000,00 SIT.
Operater in Telekom sta dolžna varovati tajnost in zaupnost telekomunikacij ter osebne podatke o končnih uporabnih in
uporabnikih v skladu z zakonodajo.
21.

INTELEKTUALNA LASTNINA

Ta ponudba ne vključuje nikakršnega prenosa pravic intelektualne lastnine ali njihove uporabe. Prav tako ne vključuje
nobenega prenosa »know-how«-a.
22.

ODPOVED NAROČILA

Telekom je upravičen do odpovednine v primeru operaterjeve odpovedi danega in potrjenega naročila, skladno z spodnjo
tabelo.
Datum odpovedi naročila
Potrjeno naročilo
Po preteku 50% časa do potrjenega datuma vključitve
Po preteku 75% časa do potrjenega datuma vključitve
Manj kot 3 dni pred potrjenim datumom vključitve in
preden je bil vod dan v uporabo
23.

Odpovednina v odstotku
od priključnine
10%
50%
75%
100%

ZAVRNITEV SKLENITVE POGODBE

Telekom lahko zavrne zahtevo za sklenitev pogodbe v skladu s 73. ali IV. odstavkom 68. člena
ZTel-1 ter v drugih primerih, ko mu zakon ne nalaga take obveznosti.
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SANKCIJE ZA KRŠITVE POGOJEV DOSTOPA TER IZKLJUČITVE IN OMEJITVE ODGOVORNOSTI

V primeru kršitev pogodbenih pogojev, dogovorjenih ali predpisanih tehničnih standardov ali drugih obveznih pravil, ki
izvirajo iz operaterjeve sfere, lahko Telekom uveljavlja naslednje sankcije:
•
zahteva odpravo kršitev v primernem roku, ki ga za to postavi;
•
izključi operaterjevo opremo, ki povzroča motnje ali škodo;
•
operaterju v celoti ali delno začasno prepove dostop do omrežja, objektov in naprav Telekoma;
•
uveljavlja polno odškodnino, vključno z izgubljenim dobičkom, pri čemer se lahko poplača iz operaterjeve bančne
garancije ali drugega sredstva zavarovanja;
•
odpove pogodbo, če je pred tem dal operaterju primeren rok za odpravo kršitev, ta pa jih ni odpravil, oziroma če gre
na strani operaterja za bistveno kršitev.
Telekom lahko navedene sankcije uveljavlja posamično ali kumulativno in ni vezan na zapisani vrstni red sankcij.
Odškodninska odgovornost operaterja ni podana, kadar kršitve ni zakrivil niti sam, niti nihče od njegovih ljudi,
podizvajalcev ali drugih z njim povezanih oseb. Telekom operaterju ne odgovarja za škodo, ki bi jo povzročil z
izvrševanjem opisanih sankcij.
V naslednjih primerih Telekom operaterju ne odgovarja za škodo, razen če dokazano ravna z namenom povzročiti škodo:
•
izpad omrežja ali določene naprave zaradi okvare, vzdrževanja ali iz drugih razlogov;
•
vsakršne začasne ali trajne izključitve ali omejitve medomrežne povezave zaradi zagotavljanja varnosti obratovanja
omrežja, vzdrževanja celovitosti omrežja ali zagotavljanja medsebojnega delovanja storitev;
•
začasna omejitev dostopa operaterja zaradi razlogov popravila, vzdrževanja ali nadgradnje omrežja ali opreme
Telekoma ali iz drugih pomembnih razlogov;
•
ravnanje, utemeljeno na predpisih oziroma odločbi državnega organa ali nosilca javnih pooblastil;
•
če gre za škodo, ki je nastala operaterjevim končnim uporabnikom;
•
če gre za škodo, ki izvira iz vsebine, ki se prenaša po omrežju;
•
če gre za škodo, ki je nastala kot posledica višje sile.
V vsakem primeru je odškodnina, ki jo je Telekom dolžan plačati operaterju, omejena na 2.500.000,00 SIT.
25.

VELJAVNOST POGODB IN ODSTOP OD POGODB

Pogodba se sklene za čas, ki se dogovori med strankama, vendar ne manj kot za 1 leto. Po tem času se pogodba
samodejno podaljšuje za enoletna obdobja, če je katerakoli stranka ne odpove s pisno izjavo, vročeno nasprotni stranki s
povratnico, najmanj tri (3) mesece pred potekom posameznega obdobja.
Telekom ima pravico odpovedati pogodbo tudi:
•
z odpovednim rokom treh (3) mesecev, če izgubi zakonski položaj operaterja s pomembno tržno močjo oziroma v
odnosu do operaterja izgubi dolžnost sklenitve pogodbe o medomrežni povezavi;
•
brez odpovednega roka, če se nad operaterjem začne stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave.
Pogodba je razvezana po samem zakonu, če katerikoli od operaterjev po zakonu preneha biti upravičen za opravljanje
storitev, ki so bistvenega pomena za izvajanje pogodbe.
Pogodba o medomrežnem povezovanju se lahko razdre tudi, če je to nujno zaradi varnosti obratovanja omrežja,
vzdrževanja celovitosti omrežja, zaščite podatkov, uporabe predpisov o varovanju omrežja ali racionalne rabe
frekvenčnega spektra.
26.

SPREMEMBA VZORČNE PONUDBE

Telekom v skladu s svojim poslovanjem spreminja in posodablja dostopovno kabelsko omrežje in topologijo omrežja, tudi
na podlagi mednarodno sprejetih standardov in priporočil kot so ITU-T in ETSI. Skladno s tem in iz drugih pomembnih
razlogov lahko Telekom vsak čas z objavo spremeni pogoje te vzorčne ponudbe.
Telekom bo vnaprej obvestil operaterja o nameravanih večjih spremembah na infrastrukturi, ki bi lahko vplivale na
medomrežno povezavo z njim.
Če spremembo vzorčne ponudbe zahteva regulativa, se ta ustrezno spremeni v skladu z veljavnimi predpisi. Če ni
drugače določeno, velja sprememba šele takrat, ko je objavljena s strani Telekoma.
Cene se spremenijo z objavo spremembe cenika.
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Priloga: Hierarhični nivoji povezav

Priloga A: Hierarhični nivoji povezav na fiksnem javnem telefonskem omrežju Telekoma za operaterje, ki
zaključujejo promet končnih uporabnikov (iz sistema operaterja) v sistem TELEKOM-a in obratno
A.

IX (dva komutacijska centra)
•
Možnost priključitve imajo operaterji fiksnih javnih telefonskih storitev in mobilnih javnih radijskih storitev.
•
Operater se lahko poveže na enega ali dva centra. Pri povezavah na oba centra velja pravilo usmerjanja
prometa z največjo asimetrijo 55:45 med obema centroma.
•
Dostop končnih uporabnikov operaterja je do vseh končnih uporabnikov Telekoma po področnih kodah 01, 02,
03, 04, 05, 07.
•
Dostop končnih uporabnikov Telekoma je do vseh končnih uporabnikov operaterja.

B.

SX in PSX (enajst komutacijskih centrov)
B.1.Posamezna priključitev z dostopom do vseh geografskih območij
• Možnost priključitve imajo operaterji fiksnih javnih telefonskih storitev in mobilnih javnih radijskih storitev.
• Operater se poveže na tri do deset komutacijskih centrov.
• Dostop končnih uporabnikov operaterja je do vseh končnih uporabnikov Telekoma po področnih kodah 01, 02,
03, 04, 05, 07. V področni kodi 01 je možna priključitev le na dva SX centra po izboru Telekoma.
• Dostop končnih uporabnikov Telekoma je do vseh končnih uporabnikov operaterja.
• Preusmerjanje klicev med komutacijskimi centri SX in PSX se določi glede na optimalni izkoristek sistema
Telekom.
B.2.Celostna priključitev z dostopom do vseh geografskih območij
• Možnost priključitve imajo operaterji fiksnih javnih telefonskih storitev in mobilnih javnih radijskih storitev.
• Operater se poveže na vse komutacijske centre SX in PSX.
• Dostop končnih uporabnikov operaterja je do vseh končnih uporabnikov Telekoma po področnih kodah 01, 02,
03, 04, 05, 07.
• Dostop končnih uporabnikov Telekoma je do vseh končnih uporabnikov operaterja.
• Preusmerjanje klicev med komutacijskimi centri SX in PSX ni omogočeno.

C. PX (oseminštirideset komutacijskih centrov)
C.1.Posamezna priključitev z dostopom do geografskega območja pripadajočega SX
• Možnost priključitve imajo operaterji fiksnih javnih telefonskih storitev in mobilnih javnih radijskih storitev.
• Operater se poveže najmanj na tri PX komutacijske centre znotraj geografskega območja področne kode
pripadajočega SX.
• Dostop končnih uporabnikov operaterja je do vseh končnih uporabnikov Telekoma znotraj geografskega
območja področne kode pripadajočega SX.
• Dostop končnih uporabnikov Telekoma geografskega območja področne kode pripadajočega SX je do vseh
končnih uporabnikov operaterja.
• Preusmerjanje klicev med komutacijskimi centri PX znotraj geografskega območja področne kode pripadajočega
SX se določi glede na optimalni izkoristek sistema Telekom.
C.2.Celostna priključitev z dostopom do geografskega območja pripadajočega SX
• Možnost priključitve imajo operaterji fiksnih javnih telefonskih storitev in mobilnih javnih radijskih storitev.
• Operater se poveže na vse komutacijske centre PX znotraj geografskega območja področne kode
pripadajočega SX.
• Dostop končnih uporabnikov operaterja je do vseh končnih uporabnikov Telekoma znotraj geografskega
območja področne kode pripadajočega SX.
• Dostop končnih uporabnikov Telekoma geografskega območja področne kode pripadajočega SX je do vseh
končnih uporabnikov operaterja.
• Preusmerjanje klicev med komutacijskimi centri SX, PSX in PX znotraj geografskega območja področne kode
pripadajočega SX ni omogočeno.
Usmerjanje prometa in število vodov na posameznih medomrežnih povezavah se določi glede na optimalni izkoristek
sistema Telekom. Na zahtevo operaterja, oziroma zaradi neuravnoteženosti prometa, Telekom loči odhodne in dohodne
kanale na nivoju E1 vodov.
Vsak operater, ki zaključuje promet končnih uporabnikov (iz sistema operaterja) v sistem TELEKOM-a in obratno je lahko
priključen le na en hierarhični nivo, razen operaterjev mobilnih javnih radijskih storitev, ki so vkjučeni tudi na IX nivo. Vsak
operater, ki zaključuje promet končnih uporabnikov (iz sistema operaterja) v sistem TELEKOM-a in obratno je lahko
priključen v signalno omrežje Telekoma le na en nivo, razen operaterjev mobilnih javnih radijskih storitev, ki so vkjučeni
tudi na IX nivo.
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Operaterji mobilnih javnih radijskih storitev, ki so hkrati tudi operater mednarodnega prenosnega omrežja in/ali
mednarodnega prometa se morajo vključiti tudi po prilogi 1C.
Tip signalizacije na vseh hierarhičnih nivojih in IX je No.7.
Osnovni podatki in funkcionalnost signalizacije številka 7 v omrežju Telekoma
Osnovni podatki:
•
Tip centrale na strani Telekoma: EWSD Siemens – IX, SX, PSX; SI2000 Iskratel – PX
•
MTP version: MTP white
•
ISUP version: ISUP V2 white v skladu s standardi ETSI ETS 300 356 ali s priporočili ITU-T Q.761 – Q.764
•
Vrsta signalne točke na mestu priključitve: SP, STP
•
Zapis DPC kode v decimalni obliki 14 bitov ali decimalni obliki 7-7 bitov
•
Vmesnik na 1.nivoju OSI modela: A vmesnik v skladu s standardoma ETSI ETS 300 418 in ETS 300 419 ali s
priporočilom ITU-T G.703
•
Vmesnik na 2. nivoju OSI modela: struktura okvirjanja v skladu s priporočilom ITU-T G.704
•
Signalling mode: Mainly overlap
•
Circuit selection order: sequential ascending – even, sequential descending – odd
•
Dual seizure control: highest DPC controls even CIC, lowest DPC controls odd CIC
•
Load sharing across signalling links: 50/50 (2 točki)
•
Omrežni indikator pri povezavi sistemov (NI): NAT1, zatečeno NAT0
Vmesniki
Vmesnik E1 (2048 kbit/s)
1.nivo OSI modela: A vmesnik v skladu s standardoma ETSI ETS 300 418 in ETS 300 419 ali s priporočilom ITU-T
G.703
2. nivo OSI modela: struktura okvirjanja v skladu s priporočilom ITU-T G.704
Signalizacija No.7
MTP version: MTP white
ISUP version: ISUP V2 white ETSI ETS 300 356 ali ITU-T Q.761 - Q.764
Priloga 1B: Hierarhični nivoji povezav na fiksnem javnem telefonskem omrežju Telekoma za operaterje
nacionalnega prenosnega omrežja
A.

IX (dva komutacijska centra)
•
Možnost priključitve imajo operaterji nacionalnega prenosnega omrežja
•
Operater se lahko poveže na enega ali dva centra. Pri povezavah na oba centra velja pravilo usmerjanja
prometa z največjo asimetrijo 55:45 med obema centroma.
•
Dostop operaterja je do vseh končnih uporabnikov Telekoma po področnih kodah 01, 02, 03, 04, 05, 07.
•
Dostop naročnikov Telekoma je do operaterja.

B.

SX in PSX (enajst komutacijskih centrov)
B.1.Posamezna priključitev z dostopom do vseh geografskih območij
• Možnost priključitve imajo operaterji nacionalnega prenosnega omrežja
• Operater se poveže na tri do deset komutacijskih centrov.
• Dostop operaterja je do vseh končnih uporabnikov Telekoma po področnih kodah 01, 02, 03, 04, 05, 07. V
področni kodi 01 je možna priključitev le na dva SX centra po izboru Telekoma.
• Dostop naročnikov Telekoma je do operaterja.
• Preusmerjanje klicev med komutacijskimi centri SX in PSX se določi glede na optimalni izkoristek sistema
Telekom.
B.2.Celostna priključitev z dostopom do vseh geografskih območij
• Možnost priključitve imajo operaterji nacionalnega prenosnega omrežja.
• Operater se poveže na vse komutacijske centre SX in PSX.
• Dostop operaterja je do vseh končnih uporabnikov Telekoma po področnih kodah 01, 02, 03, 04, 05, 07.
• Dostop naročnikov Telekoma je do operaterja.
• Preusmerjanje klicev med komutacijskimi centri SX in PSX ni omogočeno.

C. PX (oseminštirideset komutacijskih centrov)
C.1.Posamezna priključitev z dostopom do geografskega območja pripadajočega SX
• Možnost priključitve imajo operaterji nacionalnega prenosnega omrežja.
• Operater se poveže najmanj na tri PX komutacijske centre znotraj geografskega območja področne kode
pripadajočega SX.
• Dostop operaterja je do vseh končnih uporabnikov Telekoma znotraj geografskega območja področne kode
pripadajočega SX.
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Dostop naročnikov Telekoma geografskega območja področne kode pripadajočega SX je do operaterja.
Preusmerjanje klicev med komutacijskimi centri PX znotraj geografskega območja področne kode pripadajočega
SX se določi glede na optimalni izkoristek sistema Telekom.

C.2.Celostna priključitev z dostopom do geografskega območja pripadajočega SX
• Možnost priključitve imajo operaterji nacionalnega prenosnega omrežja.
• Operater se poveže na vse komutacijske centre PX znotraj geografskega območja področne kode
pripadajočega SX.
• Dostop operaterja je do vseh končnih uporabnikov Telekoma znotraj geografskega območja področne kode
pripadajočega SX.
• Dostop naročnikov Telekoma geografskega območja področne kode pripadajočega SX je do operaterja.
• Preusmerjanje klicev med komutacijskimi centri SX, PSX in PX znotraj geografskega območja področne kode
pripadajočega SX ni omogočeno.
Usmerjanje prometa in število vodov na posameznih medomrežnih povezavah se določi glede na optimalni izkoristek
sistema Telekom. Na zahtevo operaterja, oziroma zaradi neuravnoteženosti prometa, Telekom loči odhodne in dohodne
kanale na nivoju E1 vodov.
Vsak operater nacionalnega prenosnega omrežja je lahko priključen le na en hierarhični nivo. Vsak operater
nacionalnega prenosnega omrežja je lahko priključen v signalno omrežje Telekoma le na en nivo.
Tip signalizacije na vseh hierarhičnih nivojih in IX je No.7.
Osnovni podatki in funkcionalnost signalizacije številka 7 v omrežju Telekoma
Osnovni podatki:
•
Tip centrale na strani Telekoma: EWSD Siemens – IX, SX, PSX; SI2000 Iskratel – PX
•
MTP version: MTP white
•
ISUP version: ISUP V2 white v skladu s standardi ETSI ETS 300 356 ali s priporočili ITU-T Q.761 – Q.764
•
Vrsta signalne točke na mestu priključitve: SP, STP
•
Zapis DPC kode v decimalni obliki 14 bitov ali decimalni obliki 7-7 bitov
•
Vmesnik na 1.nivoju OSI modela: A vmesnik v skladu s standardoma ETSI ETS 300 418 in ETS 300 419 ali s
priporočilom ITU-T G.703
•
Vmesnik na 2. nivoju OSI modela: struktura okvirjanja v skladu s priporočilom ITU-T G.704
•
Signalling mode: Mainly overlap
•
Circuit selection order: sequential ascending – even, sequential descending – odd
•
Dual seizure control: highest DPC controls even CIC, lowest DPC controls odd CIC
•
Load sharing across signalling links: 50/50 (2 točki)
•
Omrežni indikator pri povezavi sistemov (NI):NAT1
Vmesniki
Vmesnik E1 (2048 kbit/s)
1.nivo OSI modela: A vmesnik v skladu s standardoma ETSI ETS 300 418 in ETS 300 419 ali s priporočilom ITU-T
G.703
2. nivo OSI modela: struktura okvirjanja v skladu s priporočilom ITU-T G.704
Signalizacija No.7
MTP version: MTP white
ISUP version: ISUP V2 white ETSI ETS 300 356 ali ITU-T Q.761 - Q.764
Priloga 1 C: Hierarhični nivoji povezav na fiksnem javnem telefonskem omrežju Telekoma za operaterje
mednarodnega prenosnega omrežja in operaterje mednarodnega prometa
A.

IX (dva komutacijska centra)
• Možnost priključitve imajo operaterji mednarodnega prenosnega omrežja in mednarodnega prometa.
• Operater se lahko poveže na enega ali dva komutacijska centra. Pri povezavah na oba centra velja pravilo
usmerjanja prometa z največjo asimetrijo 55:45 med obema centroma.
• Dostop operaterja je do vseh končnih uporabnikov Telekoma po področnih kodah 01, 02, 03, 04, 05, 07.
• Dostop naročnikov Telekoma je do operaterja.

Usmerjanje prometa in število vodov na posameznih medomrežnih povezavah se določi glede na optimalni izkoristek
sistema Telekom. Na zahtevo operaterja, oziroma zaradi neuravnoteženosti prometa, Telekom loči odhodne in dohodne
kanale na nivoju E1 vodov.
Vsak operater mednarodnega prenosnega omrežja in mednarodnega prometa je lahko priključen le na en hierarhični
nivo. Vsak operater mednarodnega prenosnega omrežja in mednarodnega prometa je lahko priključen v signalno
omrežje Telekoma le na en nivo.
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Osnovni podatki in funkcionalnost signalizacije številka 7 v omrežju Telekoma
Osnovni podatki:
•
Tip centrale na strani Telekoma: EWSD Siemens – IX
•
MTP version: MTP white
•
ISUP version: ISUP V2 white v skladu s standardi ETSI ETS 300 356 ali s priporočili ITU-T Q.761 – Q.764
•
Vrsta signalne točke na mestu priključitve: SP, STP
•
Zapis DPC kode v decimalni obliki 14 bitov ali decimalni obliki 3-8-3 bitov
•
Vmesnik na 1.nivoju OSI modela: A vmesnik v skladu s standardoma ETSI ETS 300 418 in ETS 300 419 ali s
priporočilom ITU-T G.703
•
Vmesnik na 2. nivoju OSI modela: struktura okvirjanja v skladu s priporočilom ITU-T G.704
•
Signalling mode: Mainly overlap
•
Circuit selection order: sequential ascending – even, sequential descending – odd
•
Dual seizure control: highest DPC controls even CIC, lowest DPC controls odd CIC
•
Load sharing across signalling links: 50/50 (2 točki)
•
Omrežni indikator pri povezavi sistemov (NI):INAT0
Vmesniki
Vmesnik E1 (2048 kbit/s)
1.nivo OSI modela: A vmesnik v skladu s standardoma ETSI ETS 300 418 in ETS 300 419 ali s priporočilom ITU-T
G.703
2. nivo OSI modela: struktura okvirjanja v skladu s priporočilom ITU-T G.704
Signalizacija No.7
MTP version: MTP white
ISUP version: ISUP V2 white ETSI ETS 300 356 ali ITU-T Q.761 - Q.764
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PRILOGA: Seznam komutacijskih centrov za medomrežno povezavo po nivojih
Komutacijski center
IX1:
• Ljubljana
IX2:
• Maribor
Področna
koda

01 Ljubljana

02 Maribor

SX:
• Ljubljana – Center I
• Ljubljana – Center II
• Ljublana – Dravlje
PX:
• Cerknica
• Domžale
• Grosuplje
• Kamnik
• Kočevje
• Litija
• Ljubljana – Črnuče
• Ljubljana – Fužine
• Ljubljana – Rakovnik
• Medvode
• Ribnica
• Vrhnika
SX:
• Maribor
PX:
• Maribor – Rotovž
• Maribor – Studenci
• Maribor – Tabor
• Ptuj
• Ormož
• Ravne
• Slovenj Gradec
• Slovenska Bistrica
PSX:
• Murska Sobota
PX:
• Lendava
• Ljutomer
• Gornja Radgona
• Mačkovci
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03 Celje

SX:
• Celje
PX:
• Laško
• Rogaška Slatina
• Mozirje
• Slovenske Konjice
• Šempeter
• Šentjur
• Velenje
• Žalec

04 Kranj

05 Koper

PSX:
• Trbovlje
SX:
• Kranj
PX:
• Bled
• Jesenice
• Radovljica
• Škofja Loka
SX:
• Koper
PX:
• Idrija
• Ilirska Bistrica
• Portorož
• Postojna
PSX:
• Nova Gorica (PSX)

07
Novo mesto

PX:
• Ajdovščina
• Sežana
• Tolmin
SX:
• Novo mesto
PX:
• Brežice
• Črnomelj
• Krško
• Sevnica
• Trebnje
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PRILOGA: Hierarhija povezav fiksnega javnega telefonskega omrežja Telekoma z operaterjem
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Priloga: Hierarhični nivoji signalizacijskih povezav fiksnega javnega telefonskega omrežja Telekoma z
operaterjem
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PRILOGA: Medomrežna povezava glede na lokacijo priključne točke sistema operaterja na sistem Telekoma

Telekom ponuja operaterjem v okviru pogodbe o medomrežnem povezovanju glede na fizično namestitev operaterjeve
telekomunikacijske opreme ter izvedbo povezave v sistem Telekoma dva tipa kolokacijskih storitev:
1. Operaterjeva telekomunikacijska in druga potrebna oprema je v prostorih Telekoma v posebnem, v ta namen
določenem prostoru. Medomrežna priključna točka je na digitalnem delilniku, ki povezuje operaterjevo opremo in
dostopovno točko Telekoma ter je v lasti Telekoma.
2. Operaterjeva telekomunikacijska in druga potrebna oprema je v prostorih v upravljanju operaterja, Telekom zagotovi
le povezavo med sistemoma operaterja in Telekoma.
Zaradi prostorskih omejitev, zagotavljanja varnosti, zagotovitve različnih tipov energetskih priključkov, klimatizacije in
drugih posebnih zahtev Telekom nudi kolokacijske storitve v smislu točke 1 le na lokacijah, kjer je to tehnično izvedljivo v
skladu z Vzorčno ponudbo za razvezan dostop do dostopovnega kabelskega voda in kolokacijo.
MEDOMREŽNO POVEZOVANJE NA LOKACIJI TELEKOMA
V primeru, ko je omrežna priključna točka sistema operaterja na lokaciji Telekoma, Telekom za potrebe nameščanja
telekomunikacijske in druge potrebne opreme operaterja omogoča kolokacijo prostora, za katero se sklene pogodba o
fizični kolokaciji v objektih Telekoma.
Telekom se bo medomrežno povezal z operaterjem tudi v kolokacijskem prostoru drugega operaterja pod pogoji, ki se
glede na zahteve operaterja bolj podrobno uredijo s pogodbo.

Glede sklenitve pogodbe za fizično kolokacijo veljajo postopki ter tehnični in komercialni pogoji, ki so opredeljeni v
Vzorčni ponudbi o razvezanem dostopu do dostopovnega kabelskega voda in kolokaciji.
V tem primeru je omrežna priključna točka sistema operaterja in razmejitvena točka medomrežne povezave na opremi
operaterja, na lokaciji Telekoma.
Medomrežno povezavo sistema Telekoma s sistemom operaterja, ki je v tem primeru v kolokacijskem prostoru, izvede
Telekom tako, da na zahtevo operaterja v namenski kolokacijski prostor zagotovi kabelsko povezavo v skladu z
dogovorjenimi tehničnimi karakteristikami. Možna tipa povezav sta:
•
simetrični oklopljeni kabel (120E)
•
kabel z optičnimi vlakni
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Kabelska povezava se izvede iz digitalnega delilnika skozi skupne uvode v namenski kolokacijski prostor, na opremo
operaterja.
Operater plača izvedbo kabelske povezave med digitalnim delilnikom v sistemu Telekoma in kolokacijskim delilnikom
operaterja, ki je del sistema operaterja in se nahaja v namenskem kolokacijskem prostoru. Izvedba kabelske povezave
zajema naslednje elemente storitve, za katere bodo opredeljene cene:
•
izdelava projektne dokumentacije za izvedbo kabelske povezave,
•
vzpostavitev kabelske povezave,
•
mesečna zakupnina in vzdrževanje kabelske povezave.
Telekom posreduje operaterju ponudbo za vzpostavitev in vzdrževanje kabelske povezave med digitalnim delilnikom v
sistemu Telekoma in opremo operaterja na podlagi podane zahteve s strani operaterja. Ponudba bo oblikovana na
osnovi podatkov in zahtev podanih s strani operaterja in na podlagi značilnosti izvedbe kabelske povezave na konkretni
lokaciji.
MEDOMREŽNO POVEZOVANJE NA LOKACIJI OPERATERJA
Omrežna priključna točka, v kateri se sistem operaterja priključuje na sistem Telekoma, je na lokaciji operaterja in
predstavlja razmejitveno točko medomrežne povezave. Dostopovni vod od lokacije Telekoma do lokacije operaterja
izvede Telekom na podlagi naročila operaterja. Telekom namesti ustrezno prenosno opremo ter digitalni in/ali optični
delilnik v namenskem prostoru operaterja, ki je namenjen samo Telekomu, če so za to izpolnjeni ustrezni minimalni
pogoji:
•
ustrezna (predpisna) izvedba inštalacij,
•
antistatična tla – po potrebi,
•
zagotovljen ozemljilni sistem (predpis – min. upornost),
•
zagotovljena ustrezna razsvetljava prostora, (500 lux 1 meter nad tlemi),
•
zagotovljeno = 48V enosmerno (ETS300 132-2) ali ~230 V izmenično mrežno napajanje,
•
zagotovljeno brezprekinitveno napajanje,
•
zagotovljeno ustrezno prezračevanje sistema,
•
zagotovljeni potrebni uvodi in izvodi.
Kabelsko povezavo do operaterjeve opreme izvede operater v skladu z dogovorjenimi tehničnimi karakteristikami. Možna
tipa povezav sta:
•
simetrični oklopljeni kabel (120E),
•
kabel z optičnimi vlakni.
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Kadar je potrebno za vzpostavitev sistema prenosa za potrebe operaterja zagotoviti naprave v prostorih operaterja ali
prostorih, ki niso last operaterja in hkrati niso last Telekoma, bo operater zagotovil Telekomu neoviran stalen dostop do
teh prostorov za potrebe vzpostavitve povezave, vzdrževanja, popravil in odprave napak. Če dostop ne glede na krivdo
operaterja ni mogoč ali je oviran, je Telekom prost vsakršne odgovornosti, povezane z navedenimi opravili, lahko pa po
opozorilu tudi odpove pogodbo brez odpovednega roka.
6)

PRILOGA: Opisi storitev za katere se sklepajo posebne komercialne pogodbe z operaterjem

1.

Zaključevanje klicev na končne uporabnike v sistemu Telekoma, za klice iz sistema operaterja, ki niso
opredeljeni v sklopu storitev v poglavju 3, točka 1

Storitev zajema telefonski promet iz sistema operaterja na končne uporabnike v omrežju Telekoma, ki ni posebej
opredeljen v okviru storitev osnovne ponudbe v poglavju 3, točka 1, oziroma v tej prilogi 6.
2.

Nacionalni tranzit

Storitev zajema telefonski promet, ki izvira pri končnih uporabnikih v sistemu operaterja in ga operater preko sistema
Telekoma usmerja na končne uporabnike v omrežje drugega operaterja (mobilnega ali fiksnega) v Republiki Sloveniji, s
katerim ima sklenjeno pogodbo za zaključevanje klicev tudi preko sistema Telekoma. Oba zainteresirana operaterja
morata v tem primeru naročiti storitev nacionalnega tranzita pri Telekomu.
3.

Mednarodni odhodni promet iz sistema operaterja in mednarodni dohodni promet v sistem operaterja

a.

Posredovanje pri mednarodnem telefonskem prometu za klice, ki izvirajo pri končnih uporabnikih v omrežju
operaterja in se zaključujejo pri končnih uporabnikih v omrežju drugega operaterja v tujini

Storitev zajema posredovanje telefonskih klicev, ki jih generirajo končni uporabniki v sistemu operaterja in ki jih operater
preda Telekomu, da jih Telekom posreduje drugemu operaterju, ki te klice zaključi na končnih uporabnikih v svojem
omrežju v tujini ali na končnih uporabnikih v omrežju tretjega operaterja v tujini. Klici ne vključujejo klicev na posebne
storitve tretjih operaterjev (klici na brezplačne storitve, klici na premijske storitve, klici na številke s posebno tarifo itd.).
b.

Posredovanje pri mednarodnem telefonskem prometu za klice, ki izvirajo pri končnih uporabnikih v omrežju
drugega operaterja v tujini in se zaključujejo pri končnih uporabnikih v sistemu operaterja

Storitev zajema posredovanje telefonskih klicev, ki jih generirajo končni uporabniki v omrežju drugega operaterja v tujini
ali končni uporabniki v omrežju tretjega operaterja v tujini in ki jih drugi operater posreduje Telekomu, da jih Telekom
preda operaterju, da jih operater zaključi pri končnih uporabnikih v svojem sistemu. Klici ne vključujejo klicev na posebne
storitve operaterjev (klici na brezplačne storitve, klici na premijske storitve, klici na številke s posebno tarifo itd.).
4.

Posredovanje mednarodnega tranzitnega prometa

Storitev zajema posredovanje telefonskih klicev, ki jih operater prejme od drugega operaterja in jih preda Telekomu, da
jih Telekom posreduje v omrežje tretjega operaterja v tujini. Klici ne vključujejo klicev na posebne storitve (klici na
brezplačne storitve, klici na premijske storitve, klici na številke s posebno tarifo itd.).
5.

Mednarodni tranzit z dogovarjanjem na strani operaterja

Za zagotavljanje storitev mednarodnega tranzitiranja klicev do omrežij drugih operaterjev, ki so v tujini, operater pri
Telekomu najame govorni kanal za opravljanje nekomutiranega tranzita do posameznega drugega operaterja. Telekom
zagotovi operaterju preko najetega govornega kanala povezavo s drugim operaterjem po pogojih zakupa vodov.
6.

Dodatne storitve

Dodatne storitve zajemajo klice na posebne storitve, kot so klici na: brezplačne številke 080, na premijske številke 090 in
na posebne številke 11(x)(x)(x), 19(x)(x)(x) na področju in v omrežjih v Republiki Sloveniji.
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PRILOGA: Pogoji za zakup kapacitete zakupljenih vodov v omrežju družbe Telekom Slovenije, d.d.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S temi pogoji za zakup kapacitete zakupljenih vodov (v nadaljevanju: pogoji zakupa) se ureja opravljanje
telekomunikacijske storitve zakupa kapacitet zakupljenih vodov v telekomunikacijskem omrežju Telekoma za potrebe
zakupa vodov po tej vzorčni ponudbi (v nadaljevanju: zakup kapacitete zakupljenih vodov), zlasti pa:
•
•
•
•
•
•
•
•

firmo in sedež Telekoma;
obseg opravljanja zakupa kapacitete zakupljenih vodov;
način zaračunavanja zakupa kapacitete zakupljenega voda;
pogoje in postopek priključitve terminalske opreme zakupnika;
pogoje uporabe in spremembe zakupa kapacitete zakupljenega voda;
omejitve uporabe in prekinitve ter odpoved pogodbe;
tehnične značilnosti zakupa kapacitete zakupljenih vmesnikov;
postopek za reševanje ugovorov.

2. člen
V teh pogojih zakupa imajo uporabljeni pojmi naslednji pomen:
1.) Cenik pomeni Cenik telekomunikacijskih storitev v notranjem in mednarodnem prometu v družbi Telekom in cenik
Vzročne (referenčne) ponudbe o medomrežnem povezovanju z omrežjem Telekoma Slovenija, d.d.
2.) Zakupnik je pravna ali fizična oseba, ki ima sklenjeno pogodbo s Telekomom za zakup kapacitete zakupljenih vodov
Telekoma, in ki je hkrati tudi operater telekomunikacijskih storitev po Zakonu o telekomunikacijah (Uradni list RS, št.
30/01) ( v nadaljnjem besedilu: ZTel – 1 ).
3.) Telekom je Telekom Slovenije, d.d.,
4.) Pogodba je pogodba med Telekomom in zakupnikom za uporabo storitve zakupa kapacitete zakupljenih vodov.
5.) Omrežje pomeni telekomunikacijsko omrežje Telekoma za zakup vodov.
Ostali pojmi, uporabljeni v teh pogojih zakupa, imajo enak pomen, kot je določen v ZTel-1 in na njegovi podlagi sprejetih
podzakonskih aktih.
UPORABA DOLOČB
3. člen
Za vprašanja, ki s temi pogoji zakupa niso urejena ali niso zadostno urejena, se smiselno uporabljajo določila »Vzorčne
(referenčne) ponudbe o medomrežnem povezovanju z omrežjem Telekoma Slovenije, d.d.«
OBSEG OPRAVLJANJA ZAKUPA KAPACITETE ZAKUPLJENIH VODOV
4. člen
Zakup kapacitete zakupljenih vodov zagotavlja zakupniku transparenten prenos med dvema omrežnima priključnima
točkama oziroma transparenten prenos med omrežno priključno točko z več omrežnimi priključnimi točkami preko
ustreznega vmesnika komunikacijske opreme, ki je last Telekoma.
5. člen
Predmet zakupa po teh pogojih je kapaciteta zakupljenih vodov kot vrste telekomunikacijskih zmogljivosti, ki uporabniku
omogočajo transparentne prenosne povezave med omrežnimi priključnimi točkami brez funkcije preklapljanja, ki bi bila
uporabniku na voljo kot del funkcij zakupljenega voda.
Praviloma je omrežna priključna točka v objektu zakupnika, če pa je v pogodbi tako določeno, pa je lahko tudi v prostorih
Telekoma.
Kadar je potrebno za vzpostavitev sistema prenosa za potrebe operaterja zagotoviti naprave v prostorih operaterja ali
prostorih, ki niso last operaterja in hkrati niso last Telekoma, bo operater zagotovil Telekomu neoviran stalen dostop do
teh prostorov za potrebe vzpostavitve povezave, vzdrževanja, popravil in odprave napak. Če dostop ne glede na krivdo
operaterja ni mogoč ali je oviran, je Telekom prost vsakršne odgovornosti, povezane z navedenimi opravili, lahko pa po
opozorilu tudi odpove pogodbo brez odpovednega roka.
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6. člen
Zakup kapacitete zakupljenih vodov je lahko realiziran z nacionalnim ali mednarodnim vodom.
Nacionalni vodi povezujejo zakupnikovo terminalsko opremo z omrežjem v Republiki Sloveniji.
Mednarodni vodi povezujejo zakupnikovo terminalsko opremo z mednarodnim telekomunikacijskim omrežjem.
Mednarodni vodi so sestavljeni iz dveh različnih nacionalnih delov, lahko pa tudi iz dela mednarodnega tranzitnega voda.
7. člen
Telekom omogoča časovno neomejeno uporabo zakupa kapacitete zakupljenega voda štiriindvajset (24) ur na dan in
sedem (7) dni v tednu. Možnost uporabe se lahko začasno omeji ali prekine zaradi tehničnih napak ali bistvenih zahtev,
kot jih opredeljuje IV. odst. 68. člena ZTel-1.
NAČIN ZARAČUNAVANJA ZAKUPA KAPACITET ZAKUPLJENEGA VODA
8. člen
Telekom izdaja zakupnikom za uporabo zakupa kapacitete zakupljenih vodov mesečni račun, ki vsebuje:
•
priključnino,
•
mesečno zakupnino.
Zakupnik plača priključnino v enkratnem znesku.
Zaračunavanje mesečne zakupnine se prične z dnem dejanske priključitve.
Zakupnik se zavezuje mesečno plačevati zakupnino kapacitete zakupljenih vodov, za smeri in lokacije navedene v
pogodbi.
Cene so določene na osnovi cenika in dogovorjene s pogodbo.
Zakupnik mora račun plačati v desetih (10) dneh po izstavitvi, razen če zakon ali zakonit predpis določa drugače.
V primeru zamude s plačilom bo Telekom zakupniku obračunal zakonske zamudne obresti .
Telekom zakupnika, ki ni plačal računa v roku iz prejšnjega odstavka, pisno opozori na zamudo ter na posledice zamude
in ga opomni, naj račun plača. Zakupnik plača stroške opomina po ceniku.
O spremembi cen Telekom pisno obvesti zakupnika najmanj 10 dni pred uveljavitvijo spremembe cenika, če to ni
mogoče, pa v najkrajšem možnem času.
POGOJI IN POSTOPEK ZA PRIKLJUČITEV TERMINALSKE OPREME ZAKUPNIKA
9. člen
Zakupnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki je operater.
10. člen
Zakupnik mora za vsak nov zakup kapacitete zakupljenih vodov ali spremembo prenosnih hitrosti zakupljenih kapacitet
zakupljenih vodov predložiti Telekomu zahtevo na posebnem obrazcu, ki ga zagotovi Telekom. Če med zakupnikom in
Telekomom še ni sklenjena veljavna pogodba o zakupu vodov, mora zakupnik svoji zahtevi priložiti pismo o nameri za
sklenitev pogodbe.
Zahteva se vloži na ustrezno organizacijsko enoto Telekoma.
V zahtevi za sklenitev zakupa kapacitete zakupljenega voda morajo biti navedeni:
•
podatki o osebi, in sicer:
o za fizično osebo: ime, priimek, naslov stalnega prebivališča in davčna številka,
o za pravno osebo: firma, naslov sedeža pravne osebe in njene organizacijske enote, matična številka in davčna
številka;
•
podatki o želeni lokaciji priključitve (naslov A in naslov B);
•
kontaktna oseba na lokaciji A in na lokaciji B;
•
želeni datum priključitve ter morebitni drugi tehnični podatki, potrebni za priključitev;
•
podatki o zahtevanih vmesnikih in prenosnih hitrosti.
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Zakupnik odgovarja za pravilnost vseh podatkov, podanih v zahtevi. Podatki, ki jih Telekom zbira o zakupnikih, so
poslovna skrivnost.
11. člen
Telekom v skladu s tehničnimi možnostmi ugodi vsem razumnim zahtevam za zakup. Pri tem upošteva vrstni red
prispetja zahtev oziroma izbere ugodnejšo zahtevo pri istočasnem prispetju več zahtev.
Za ugodnejšo se šteje tista zahteva, ki:
−
−
−
−

predstavlja boljši izkoristek prostih kapacitet telekomunikacijskih vodov,
je v sklopu kompleksnega reševanja zahtev zakupnika,
predstavlja najmanjšo investicijo Telekoma,
se nanaša na zakup kapacitete, namenjene aplikacijam, zanimivim za Telekoma.

12. člen
Telekom v svojih organizacijskih enotah in na svojih spletnih straneh zagotavlja pravnim in fizičnim osebam informacije o
možnostih in načinih zakupa kapacitet zakupljenih vodov, o cenah zakupa zakupljenih vodov ter o vseh podatkih in
specifikacijah, potrebnih za sklenitev pogodbe.
13. člen
Telekom odgovori na zahtevo vlagatelja v 10 delovnih dneh po njenem prejemu. Če je zahteva popolna in v skladu s temi
pogoji zakupa, Telekom v odgovoru navede rok priključitve in pozove vlagatelja k podpisu pogodbe o zakupu, če te z
njim še nima sklenjene. Če pa med strankama že obstaja veljavna pogodba o zakupu vodov, se ta le spremeni s
podpisom aneksa ali na drug način v pisni obliki.
Zakupnik vrne Telekomu en izvod podpisane pogodbe s prilogami pred priključitvijo, najkasneje pa v 8 (osmih) dneh od
vročitve po prvem odstavku tega člena, v nasprotnem primeru Telekom lahko odstopi od podpisa pogodbe in črta
vlagatelja zahteve iz evidence.
14. člen
Zakupnik mora pred pričetkom priključitve izpolniti naslednje pogoje:
1.
2.
3.
4.
5.

v svojih prostorih omogočiti izgradnjo in vzdrževanje omrežne priključne točke in zagotoviti ustrezno služnost,
zagotoviti ustrezen prostor za priključitev in namestitev komunikacijske naprave in po potrebi pridobiti ustrezno
služnost od lastnikov prostorov oziroma stavb, kjer bo potekala instalacija in bodo montirane komunikacijske
naprave,
zagotoviti interne inštalacije v skladu z veljavnimi predpisi,
zagotoviti električne omrežne priključke 220 V za napajanje opreme v skladu z veljavnimi predpisi,
zagotoviti ozemljitvene priključke v skladu z veljavnimi predpisi.

15. člen
Pogodbo o zakupu kapacitet zakupljenih vodov se sklene za določen ali nedoločen čas. Pogoji zakupa so sestavni del
pogodbe.
Telekom izvede priključitev:
1.
2.

v 15 delovnih dneh od prejema podpisane pogodbe o zakupu kapacitete zakupljenih vodov oziroma njene
spremembe in izpolnitve pogojev iz 14. člena teh Pogojev zakupa, če je napeljava omrežja že zgrajena in če so
omrežne priključne točke že v objektu zakupnika in za to obstajajo zadostne kapacitete;
v treh mesecih od prejema podpisane pogodbe o zakupu kapacitet zakupljenih vodov oziroma njene spremembe in
izpolnitve pogojev iz 14. člena teh Pogojev zakupa, če je potrebno zgraditi napeljavo omrežja do objekta zakupnika.

Če Telekom ne izvede priključitve v roku iz prejšnjega odstavka, o razlogih za zamudo obvesti zakupnika pred potekom
roka za izvedbo del. V primeru, da je Telekom kljub zagotovljenim tehničnim in drugim pogojem ne spoštuje
pogodbenega roka za izvedbo priključitve, ima zakupnik pravico do odškodnine in sicer za zamudo
•
•
•

do 15 delovnih dni - v višini 10% mesečne zakupnine
do 30 delovnih dni - v višini 20% mesečne zakupnine
nad 30 delovnih dni – v višini 30% mesečne zakupnine

Telekom v nobenem primeru ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi presegala navedene zneske.
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16. člen
Priključitev na omrežno priključno točko izvede Telekom.
Na vmesnik se priključuje le tista terminalska oprema zakupnika, ki ustreza tehničnim zahtevam iz IX. in X. poglavja
ZTel-1 oziroma podzakonskih aktov in je opremljena z ustreznimi listinami in oznakami.
POGOJI UPORABE IN SPREMEMBE ZAKUPA KAPACITETE ZAKUPLJENEGA VODA
17. člen
Zakupnik mora uporabljati svojo telekomunikacijsko opremo na tak način in jo vzdrževati v takem stanju, da:
−
−
−

ne povzroča motenj v omrežju,
ne ogroža obratovanja omrežja,
ne povzroča nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi in premoženja.

Zakupnik se nadalje obvezuje:
−
−
−

redno vzdrževati svojo interno inštalacijo,
vzdrževati svojo terminalsko opremo,
omogočiti Telekomu nemoten dostop do omrežne priključne točke v primeru okvar in vzdrževanja,

18. člen
Zakupnik se zaveže, da na vmesniku ne bo spreminjal nastavljenih parametrov brez soglasja Telekoma.
19. člen
Telekom zagotavlja vzdrževanje in kakovost zakupljene kapacitete zakupljenih vodov v skladu s predpisi. Vzdrževanje je
vključeno v mesečno zakupnino.
Na predlog zakupnika lahko pogodbeni stranki skleneta posebno pogodbo za nadstandardno vzdrževanje zakupa
kapacitet zakupljenih vodov.
20. člen
Telekom se obvezuje:
−
−
−

da ne bo izključeval zakupljenih kapacitet zakupljenih vodov brez predhodnega obvestila zakupniku, razen v primeru
višje sile,
da bo vse okvare, nastale na zakupljenih kapacitetah odstranil v najkrajšem možnem času oziroma za čas okvare v
okviru tehničnih možnosti omogočil vzpostavitev zvez preko rezervnih vodov,
da bo o izvajanju in pogojih pregleda kakovosti zakupljenih kapacitet zakupljenih vodov pisno obvestil zakupnika.

V času veljavnosti pogodbe ima Telekom pravico opravljati tehnični nadzor načina uporabe zakupljenih kapacitet
zakupljenih vodov.
O izvajanju pregleda zakupljenih kapacitet zakupljenih vodov bo Telekom pisno predhodno obvestil zakupnika na način,
določen s pogodbo.
21. člen
Napake ali okvare na zakupljenih kapacitetah zakupljenih vodov je zakupnik dolžan prijaviti na telefonsko številko za
prijavo napak po ustrezni identifikacijski številki.
Če je zakupljena kapaciteta zakupljenih vodov v okvari nepretrgoma več kot 3 ure lahko zakupnik zahteva zmanjšanje
zakupnine ob pogoju, da je prijavil nastalo napako in da je Telekom ugotovil okvaro in njeno trajanje.
Zmanjšani znesek mesečne zakupnine se ugotovi tako, da se dnevna cena za zakupljeno kapaciteto zakupljenih vodov
(mesečna zakupnina deljena s 30) deli s 24, nato pa se dobljeni znesek za 1 uro pomnoži s časom trajanja okvare.
Za ugotovljeni znesek zmanjšanja mesečne zakupnine Telekom izda zakupniku dobropis.
22. člen
Telekom ob nastali prekinitvi ni odgovoren za morebitno škodo, ki bi presegala znesek iz prejšnjega člena.
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23. člen
Telekom izvede v primeru tehničnih možnosti na pisno zahtevo zakupnika in na njegove stroške izključitev zakupa
kapacitete zakupljenega voda na dosedanji in priključitev zakupa kapacitete zakupljenega voda na drugi omrežni
priključni točki.
SANKCIJE ZA KRŠITVE POGOJEV ZAKUPA TER IZKLJUČITVE IN OMEJITVE ODGOVORNOSTI
24. člen
V primeru kršitev pogodbenih členov, dogovorjenih ali predpisanih tehničnih standardov ali drugih obveznih pravil, ki
izvirajo iz operaterjeve sfere, lahko Telekom uveljavlja naslednje sankcije:
•
zahteva odpravo kršitev v primernem roku, ki ga za to postavi;
•
izključi operaterjevo opremo, ki povzroča motnje ali škodo;
•
operaterju v celoti ali delno začasno prepove uporabo zakupljenega voda;
•
uveljavlja polno odškodnino, vključno z izgubljenim dobičkom, pri čemer se lahko poplača iz morebitnih sredstev
zavarovanja, ki jih je priskrbel operater;
•
v celoti ali glede posameznih vodov odpove pogodbo, če je pred tem dal operaterju primeren rok za odpravo kršitev,
ta pa jih ni odpravil, oziroma če gre na strani operaterja za bistveno kršitev.
Telekom lahko navedene sankcije uveljavlja posamično ali kumulativno in ni vezan na zapisani vrstni red sankcij.
Odškodninska odgovornost operaterja ni podana, kadar kršitve ni zakrivil niti sam, niti nihče od njegovih ljudi,
podizvajalcev ali drugih z njim povezanih oseb. Telekom operaterju ne odgovarja za škodo, ki bi jo povzročil z
izvrševanjem opisanih sankcij.
V naslednjih primerih Telekom operaterju ne odgovarja za škodo, razen če dokazano ravna z namenom povzročiti škodo:
•
izpad omrežja ali določene naprave zaradi okvare, vzdrževanja ali iz drugih razlogov;
•
vsakršne začasne ali trajne izključitve ali omejitve dostopa do zakupljnega voda zaradi zagotavljanja varnosti
obratovanja omrežja, vzdrževanja celovitosti omrežja ali zagotavljanja medsebojnega delovanja storitev;
•
začasna omejitev dostopa operaterja zaradi razlogov popravila, vzdrževanja ali nadgradnje omrežja ali opreme
Telekoma ali iz drugih pomembnih razlogov;
•
ravnanje, utemeljeno na predpisih oziroma odločbi državnega organa ali nosilca javnih pooblastil;
•
če gre za škodo, ki je nastala operaterjevim končnim uporabnikom;
•
če gre za škodo, ki izvira iz vsebine, ki se prenaša po omrežju;
•
če gre za škodo, ki je nastala kot posledica višje sile.
V vsakem primeru je odškodnina, ki jo je Telekom dolžan plačati operaterju, omejena na 1.500.000,00 SIT.
25. člen
Telekom lahko odpove pogodbo brez odpovednega roka in brez odgovornosti za kakršnokoli škodo v primerih, če
zakupnik v petinsedemdesetih (75) dneh po izstavitvi računa ne poravna pogodbenih obveznosti.
Pred nastopom razloga za odpoved pogodbe po tem členu bo Telekom pisno opozoril zakupnika na posledice njegovega
ravnanja in mu določil rok za poravnavo obveznosti, ki ne sme biti krajši od petnajstih (15) dni.
26.člen
Pogodbo ali posamezni zakupljeni vod je mogoče odpovedati s šestmesečnim odpovednim rokom, če se pogodbeni
stranki ne dogovorita za drugačen odpovedni rok. V primeru odpovedi posameznega zakupljenega voda se podpiše
ustrezna pisna sprememba pogodbe.
Odpovedni rok začne teči s prvim dnem v naslednjem mesecu po prejemu pisne odpovedi.
27. člen
Pogodba, ki je sklenjena za določen čas preneha veljati s potekom časa, za katerega je bila sklenjena.
Pogodba lahko preneha veljati tudi pred potekom dogovorjenega časa s šest mesečnim odpovednim rokom ali krajšim,
če se pogodbeni stranki tako dogovorita.
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TEHNIČNE ZNAČILNOSTI ZAKUPA KAPACITETE ZAKUPLJENIH VODOV
28. člen
Telekom zagotavlja tehnične karakteristike zakupljene kapacitete zakupljenih vodov v skladu z ustreznimi priporočili ITUT oziroma standardi ETSI.
Telekom zagotavlja kakovost storitve zakupljenih kapacitet zakupljenih vodov v skladu z ustreznimi priporočili ITU-T in
standardi ETSI.
REŠEVANJE UGOVOROV
29. člen
Zakupnik ima v primeru, da se ne strinja z odločitvijo ali ravnanjem Telekoma v zvezi z zakupom kapacitete zakupljenega
voda možnost, da v petnajstih (15) dneh od dneva, ko je izvedel za sporno odločitev ali ravnanje, vloži obrazložen pisni
ugovor v pristojni organizacijski enoti Telekoma.
Zakupnik ima v primeru, da se ne strinja z obračunom zakupa kapacitete zakupljenih vodov možnost, da v petnajstih (15)
dneh po izdaji računa vloži obrazložen pisni ugovor v pristojni organizacijski enoti Telekoma.
30. člen
Telekom bo odločil o ugovoru v zvezi z zakupom kapacitete zakupljenih vodov praviloma v sedmih (7) dneh, oziroma če
je ugovor vložen zoper račun, v petnajstih (15) dneh po prejemu ugovora in o odločitvi obvestila zakupnika.
V primeru, da ugovor ne vsebuje vseh potrebnih podatkov za odločanje in je potrebno dodatno proučiti določene
okoliščine oziroma preveriti dejstva, ki bi lahko vplivala na odločitev Telekoma, Telekom o tem obvesti zakupnika v osmih
(8) dneh po prejemu ugovora ter mu določi dodatni osem (8) dnevni rok za dopolnitev ugovora. Če zakupnik ne odgovori
v dodatnem roku, se ugovor zavrže.
31. člen
Če se zakupnik z odločitvijo, ki jo je sprejel Telekom, ne strinja, lahko sproži postopek pred pristojnim organom ali
organizacijo z javnimi pooblastilil..
Ugovor ne zadrži plačila nespornega dela računa.
8)

PRILOGA: Cene storitev

8.1 Cenik storitev medomrežne povezave sistemov operaterja in Telekoma
Vse vzpostavitve in zakupnine začnemo zaračunavati z dnevom vključitve.
8.1.1

Dostopovna kapaciteta
Enota mere

Priključnina za kapaciteto 2Mbit/s
8.1.2

enkratno

Cena v SIT brez Cena v SIT z DDV
DDV
1.298.319,30
1.557.983,16

Dostopovni vod

Cena dostopovnega voda se oblikuje v skladu s cenikom zakupljenih vodov (za kapacitete nad 2Mbit/s), kot so
opredeljene pod točko 8.4 te priloge.
8.1.3

Signalni vod
Enota mere

Vzpostavitev in testiranje signalnega voda ISUP No.7
Zakupnina za vmesnik signalnega voda

enkratno
mesečno

Cena v SIT brez

Cena v SIT z

DDV
894.957,98
89.495,80

DDV
1.073.949,58
107.394,96

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
8.1.4

Št.

Testiranje medomrežne povezave v skladu s priporočili ITU-T
Enota mere

Testiranje medomrežne povezave v skladu s
priporočili ITU-T
8.1.5

5-6 / 23. 1. 2004 / Stran 429

enkratno

Cena v SIT brez Cena v SIT z DDV
DDV
1.342.437,00

1.610.924,40

Sprememba parametra na posamezni dostopni kapaciteti na uporabnikovo željo
Enota mere

Sprememba parametra na dostopni kapaciteti na
uporabnikovo željo

enkratno

Cena v SIT brez Cena v SIT z DDV
DDV
29.848,80

35.818,56

8.1.6
Signalni promet
OPOMBA: Cene veljajo do uvedbe zaračunavanja signalnega prometa po izmerjenem prometu.
8.1.6.1 Funkcijski blok SCCP
Enota mere
Vzpostavitev in testiranje funkcijskega bloka
SCCP
Zakupnina za funkcijski blok SCCP

8.1.6.2

enkratno za
vsakega
operaterja
mesečno za
vsakega
operaterja

37.588,20

45.105,84

Funkcija GPRS
Enota mere

Vključitev in testiranje funkcije GPRS
Zakupnina za funkcijski blok SCCP s funkcijo
GPRS
8.1.7

Cena v SIT brez Cena v SIT z DDV
DDV
313.235,30
375.882,36

enkratno
mesečno za
vsakega
operaterja

Cena v SIT brez Cena v SIT z DDV
DDV
313.235,30
375.882,36
41.347,02
49.616,42

Direktni sinhronizacijski takt iz sinhronizacijskega vira, ki se realizira na posebno zahtevo operaterja

Naziv storitve
MESEČNA ZAKUPNINA

Enota mere

Cena v SIT
(brez davka)

Cena v SIT (z
davkom)

Zakupnina 2048 kbit/s povezava s sinhronizacijskim taktom do vključno 5 km za posameznih 100 m:
do 0,1 km +
130.812,00
156.974,40
+ nad 0,1 km za
pos. 0,1 km
3.489,60
4.187,52
Zakupnina 2048 kbit/s povezava s sinhronizacijskim taktom nad 5 km do vključno 50 km za posamezni
km:
do 5 km +
301.802,40
362.162,88
+ nad 5 km za
pos. km
4.184,40
5.021,28
Zakupnina 2048 kbit/s povezava s sinhronizacijskim taktom nad 50 km za posamezni km:
do 50 km +
490.100,40
588.120,48
+ nad 50 km za
pos. km
2.063,90
2.476,68
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8.2

Cena minute trajanja obračunanega klica, ki se realizira v medomrežni povezavi in je odvisna od nivoja in
načina izvedbe medomrežne povezave

8.2.1

Priključitev na nivoju IX

Vrsta klica

Cena v SIT

Cena v SIT z

brez DDV

DDV

5,00

6,00

4,00

4,80

Cena v SIT

Cena v SIT z

brez DDV

DDV

4,00

4,80

2,50

3,00

Cena v SIT

Cena v SIT z

brez DDV

DDV

2,50

3,00

1,80

2,16

Cena minute obračunanega prometa z operaterjem, ki je povezan na
en IX komutacijski center (A., priloga 1)
Cena minute obračunanega prometa z operaterjem, ki je povezan na
dva IX komutacijska centra pri usmerjanju prometa z največjo
asimetrijo 55:45 med obema centroma (A., priloga 1)
8.2.2

Priključitev na nivoju SX, PSX

Vrsta klica
Cena minute obračunanega prometa z operaterjem, ki je priključen na
tri do deset SX, PSX centrov (B.1., priloga 1)
Cena minute obračunanega prometa z operaterjem, ki je priključen na
vse SX in vse PSX komutacijske centre (B.2., priloga 1)
8.2.3

Priključitev na nivoju PX

Vrsta klica
Cena minute obračunanega prometa z operaterjem, ki je priključen na
najmanj tri PX komutacijske centre znotraj geografskega območja
pripadajočega SX (C.1., priloga 1)
Cena minute obračunanega prometa z operaterjem, ki je priključen na
vse komutacijske centre znotraj geografskega območja pripadajočega
SX (C.2., priloga 1)

8.3
8.3.1

Cene posebnih storitev za operaterje nacionalnega in mednarodnega prenosnega omrežja
Priključnina in naročnina za storitev izbire operaterja

Naziv storitve

Enota mere

Priključnina za storitev izbire operaterja mednarodnega in/ali
nacionlannega prenosnega omrežja – za posameznega
operaterja
Mesečna naročnina za storitev izbire operaterja
mednarodnega in/ali nacionalnega prenosnega omrežja – za
posameznega operaterja
8.3.2

Cena v SIT
brez DDV

Cena v SIT z
DDV

Enkratno

4.705.000,00

5.646.000,00

Mesečno

392.083,00

470.499,60

Priključnina in naročnina za storitev izbire in predizbire operaterja

Naziv storitve
Priključnina za storitev izbire in predizbire operaterja
mednarodnega in/ali nacionlannega prenosnega
omrežja – za posameznega operaterja
Mesečna naročnina za storitev izbire in predizbire
operaterja mednarodnega in/ali nacionalnega
prenosnega omrežja – za posameznega operaterja

Enota mere

Cena v SIT
brez DDV

Cena v SIT z
DDV

Enkratno

6.116.500,00

7.339.800,00

Mesečno

509.707,90

611.649,48
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Priključnina in naročnina za vzpostavitev in zagotavljanje posamezne predpone za izbiro operaterja
nacionalnega ali mednarodnega prenosnega omrežja,

Naziv storitve
Priključnina za vzpostavitev posamezne predpone za
izbiro operaterja nacionalnega in/ali mednarodnega
prenosnega omrežja – za posamezno predpono
operaterja
Mesečna naročnina za posamezno predpono za izbiro
operaterja nacionalnega in/ali mednarodnega
prenosnega omrežja – za posamezno predpono
operaterja
8.3.4

Št.

Enota mere

Cena v SIT brez
DDV

Cena v SIT z
DDV

Enkratno

844.215,00

1.013.058,00

mesečno

70.351,00

84.421,20

Vključitev ter sprememba predizbire operaterja pri naročniku Telekoma in poizvedba

8.3.4.1 PSTN priključek
Naziv storitve

Enota mere

Priključnina za vzpostavitev in spremembo posamezne
predpone za predizbiro operaterja nacionalnega in/ali
mednarodnega prenosnega omrežja na posameznem PSTN
priključku

Enkratno

Cena v SIT
brez DDV

Cena v SIT z
DDV

8,000,00

9.600,00

8.3.4.2 ISDN BA priključek v celoti z vsemi MSN številkami oziroma DDI
Naziv storitve

Enota mere

Priključnina za vzpostavitev in spremembo posamezne
predpone za predizbiro operaterja nacionalnega in/ali
mednarodnega prenosnega omrežja na posameznem ISDN BA
priključku

Enkratno

Cena v SIT
brez DDV

Cena v SIT
z DDV

10.000,00

12.000,00

8.3.4.3 ISDN PA in DID priključek v celoti z vsemi številkami oziroma DDI
Naziv storitve

Enota mere

Priključnina za vzpostavitev in spremembo posamezne
predpone za predizbiro operaterja nacionalnega in/ali
mednarodnega prenosnega omrežja na posameznem ISDN PA
ali DID priključku

Enkratno

Cena v SIT
brez DDV

Cena v SIT z
DDV

65.000,00

78.000,00

8.3.4.4 Skupina priključkov v Centreksu (PSTN in ISDN-BA)
Naziv storitve

Enota mere

Cena v SIT Cena v SIT z
brez DDV
DDV
Priključnina za vzpostavitev in spremembo posamezne predpone za predizbiro operaterja nacionalnega
in/ali mednarodnega prenosnega omrežja na posameznem priključku v Centreks skupini
PSTN priključek v razredu 1-5
Enkratno
8.000,00
9.600,00
PSTN priključek v razredu 6-20
Enkratno
4.000,00
4.800,00
PSTN priključek v razredu 21-100
Enkratno
2.800,00
3.360,00
PSTN priključek v razredu nad 100
Enkratno
1.960,00
2.352,00
ISDN priključek v razredu 1-5
Enkratno
10.000,00
12.000,00
ISDN priključek v razredu 6-20
Enkratno
5.000,00
6.000,00
ISDN priključek v razredu 21-100
Enkratno
3.500,00
4.200,00
ISDN priključek v razredu nad 100
Enkratno
2.450,00
2.940,00
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8.3.4.5 Poizvedba
Telekom bo poizvedbo zaračunal operaterju samo če operater v primeru pozitivnega odgovora na poizvedbo ne bo podal
naročila za izvedbo predizbire (glej prilogo 9)
Naziv storitve

Enota mere

Poizvedba za PSTN ali ISDN BA
Poizvedba za DID ali ISDN PA
Poizvedba za Centreks skupino od 1-5
Poizvedba za Centreks skupino od 5-20
Poizvedba za Centreks skupino od 21-100
Poizvedba za Centreks skupino od nad 100

Enkratno
Enkratno
Enkratno
Enkratno
Enkratno
Enkratno

8.4

Cena v SIT
brez DDV
3.000,00
15.000,00
5.500,00
11.000,00
18.000,00
25.500,00

Cena v SIT
z DDV
4.800,00
18.000,00
6.600,00
13.200,00
21.600,00
30.600,00

Zakup vodov

8.4.1
Cene zakupa vodov po sistemu zakupa z združevanjem kapacitet in popusti
Cene mesečne zakupnine zakupa vodov, navedene pod točko 8.4.1 te priloge, se uporabljajo z naslednjimi pravili:
•
Pri izračunu razdalje se upošteva zračna razdalja med lokacijama priključnih točk zakupljenega voda.
•
Osnovna obračunska enota je mesec.
•
Za cene zakupljenih vodov s kapacitetami, ki niso objavljene v tem podpoglavju, se cene določijo pogodbeno
kot linearna interpolacija med cenama najbližje višje in najbližje nižje kapacitete zakupa vodov, definirano pri
mejnih razdaljah zakupljenih vodov.
•
Za kapaciteto zakupljenega voda na dani relaciji se šteje, v skladu s principi multipleksiranja, vsota kapacitet
vseh istovrstnih zakupljenih vodov na tej relaciji (združevanje kapacitet).
Naziv storitve

Cena v SIT
(brez davka)

Cena v SIT (z
davkom)

Priključnina za posamezne hitrosti (Ceno zaračunamo za vsako priključno točko)
- do 64 kbit/s in 64 kbit/s
enkratno
121.176,50
- 128 kbit/s
enkratno
203.403,40
- 256 kbit/s
enkratno
285.630,30
- 512 kbit/s
enkratno
324.579,80
- 1024 kbit/s
enkratno
328.907,60
- 2048 kbit/s
enkratno
471.722,70
- 34 Mbit/s
enkratno
1.300.000,00
- 155 Mbit/s
enkratno
2.600.000,00
- 622 Mbit/s
enkratno
5.200.000,00
- 2,5 Gbit/s
enkratno
10.400.000,00

145.411,80
244.084,08
342.756,36
389.495,76
394.689,12
566.067,24
1.560.000,00
3.120.000,00
6.240.000,00
12.480.000,00

Spremembe prenosne hitrosti na posamezni
priključni točki (za vsako priključno točko )
Preselitev posamezne priključne točke, če obstajajo
tehnične možnosti
Vključitev izključenega voda zaradi neplačila
mesečne zakupnine

Enota mere

enkratno

Doplačilo razl. glede na post.
3.1.1.

enkratno

50 % priključnine za priklj. točko

enkratno

100 % priključnine
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Cena v SIT
(brez davka)

Cena v SIT (z
davkom)

MESEČNA ZAKUPNINA
Zakupnina kapacitete zakupljenih vodov za razdalje do vključno 5 km za posameznih 100 m:
- do 64 kbit/s
do 0,1 km +
11.610,00
13.932,00
+ nad 0,1 km za
pos. 0,1 km
797,40
956,88
- 64 kbit/s
do 0,1 km +
14.512,00
17.414,40
+ nad 0,1 km za
pos. 0,1 km
996,80
1.196,16
- 128 kbit/s
do 0,1 km +
20.498,00
24.597,60
+ nad 0,1 km za
pos. 0,1 km
1.407,80
1.689,36
- 256 kbit/s
do 0,1 km +
29.191,00
35.029,20
+ nad 0,1 km za
pos. 0,1 km
2.004,80
2.405,76
- 512 kbit/s
do 0,1 km +
38.414,00
46.096,80
+ nad 0,1 km za
pos. 0,1 km
2.638,20
3.165,84
- 1024 kbit/s
do 0,1 km +
44.481,00
53.377,20
+ nad 0,1 km za
pos. 0,1 km
3.054,90
3.665,88
- 2048 kbit/s
do 0,1 km +
50.812,00
60.974,40
+ nad 0,1 km za
pos. 0,1 km
3.489,60
4.187,52
- 34 Mbit/s
do 0,1 km +
238.518,00
286.221,60
+ nad 0,1 km za
pos. 0,1 km
16.380,60
19.656,72
- 155 Mbit/s
do 0,1 km +
340.740,00
408.888,00
+ nad 0,1 km za
pos. 0,1 km
23.400,90
28.081,08
- 622 Mbit/s
do 0,1 km +
681.480,00
817.776,00
+ nad 0,1 km za
pos. 0,1 km
46.801,80
56.162,16
- 2,5 Gbit/s
do 0,1 km +
1.362.960,00
1.635.552,00
+ nad 0,1 km za
pos. 0,1 km
93.603,60
112.324,32
Zakupnina kapacitete zakupljenih vodov za razdalje nad 5 km do vključno 50 km za posamezni km:
- do 64 kbit/s
do 5 km +
50.682,60
60.819,12
+ nad 5 km za
pos. km
414,00
496,80
- 64 kbit/s
do 5 km +
63.355,20
76.026,24
+ nad 5 km za
pos. km
517,60
621,12
- 128 kbit/s
do 5 km +
89.480,20
107.376,24
+ nad 5 km za
pos. km
1.140,60
1.368,72
- 256 kbit/s
do 5 km +
127.426,20
152.911,44
+ nad 5 km za
pos. km
2.252,80
2.703,36
- 512 kbit/s
do 5 km +
167.685,80
201.222,96
+ nad 5 km za
pos. km
3.608,30
4.329,96
- 1024 kbit/s
do 5 km +
194.171,10
233.005,32
+ nad 5 km za
pos. km
3.750,20
4.500,24
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do 5 km +
221.802,40
+ nad 5 km za
pos. km
4.184,40
- 34 Mbit/s
do 5 km +
1.041.167,40
+ nad 5 km za
pos. km
19.671,50
- 155 Mbit/s
do 5 km +
1.487.384,10
+ nad 5 km za
pos. km
28.102,10
- 622 Mbit/s
do 5 km +
2.974.768,20
+ nad 5 km za
pos. km
56.204,20
- 2,5 Gbit/s
do 5 km +
5.949.536,40
+ nad 5 km za
pos. km
112.408,40
Zakupnina kapacitete zakupljenih vodov za razdalje nad 50 km za posamezni km:
- do 64 kbit/s
do 50 km +
69.312,60
+ nad 50 km za
pos. km
72,60
- 64 kbit/s
do 50 km +
86.647,20
+ nad 50 km za
pos. km
119,30
- 128 kbit/s
do 50 km +
140.807,20
+ nad 50 km za
pos. km
393,20
- 256 kbit/s
do 50 km +
228.802,20
+ nad 50 km za
pos. km
1.072,90
- 512 kbit/s
do 50 km +
330.059,30
+ nad 50 km za
pos. km
1.844,00
- 1024 kbit/s
do 50 km +
362.930,10
+ nad 50 km za
pos. km
2.039,30
- 2048 kbit/s
do 50 km +
410.100,40
+ nad 50 km za
pos. km
2.063,90
- 34 Mbit/s
do 50 km +
1.926.384,90
+ nad 50 km za
pos. km
9.505,50
- 155 Mbit/s
do 50 km +
2.751.978,60
+ nad 50 km za
pos. km
13.579,30
- 622 Mbit/s
do 50 km +
5.503.957,20
+ nad 50 km za
pos. km
27.158,60
- 2,5 Gbit/s
do 50 km +
11.007.914,40
+ nad 50 km za
pos. km
54.317,20

266.162,88
5.021,28
1.249.400,88
23.605,80
1.784.860,92
33.722,52
3.569.721,84
67.445,04
7.139.443,68
134.890,08
83.175,12
87,12
103.976,64
143,16
168.968,64
471,84
274.562,64
1.287,48
396.071,16
2.212,80
435.516,12
2.447,16
492.120,48
2.476,68
2.311.661,88
11.406,60
3.302.374,32
16.295,16
6.604.748,64
32.590,32
13.209.497,28
65.180,64
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Pri modelu zakupa za katerega veljajo cene opredeljene pod to točko 8.4.1 te priloge, se upoštevajo popusti na lojalnost
in popusti na znesek vsote mesečnih zakupnin. Popusti se obračunajo od mesečne zakupnine brez davka, ki izhaja iz
zgoraj opredeljenih cen pod to točko 8.4.1 te priloge. Telekom prizna naslednje pogodbene vrednosti popustov:
1.

popuste na lojalnost:

Doba za katero je sklenjena pogodba

Popust (v odstotkih)

od vključno 3 do 5 let

5

od vključno 5 let do 10 let

10

nad 10 let

15

Stopnja popusta na lojalnost ni vezana na znesek mesečne zakupnine. V primeru predčasne prekinitve pogodbe je
Telekom Slovenije upravičen do nadomestila odobrenih popustov.
2.

Popuste na znesek vsote mesečnih zakupnin:

Znesek vsote mesečnih zakupnin (v SIT)

Popust (v odstotkih)

od 2.000.000,00 do 9.999.999,99

3

od 10.000.000,00 do 19.999.999,99

5

od 20.000.000,00 do 29.999.999,99

7

0d 30.000.000,00 do 99.999.999,99

10

100.000.000,00 in več

15

V znesek vsote mesečnih zakupnin se štejejo tudi zakupnine za storitve zakupa kapacitete nacionalnega dela
mednarodnega voda, zakupa kapacitete za prenos podatkov v Elastičnem omrežju (storitve blokovnega posredovanja in
upravljanih zakupljenih vodov) in zakupa kapacitete v sklopu ATM storitev. V znesek se ne štejejo zakupnine
operaterskih zakupljenih vodov, ki jih operater zakupuje po modelu za katerega so cene operedeljene v točki 8.4.2 te
priloge. V primeru spremembe zneska vsote mesečnih zakupnin, se skladno z zgornjo tabelo določi nova stopnja
popusta.
8.4.2
Cene operaterskih zakupljenih vodov
Cene mesečne zakupnine operaterskih zakupljenih vodov se uporabljajo z naslednjimi pravili:
•
Pri izračunu razdalje se upošteva zračna razdalja med lokacijama priključnih točk operaterskega zakupljenega
voda v dostopovnem omrežju oziroma operaterskega zakupljenega voda med glavnimi vozlišči hrbteničnega
omrežja.
•
Osnovna obračunska enota je mesec.
•
Zakupljeni vodi so na voljo s kapacitetami kot so navedene v ceniku pod točko 8.4.2 te priloge. Operater na isti
relaciji v primeru drugačnih potreb zakupi več istovrstnih kapacitet, katerih cene so navedene v ceniku.
•
Pravilo, da se za kapaciteto zakupljenega voda na dani relaciji šteje, v skladu s principi multipleksiranja, vsota
kapacitet vseh istovrstnih zakupljenih vodov na tej relaciji (združevanje kapacitet), za operaterske zakupljene
vode ne velja. Istovrstne kapacitete na dani relaciji se zaračunajo po cenah, ki so opredeljene za posamezno
vrsto operaterskih zakupljenih vodov .
•
Operater ni opravičen do popustov na lojalnost in znesek vsote mesečnih zakupnin.
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8.4.2.1 Cene priključnine operaterskih zakupljenih vodov
Naziv storitve

Enota mere

Cena v SIT
(brez davka)

Cena v SIT (z
davkom)

Priključnina za posamezne hitrosti (Ceno zaračunamo za vsako priključno točko)
- 2048 kbit/s
enkratno
471.722,70
- 155 Mbit/s
enkratno
2.600.000,00
- 622 Mbit/s
enkratno
5.200.000,00

566.067,24
3.120.000,00
6.240.000,00

Spremembe prenosne hitrosti na posamezni
priključni točki (za vsako priključno točko )
Preselitev posamezne priključne točke, če obstajajo
tehnične možnosti
Vključitev izključenega voda zaradi neplačila
mesečne zakupnine

enkratno

Doplačilo razl. glede na post.
3.1.1.

enkratno

50 % priključnine za priklj. točko

enkratno

100 % priključnine

8.4.2.2 Cene mesečne zakupnine operaterskih zakupljenih vodov v dostopovnem omrežju
Mesečna zakupnina operaterskega zakupljenega voda do zračne razdalje skupno 2km
Cena v SIT brez DDV

Cena v SIT z DDV

2048 kbit/s

74.700,00

89.640,00

155 Mbit/s

668.000,00

801.600,00

Mesečna zakupnina operaterskega zakupljenega voda do zračne razdalje skupno 5km
Cena v SIT brez DDV

Cena v SIT z DDV

2048 kbit/s

93.200,00

111.840,00

155 Mbit/s

1.116.000,00

1.339.200,00

8.4.2.3 Cene mesečne zakupnine operaterskih zakupljenih vodov med glavnimi vozlišči hrbteničnega omrežja
Naziv storitve

Enota mere

Cena v SIT
(brez davka)

Cena v SIT (z
davkom)

MESEČNA ZAKUPNINA
Zakupnina kapacitete zakupljenih vodov za razdalje do vključno 5 km za posamezni km:
- 2048 kbit/s
- 155 Mbit/s
- 622 Mbit/s

do 1 km +

38.801,07

46.561,28

+ nad 1 km za pos. 1 km

3.556,74

4.268,09

do 1 km +

312.995,00

375.594,00

+ nad 1 km za pos. 1 km

25.994,44

31.193,33

do 1 km +

643.722,29

772.466,75

+ nad 1 km za pos. 1 km

52.691,44

63.229,73

Zakupnina kapacitete zakupljenih vodov za razdalje nad 5 km do vključno 50 km za posamezni km:
- 2048 kbit/s

do 5 km +

53.028,03

+ nad 5 km za pos. km
- 155 Mbit/s
- 622 Mbit/s

do 5 km +

63.633,63

2.930,00

3.516,00

416.972,77

500.367,32

+ nad 5 km za pos. km

23.890,00

28.668,00

do 5 km +

854.488,04

1.025.385,65

+ nad 5 km za pos. km

49.180,00

59.016,00

Zakupnina kapacitete zakupljenih vodov za razdalje nad 50 km za posamezni km:
- 2048 kbit/s

do 50 km +
+ nad 50 km za pos. km

- 155 Mbit/s

do 50 km +
+ nad 50 km za pos. km

- 622 Mbit/s

do 50 km +
+ nad 50 km za pos. km

184.878,03

221.853,63

1.440,00

1.728,00

1.492.022,77

1.790.427,32

11.540,00

13.848,00

3.067.588,04

3.681.105,65

23.760,00

28.512,00
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Operaterski zakupljeni vodi med glavnimi vozlišči hrbteničnega omrežja, katerih cene so navedene v zgornji tabeli, se
zakupujejo samo med glavnimi vozlišči na naslednjih lokacijah:
•
IX Ljubljana, Cigaletova 17, Ljubljana,
•
IX Maribor, Ptujska cesta 119, Maribor,
•
SX Ljubljana Dravlje, Vodnikova 235, Ljubljana,
•
SX Ljubljana Center 1, Prešernova 10, Ljubljana,
•
SX Ljubljana, Center 2, Cigaletova 10, Ljubljana,
•
SX Maribor, Titova c. 38, Maribor,
•
SX Celje, Jamova 15a, Celje,
•
SX Kranj, Gregorčičeva 3b, Kranj,
•
SX Koper, Kolodvorska 9, Koper,
•
SX Novo mesto, Novi trg 7a, Novo mesto,
•
PSX Nova Gorica, Kidričeva 17, Nova Gorica,
•
PSX Murska Sobota, Trg zmage 6, Murska Sobota,
•
PSX Trbovlje, Trg revolucije 27a, Trbovlje.
Spremembo spiska lokacij lahko Telekom objavi tudi na spletni strani www.telekom.si.
Tabela razdalj med vozlišči, ki se uporablja za zaračunavanje (v km):
IX
SX LJ SX LJ
SX
PSX PSX
Ljubljan IX
SX LJ Center Center SX
SX SX
SX
Novo Nova Murska PSX
a
Maribor Dravlje 1
2
Maribor Celje Kranj Koper mesto Gorica Sobota Trbovlje
IX Ljubljana

104

IX Maribor
SX LJ
Dravlje
SX LJ Center
1
SX LJ Center
2

104

SX Maribor

4

1

1

104

63

24

83

59

68

145

43

106

105

104

3

45

106

186

90

169

41

65

4

4

105

65

21

83

62

66

146

45

1

105

64

25

82

59

67

145

44

104

63

24

83

59

68

145

43

45

105

186

91

168

42

65

71

143

50

130

83

21

80

64

147

54

115

47

226

122

119

123

40

209

110

4

106

1

105

4

1

104

4

1

104

3

105

105

104

SX Celje

63

45

65

64

63

45

SX Kranj

24

106

21

25

24

105

SX Koper
SX Novo
mesto
PSX Nova
Gorica
PSX Murska
Sobota

83

186

83

82

83

186 143

59

90

62

59

59

68

169

66

67

68

145

41

146

145

145

42

PSX Trbovlje

43

65

45

44

43

65

9)

91

92

71
92

50

80

115

168 130

64

47

119

83

147

226

123

209

21

54

122

40

110

104
104

PRILOGA: Postopek vključitve/izključitve storitve predizbire operaterja

Naročnik Telekoma, ki se bo odločil za predizbiro operaterja za določeno vrsto klicev (mednarodne ali nacionalne), se bo
v zvezi s tem obrnil na izbranega operaterja. Dogovor z operaterjem mora biti v skladu z zahtevami te vzorčne ponudbe.
Operater na podlagi dogovora z naročnikom Telekoma pošlje Telekomu poizvedbo za vključitev storitve predizbire za
določenega naročnika Telekoma (Vzorec za poizvedbo v prilogi 10)), ki mora vsebovati vse informacije, potrebne za
vključitev predizbire za posameznega naročnika Telekoma. Na osnovi poizvedbe operaterja za vključitev storitve
predizbire za posameznega naročnika Telekoma, Telekom najprej preveri njegovo veljavnost in verodostojnost podatkov,
nato pa preveri tehnične možnosti, omejitve in zahteve za vključitev predizbire. Če so potrebna dodatna pojasnila,
Telekom kontaktira neposredno operaterja. Telekom mora v odgovoru na poizvedbo operaterja za vključitev storitve
predizbire o rezultatu preverjanja in vseh dodatnih zahtevah glede preidizbire obvesti operaterja v roku desetih (10) dni
po prejemu poizvedbe operaterja za vključitev storitve predizbire za posameznega naročnika, razen v primerih, ko so
potrebna dodatna pojasnila. V teh primerih Telekom zagotovi dokončen odgovor v roku petih (5) delovnih dni po tem, ko
je dobil od operaterja vsa dodatna pojasnila glede posredovane poizvedbe.
Na osnovi pozitivnega odgovora na poizvedbo za vključitev storitve predizbire operater posreduje, v roku 5 delovnih dni,
Telekomu naročilo za vključitev storitve predizbire operaterja za posameznega naročnika Telekoma (Vzorec za naročilo v
prilogi 10)). Telekom izvede zahtevo v roku, ki ni daljši od 10 delovnih dni od prejetja naročila s strani operaterja. V 2
delovnih dneh po končani izvedbi zahteve Telekom obvesti operaterja. Naročilo za vključitev storitve predizbire
operaterja za posameznega naročnika Telekoma ni mogoče brez predhodne poizvedbe opisane v prejšnjem odstavku.
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Če operater v primeru pozitivnega odgovora na poizvedbo ne bo podal naročila za izvedbo predizbire, bo Telekom
poizvedbo zaračunal operaterju po ceniku v prilogi 8).
V primeru, da Telekom dobi v istem časovnem obdobju več zahtev za poizvedbo ali naročil za realizacijo predizbire
operaterja oziroma ob drugih podobnih opravičenih in ustrezno obrazloženih razlogih, si Telekom pridržuje pravico do
podaljšanja roka za realizacijo naročil, brez posebnega nadomestila za operaterja.
Na podlagi zahteve za poizvedbo za predizbiro za določenega naročnika Telekom preveri:
•
veljavnost in verodostojnost podatkov o naročniku,
•
veljavnost pogodbe naročnika s Telekomom,
•
pravilnost posredovane poizvedbe, glede na zahteve vzorčne ponudbe,
•
ali ima naročnik izpolnjene vse obveznosti do Telekoma po veljavni pogodbi,
•
ali ima naročnik vključeno omejitev odhodnih klicev, ki zajema tudi klice na predizbranega operaterja,
•
ali je naročnik posredoval Telekomu kakršnokoli zahtevo, ki bi lahko imela za posledico, da Telekom naročniku
ne bi omogočil klicev na predizbranega operaterja.
Naročilo za vključitev storitve predizbire operaterja naročniku, ki ima s Telekomom sklenjeno naročniško razmerje, se
šteje za veljavno le v primeru, ko se zahteva vključitev predizbire v skladu z določili te vzorčne ponudbe. Naročilo za
vključitev storitve predizbire operaterja se ne šteje za veljavnega, če se nanaša na naročniški vod oziroma skupino
priključkov naročnikov, ki so pred vključitvijo storitve predizbire operaterja prekinili naročniško razmerje s Telekomom.
Telekom ne bo sprejel zahtevka za vključitev, ki ga bo prejel neposredno od naročnika. Proti operaterju, ki ponaredi
naročilo naročnika oziroma bi doseže z zvijačo, grožnjo ali na drug nedovoljen način, bo Telekom ukrepal z vsemi
zakonitimi sredstvi in po svoji presoji odpovedal pogodbo z operaterjem brez odpovednega roka.
Vse informacije med Telekomom in operaterjem v zvezi z vključitvijo in statusom storitve predizbire operaterja se
izmenjujejo s priporočeno pošto ali v elektronski obliki z uporabo ustreznih varnostnih tehnologij.
Telekom na podlagi naročila operaterja ne bo vključil storitve predizbire operaterja pri naročniku v primerih, ko naročnik
ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti iz naročniškega razmerja s Telekomom oziroma zahteva spremembo naročniškega
razmerja, in sicer v naslednjih primerih:
• naročnik še pred vključitvijo storitve predizbire prekine naročniško razmerje s Telekomom;
• naročnik še pred vključitvijo storitve predizbire spremeni svojo lokacijo ali vrsto storitve (PSTN, ISDN BA, DID, ISDN
PA, Centreks, Geocentreks), ki jo uporablja in ne posreduje zahteve preko operaterja za vključitev predizbire
operaterja na spremenjeni lokaciji ali spremenjeni storitvi;
• naročnik že ima ali še pred vključitvijo storitve predizbire zahteva od Telekoma začasno omejitev odhodnih klicev, ki
zajemajo tudi klice na predizbranega operaterja;
• naročnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti do Telekoma, ki zato začasno omeji odhodne klice končnemu
uporabniku v skladu svojimi splošnimi pogoji za opravljanje storitev oziroma pogodbo med Telekomom in naročnikom;
• ob drugih podobnih opravičenih in ustrezno obrazloženih razlogih.
Prejeto naročilo operaterja se bo v navedenih primerih štelo kot neveljavno in v tem primeru bo Telekom najkasneje v 5
delovnih dneh obvestil operaterja, da na podlagi naročila operaterja ne bo vključili predizbire operaterja in pri tem tudi
navedel razloge zaradi katerih te predizbire ni izvedel.
Telekom si pridržuje pravico, da izključi storitev predizbire operaterja pri naročniku v primerih, ko naročnik ne izpolnjuje
pogodbenih obveznosti iz naročniškega razmerja s Telekomom oziroma zahteva spremembo naročniškega razmerja in
sicer v naslednjih primerih:
• naročnik prekine naročniško razmerje s Telekomom;
• naročnik spremeni svojo lokacijo ali vrsto storitve (PSTN, ISDN BA, DID, ISDN PA, Centreks, Geocentreks), ki jo
uporablja in ne posreduje zahteve preko operaterja za vključitev predizbire operaterja na spremenjeni lokaciji ali
spremenjeni storitvi;
• naročnik zahteva od Telekoma začasno omejitev odhodnih klicev, ki zajemajo tudi klice na predizbranega operaterja;
• naročnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti do Telekoma, ki zato začasno omeji odhodne klice končnemu
uporabniku v skladu svojimi splošnimi pogoji za opravljanje storitev oziroma pogodbo med Telekomom in naročnikom;
• ob drugih podobnih opravičenih in ustrezno obrazloženih razlogih.
V vseh zgoraj navedenih primerih Telekom o izključitvi najkasneje v 5 delovnih dneh obvesti operaterja, katerega je imel
naročnik Telekoma predizbranega.
Če naročnik Telekoma zahteva, da Telekom izključi storitev predizbire operaterja, bo Telekom sprejel naročilo izključitve
ter ustrezno izjavo in pooblastilo naročnika, da v njegovem imenu posreduje pri predizbranem operaterju. Telekom bo
naročniku, na podlagi njegovega naročila, izključil storitev predizbire operaterja in o tem obvestil operaterja v roku 5
delovnih dni.
Če naročnik pri Telekomu zahteva spremembo predizbire na drugega operaterja, Telekom naročnika usmeri na urejanje
razmerij z obema drugima operaterjama, ki morata zagotoviti ustrezne spremembe preko pogodbe s Telekomom.
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PRILOGA: Vzorec zahteve za poizvedbo in vzorec naročila za predizbiro za določenega naročnika

Vzorec zahteve za poizvedbo za predizbiro za določenega naročnika
Podatki o naročniku Telekoma (izpolni naročnik ali operater)
Priimek in ime naročnika (naziv podjetja)

______________________________________________
(vpisati priimek in ime oziroma naziv)

Naslov naročnika

______________________________________________
(vpisati ulico, hišno številko, poštno številko in kraj)

Telefonska številka priključka

______________

_________________________

(poštna številka)

(kraj)

______________________________________________
(vpisati telefonsko naročniško številko PSTN, ISDN, DID ali Centreks, Geocentreks)

Potrebna je poizvedba glede možnosti vključitve predizbire operaterja na:
1. PSTN priključek
2. ISDN BA priključek v celoti z vsemi MSN številkami oziroma DDI
3. ISDN PA in DID priključek v celoti z vsemi številkami oziroma DDI
4. Skupino priključkov v Centreksu
V prilogi navajam vse telefonske številke za katere je v skladu z določili vzorčne ponudbe potrebno vključiti predizbiro
operaterja.
Tf. številke je/so vključena/e na lokaciji:
______________________________________________
(ulica in hišna številka)

______________

________________________

(poštna številka)

(Kraj)

Kraj in datum
(Žig podjetja)
Podpis naročnika:
_______________________________________________________________________________________________
Podatki o operaterju (izpolni operater)
Naziv
Sedež

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Ime in priimek odgovorne osebe ____________________________________________________________
Datum:
Žig
Podpis odgovorne osebe:
________________________________________________________________________________________________
Podatki o naročniku Telekoma (izpolni Telekom)
ALMA št. kupca ___________________________ NR ___
Ime in priimek odgovorne osebe ____________________________________________________________
Vzorec naročila za predizbiro za določenega naročnika
Podatki o naročniku Telekoma (izpolni naročnik)
Priimek in ime naročnika (naziv podjetja)

______________________________________________
(vpisati priimek in ime oziroma naziv)

Naslov naročnika

______________________________________________
(vpisati ulico, hišno številko, poštno številko in kraj)

Telefonska številka priključka

_____________

________________________

(poštna številka)

(kraj)

_____________________________________________
(vpisati telefonsko naročniško številko PSTN, ISDN, DID ali Centreks, Geocentreks)
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Potrebna je izvedba vključitve predizbire operaterja na:
1. PSTN priključek
2. ISDN BA priključek v celoti z vsemi MSN številkami oziroma DDI
3. ISDN PA in DID priključek v celoti z vsemi številkami oziroma DDI
4. Skupino priključkov v Centreksu
V prilogi navajam vse telefonske številke za katere je v skladu z določili vzorčne ponudbe potrebno vključiti predizbiro
operaterja.
Tf. številke je/so vključena/e na lokaciji:
______________________________________________
(ulica in hišna številka)

Kraj in datum

____________

________________________

(poštna številka)

(Kraj)

(Žig podjetja)

Podpis naročnika:

________________________________________________________________________________________________
Podatki o operaterju (izpolni operater)
Naziv
Sedež

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Ime in priimek odgovorne osebe ____________________________________________________________
Datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe:

________________________________________________________________________________________________
Podatki o naročniku Telekoma (izpolni Telekom)
ALMA št. kupca ___________________________ NR ___
Ime in priimek odgovorne osebe ____________________________________________________________

11)

PRILOGA: Naslov za dodatne informacije in pojasnila

Zahteve za vso dokumentacijo omenjeno v vzorčni ponudbi za medomrežno povezovanje lahko zainteresirani operaterji
v pisni obliki naslovijo na naslednji naslov:
Telekom Slovenije, d.d.
Služba za operaterje
Cigaletova ulica 15
1546 Ljubljana
tel: 01/ 234 1230
faks: 01/ 433 90 07
Telekom bo operaterju poslal dokumente, potem ko bo zainteresirani operater podpisal pismo o varovanju podatkov.
Nekatere dokumente lahko Telekom pošlje le proti plačilu.
Vsaka zahteva za informacijo, vezano na vzorčno ponudbo o medomrežnem povezovanju, mora biti naslovljena v pisni
obliki na zgoraj omenjeni naslov.

Telekom Slovenije, d.d.
presednik uprave
Peter Grašek
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Objave
gospodarskih družb
Javne prodaje delnic
Ob-731/04
Čevljarsko storitveno podjetje d.o.o., v
stečaju, Gabrsko 11A, Trbovlje na podlagi
sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. St 226/2002 z dne
14. 1. 2004 objavlja prodajo 31.336 navadnih delnic družbe Peko d.d. Tržič v kompletu
z zbiranjem ponudb in prodajo najugodnejšemu ponudniku za najnižjo ceno 6,267.200
SIT neto.
Pogoji sodelovanja
Pisne ponudbe je potrebno poslati v zaprti ovojnici v 15 dneh po objavi na naslov:
ČSP d.o.o., v stečaju, Gabrsko 11A, 1420
Trbovlje, s pripisom: Ne odpiraj – ponudba!
Ponudbe morajo vsebovati naziv kupca
in njegov točen naslov, davčno številko,
EMŠO oziroma matično številko, ponujeni
znesek in podpis odgovorne osebe.
Ponudnik mora pred iztekom roka za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 10%
od predlagane cene na transakcijski račun
prodajalca št.: 06000-0930573485. Varščina
se izbranemu ponudniku všteje v kupnino,
ostalim ponudnikom pa brez obresti vrne v
8 dneh po zaključku zbiranja ponudb.
O izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v 8 dneh od dneva poteka te objave.
Izbrani ponudnik je dolžan skleniti pogodbo
o nakupu v 8 dneh od prejema obvestila o
izbiri, kupnino pa plačati v celoti v 30 dneh
po sklenitvi pogodbe na račun stečajnega
dolžnika. Če ne sklene pogodbe ali ne plača
v celoti kupnine v predvidenem roku ali kakorkoli drugače odstopi od nakupa, vplačano varščino obdrži prodajalec kot skesnino.
Prenos lastništva v delniški knjigi se opravi
po plačilu kupnine v celoti. Vse stroške,
davčne in druge dajatve plača kupec.
Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe o
prodaji z najboljšim ponudnikom. Informacije o prodaji pri stečajni upraviteljici na tel.
041/324-664 ali 01/434-95-40.
ČSP d.o.o., v stečaju

Odkupi poslovnih deležev
družb
Ob-687/04
V skladu s četrtim odstavkom 465. člena
ZGD družba Primorje d.d., družba za gradbeništvo, inženiring in druge poslovne storitve, Vipavska cesta 3, Ajdovščina, objavlja, da je dne 22. 12. 2003 pridobila 30.675
delnic izdajatelja Soča Vodnogospodarsko
podjetje d.d. Nova Gorica, Industrijska cesta 2, Kromberk, kar predstavlja 24,9% vseh
delnic družbe Soča VGP d.d. Nova Gorica.
Soča VGP d.d. Nova Gorica
uprava družbe

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-690/04
V skladu s 350. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi sklepa skupščine družbe z dne 18. 12. 2003, uprava
družbe Pemac svetovanje d.d., Kristanova
1, Ljubljana, vpisane v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod opr. št. vložka
1/33741/00 objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe Pemac d.d., ki
znaša 20,000.000 SIT in je razdeljen na
2.000 navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 10.000
SIT, se zmanjša z rednim zmanjšanjem letega za 12,000.000 SIT tako, da po zmanjšanju znaša 8,000.000 SIT in je razdeljen na
2.000 navadnih prosto prenosljivih imenskih
delnic z nominalno vrednostjo 4.000 SIT
vsaka. Zmanjšanje se izvede z zmanjšanjem nominalnega zneska delnic, tako, da
se vsaka dosedanja delnica nominirana po
10.000 SIT zamenja z eno novo delnico, ki
je nominirana po 4.000 SIT. Delnice iz prejšnje točke tega sklepa imajo enake lastnosti
kot obstoječe delnice. Delničarjem se izplačilo iz naslova zmanjšanja osnovnega
kapitala, skupaj izvrši takoj po poteku roka
iz drugega odstavka 350. člena ZGD oziroma takoj potem, ko je upnikom zagotovljeno
poplačilo ali dano zavarovanje pravočasno
prijavljenih terjatev. Delničarjem pripada izplačilo iz naslova zmanjšanja osnovnega
kapitala v višini 6.000 SIT za staro delnico.
Zamenjava starih delnic za nove se opravi
v osmih dneh, šteto od dneva, ko uprava
obvesti delničarje, da je sodišče vpisalo
zmanjšanje osnovnega kapitala v sodni register, in sicer delničarjem, ki so delovnega
dne, ko družba Pemac d.d. objavi, da ji je
vročen sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala, vpisani kot imetniki delnic v delniški
knjigi. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala družbe je uskladitev višine le-tega z obsegom dejavnosti in načrtovanim nadaljnjim
razvojem poslovanja družbe.
Uprava družbe poziva vse upnike družbe
Pemac d.d., da v roku 6 mesecev od dneva
objave tega poziva, prijavijo svoje terjatve
z vlogo in dokazili upravi družbe, na naslov: Pemac d.d., Kristanova 1, Ljubljana, z
oznako »prijava terjatev zaradi zmanjšanja
osnovnega kapitala«.
Pemac d.d.

Sklici skupščin
Ob-741/04
Uprava družbe In. life d.d., Ljubljana,
Dunajska 22, na podlagi Zakona o gospodarskih družbah sklicuje
4. skupščino
družbe In. life d.d.,
ki bo v torek, 24. 2. 2004 ob 12. uri v
upravi podjetja In. life d.d., Dunajska 22,
Ljubljana, po naslednjem dnevnem redu:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti skupščine in izvolitev organov
skupščine.
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2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
o poslovanju za poslovno leto 2002 in sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnega
poročila uprave za leto 2002.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi družbe in
nadzornemu svetu.
4. Razno.
Predlogi sklepov so vsem družbenikom
na vpogled v tajništvu uprave družbe, Dunajska 22, Ljubljana, v času od 23. 1. 2004
do dneva skupščine, vsak dan med 9. in
11. uro.
Skupščine se lahko udeležijo vsi družbeniki ali njihovi zastopniki oziroma pooblaščenci.
Vse družbenike in pooblaščence vljudno
prosimo, da se zaradi ugotavljanja števila
glasov in s tem sklepčnosti ob prihodu na
sejo skupščine takoj javijo pri zapisnikarju,
kjer bodo družbeniki potrdili svojo prisotnost, pooblaščenci pa oddali pooblastila.
Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedala na istem mestu 27. 2.
2004 ob 12. uri (ponovni sklic). Ob ponovnem sklicu skupščina odloča ne glede na
število navzočih družbenikov.
In. life d.d.
direktor
Nebojša Jovanovič
Ob-801/04
Na podlagi 32. člena Statuta delniške
družbe Delfi d.d. Ljubljana, Vošnjakova 8,
Ljubljana, in 283. člena Zakona o gospodarskih družbah sklicujemo
3. redno skupščino
delniške družbe Delfi d.d. Ljubljana,
Vošnjakova 8, Ljubljana,
ki bo v torek, 24. februarja 2004, ob 9. uri
na Slovenčevi 22 v Ljubljani v sejni sobi.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Jože Prostor, za preštevalca
glasov Janja Hari in Stane Markovinovič.
Skupščini bo prisostvovala notarka Nataša Erjavec.
3. Statutarno pooblastilo upravi za povečanje osnovnega kapitala družbe – odobreni kapital.
Predlog sklepa: uprava družbe je pooblaščena, da lahko najdlje v petih letih po vpisu spremembe statuta v sodni register poveča osnovni kapital za največ 307,010.000
SIT z izdajo novih delnic za denarne in
stvarne vložke. Nove delnice se izdajo samo
s soglasjem nadzornega sveta.
Uprava družbe je pooblaščena, da ob
povečanju osnovnega kapitala na podlagi
prejšnjega odstavka odloča o izključitvi
prednostne pravice delničarjev do nakupa
novih delnic.
4. Pooblastilo nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
nadzorni svet za uskladitev besedila statuta
družbe skladno s sklepi in izrecno za spremembe oziroma dopolnitve statuta družbe
glede sprejetega sklepa o pooblastilu upravi
za odobreni kapital.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine
pisno prijavili svojo udeležbo v informacijski
pisarni Delfi na Vošnjakovi 8 – dvoriščna
stavba, v Ljubljani.
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Pooblastilo mora biti pisno, pripravljeno
in izpolnjeno skladno z ZOR, ZGD oziroma
ZPre in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno v informacijski pisarni Delfi
na Vošnjakovi 8 v Ljubljani.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v informacijski pisarni
Delfi, Vošnjakova 8, Ljubljana, vsak delovni
dan od 10. do 12. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi preko
informacijske pisarne Delfi, Vošnjakova 8,
Ljubljana, v sedmih dneh od objave sklica.
Če ob napovedani uri skupščina ne bi
bila sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine z enakim dnevnim redom pol ure po
predvidenem prvotnem sklicu. Na ponovnem zasedanju skupščine le-ta veljavno
odloča ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Delfi d.d. Ljubljana
predsednik uprave
mag. Klemen Grebenšek
Ob-810/04
Na podlagi določil 41. člena statuta MIP
d.d. Nova Gorica, sklicuje uprava družbe
10. izredno skupščino družbe,
ki bo 25. 2. 2004 ob 14. uri na sedežu
družbe MIP d.d. v Novi Gorici, Panovška
c. 1, v sejni dvorani z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles ter ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se imenuje
Borut Bašin,
– za preštevalki glasov se imenujeta:
Nadja Lukman in Zdenka Vidmar,
– za zapisnikarja se imenuje Jožico
Vidmar.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Eva Lučovnik iz Nove Gorice, Bevkov
trg 2.
2. Imenovanje članov nadzornega sveta
v sedanjem mandatu.
Predlog sklepa: na podlagi odstopnih
izjav se sprejme na znanje odstop članov
nadzornega sveta Marijana Groffa, Darinke
Ušeničnik in Igorja Adlešiča. Na predlog
nadzornega sveta se imenujejo za člana
nadzornega sveta Martin Kovač, Fedor
Križman in Aleš Nanut.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
sedem dni po objavi tega sklica v tajništvu
uprave MIP d.d.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo
svojo udeležbo v tajništvu uprave na sedežu družbe.
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Člani nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z
osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom,
zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih in bo ponovno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
MIP d.d. Nova Gorica
direktor uprave Vojteh Volk
Št. 02

Ob-919/04

Uprava delniške družbe Soča Vodnogospodarsko podjetje d.d. Nova Gorica,
sklicuje na podlagi 283. člena Zakona o
gospodarskih družbah in določil Statuta
delniške družbe
4. sejo skupščine
delniške družbe Soča VGP d.d. Nova
Gorica,
ki bo v ponedeljek, 1. marca 2004 ob 14.
uri, v sejni sobi na sedežu delniške družbe v
Novi Gorici, Industrijska cesta 2.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Izvolijo se delovna telesa skupščine v
naslednji sestavi:
– za predsednika skupščine se izvoli
Vladimir Bratuž, univ. dipl. prav.;
– za preštevalca glasov se imenujeta
Karmen Makarovič in Samo Valič;
– seji prisostvuje vabljena notarka Eva
Lučovnik.
2. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa: na podlagi pisne odstopne izjave se razrešita dva dosedanja
člana nadzornega sveta Bojan Kenda in
Julijan Šorli. Namesto njih se za nova člana
nadzornega sveta imenujeta Jože Brecelj in
Robert Brajdih.
Vpogled v gradivo
Gradivo za 4. sejo skupščine s predlogi
sklepov k točkam dnevnega reda je vsem
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak delovni dan od 11. do 13. ure.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v
centralnem registru KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d. Ljubljana, deset dni
pred sejo skupščine oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, katerih prijava udeležbe na skupščini je prispela na
sedež družbe najmanj 3 dni pred skupščino.
Pooblaščenci pa morajo predložiti pravilno
izpolnjena pooblastila.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj
pol ure pred začetkom skupščine, vpisati v
listo udeležencev in prevzeti glasovnice.
Soča VGP d.d. Nova Gorica
uprava družbe
nadzorni svet družbe

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 29/2003
Os-644/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 29/2003 z dne 12. 12. 2003 potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom Laser B in
V Bled, Podjetje za poslovne storitve
d.o.o., Bled, Kajuhova c. 1 in njegovimi upniki sprejeto na naroku dne 12. 12. 2003.
Terjatve upnikov so razvrščene v razrede:
– razred A – terjatve prednostnih upnikov
iz drugega odstavka 160. člena ZPPSL, na
katere pravnomočno potrjena prisilna poravnava nima vpliva in se položaj upnikov po
potrditvi prisilne poravnave ne spremeni,
– razred B – terjatve dobaviteljev, kreditorjev, državnih institucij, katerih terjatve se
poplačajo v višini 20% od ugotovljene terjatve z obrestmi v nominalni višini 5% letno
od pričetka postopka prisilne poravnave do
poplačila v roku 1 leta po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi,
– razred C – terjatev upnikov iz naslova
obračunanih zamudnih obresti do začetka
postopka prisilne poravnave, ki se odpišejo v skladu s tretjim odstavkom 16. člena
ZFPPod,
– razred D – terjatev izločitvenega upnika, na katero pravnomočno potrjena prisilna poravnava nima vpliva in se položaj
upnika po potrditvi prisilne poravnave ne
spremeni,
– razred E – terjatev upnika, ki konventira svojo terjatev pod odložnim pogojem v
bodoči delež dolžnika.
Terjatev upnika Blaža Kavčiča, Smokuč
78, Smokuč, zaradi konverzije v delež dolžnika z dnem pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave preneha.
Seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov za poplačilo, je sestavni del izreka sklepa o potrditvi prisilne
poravnave.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka ter proti upnikom, ki so se udeležili
postopka, pa so bile njihove terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Sklep o prisilni poravnavi je postal pravnomočen dne 30. 12. 2003.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 1. 2004
St 142/2003
Os-645/04
To sodišče je s sklepom St 142/2003
dne 12. 1. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Dens d.o.o., Cesta na Brdo
109, Ljubljana, matična številka 5355605,
šifra dejavnosti 11002.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Simona Goriup, 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.
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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 12.45, soba 307A/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 12.
1. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2004

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 22. 4. 2004 ob 12.30, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 12.
1. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2004

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 13.
1. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 1. 2004

St 106/2002
Os-646/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 106/2002 z dne 5. 1. 2004 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom ORSO
d.o.o., Ljubljana - v stečaju, Ljubljana,
Vodnikova 187.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 1. 2004

St 127/03
Os-649/04
To sodišče je s sklepom St 127/2003 dne
12. 1. 2004 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Mega avto Trgovsko podjetje d.o.o.,
Ljubljana, Tržaška cesta 135, matična številka 5385911, šifra dejavnosti 50.102.
Za stečajno upraviteljico se imenuje odvetnica Katarina Benedik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 5. 5. 2004 ob 13. uri, soba 307A tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 12.
1. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2004

St 161/2003
Os-647/04
To sodišče je s sklepom St 161/2003 dne
12. 1. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Royal - turistična agencija Dušan Kaluža s.p., Kočevska Reka 12, Kočevska Reka, davčna številka: 76582647.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Olga
Tanko, odvetnica iz Ribnice.
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 prijavjo 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 posalti
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 12.30, soba 307A/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 12.
1. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2004
St 235/2003
Os-648/04
To sodišče je s sklepom St 235/2003
dne 12. 1. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Papka, d.o.o., Ljubljana,
podjetje za gostinsko dejavnost, Erbežnikova 21a, Ljubljana, matična številka
5541913, šifra dejavnosti 55.301.
Za stečajnega upravitelja se imenuje odvetnik Štefan Veren 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.

St 140/2003
Os-650/04
To sodišče je s sklepom St 140/2003
dne 13. 1. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Pop trade d.o.o., trgovina
in gostinstvo, Slovenska 46, Ljubljana,
matična številka 1446568, davčna številka
59914084.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Grega Erman 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 19. 4. 2004 ob 10. uri, soba 321/III
tukajšnjega sodišča.
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St 166/2003
Os-651/04
To sodišče je s skelpom opr. št.
St 166/2003 z dne 19. 12. 2003 potrdilo
sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Velika planina - zaklad narave, podjetje
za rekreacijo in gostinstvo d.o.o., Kamniška Bistrica 2, Stahovica, matična številka:
515551862, šifra dejavnosti: 60.213 in njegovimi upniki, sprejeta na naroku za prisilno
poravnavo dne 18. 12. 2003.
Ugotovilo je, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal vsem upnikom plačati
20% njihovih ugotovljenih terjatev po stanju
na dan 9. 9. 2003, v roku enega leta od pravnomočno sklenjene prisilne poravnave in
z obračunanimi obrestmi v višini euribor do
dneva plačila.
Ugotovilo je, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale do
dne 9. 9. 2003 kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
19. 12. 2003. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 7. 1.
2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2004
St 32/2002
Os-652/04
1. To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 32/2002 z dne 7. 1. 2004, začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek na dolžnikom
Inštalacije za centralno ogrevanje, Ferk
Matjaž s.p., Mariborska cesta 27, Dravograd.
2. Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnika iz vpisnika samostojnih podjetnikov.
3. Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 7. 1. 2004
St 131/2003
Os-653/04
To sodišče razpisuje II. narok za preizkus
upniških terjatev v stečajni zadevi Papirnica & cvetličarna “Bambi” Ljubec Branko
s.p. - v stečaju, Lovrenc na Pohorju, ki bo
dne 11. 3. 2004, ob 9. uri, soba 137 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 1. 2004
St 132/2003
Os-654/04
I. To sodišče je s sklepom z oprav. št.
St 132/2003 z dne 9. 1. 2004 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Okrepčevalnica “Črni labod”, Andrej Kocjan
s.p., Falska c. 102, Ruše.
Odslej firma glasi: Okrepčevalnica “Črni
labod”, Andrej Kocjan s.p., Falska c. 102,
Ruše, v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se določi
Razboršek Dragico, Finea Holding d.o.o.,
Vita Kraigherja 10, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajno maso.
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V. Narok za preizkus terjatev bo dne 14.
4. 2004 ob 9. uri, soba št. 253/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 9. 1. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 1. 2004
St 150/2003

Os-655/04

I. To sodišče je s sklepom z oprav. št.
St 150/2003 z dne 9. 1. 2004 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Veleimpex, podjetje za veletrgovino d.o.o.
Maribor, Streliška c. 17, Maribor.
Odslej firma glasi: Veleimpex, podjetje
za veletrgovino d.o.o. Maribor, Streliška c.
17, Maribor, v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
Dragica Razboršek, Finea Holding d.o.o.,
Vita Kraigherja 10, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v stečajno maso.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
14. 4. 2004 ob 11. uri, soba št. 253/II tega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 9. 1. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 1. 2004
St 44/2003

Os-656/04

1. Z dnem 12. 1. 2004 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Izdelovanje zaves “Zavese Barok” Babič Blanka s.p.,
Bakovska ulica 2, Murska Sobota.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in potrebno
dokumentacijo podaja svoje terjatve stečajnemu senatu v roku 2 mesecev po objavi
tega stečajnega postopka. K vsaki prijavi
je potrebno priložiti sodno takso v višini
2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar
največ do vrednosti 2.000 točk. Vsi dokazi
morajo biti priloženi v dveh izvodih. Ne
plača se taksa za prijavo terjatev delavcev
iz II. odstavka 160. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 19. 4. 2004 ob 13. uri pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 12. 1. 2004 nabije na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 12. 1. 2004
St 29/2003

Os-657/04

To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika “Gradbene storitve”
Malsori Fadil, s.p., Erjavčeva 36, Nova
Gorica, v stečaju, sklenilo:
Ker premođženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, ne zadošča niti za stroške tega postopka oziroma je neznatne vrednosti, se
stečajni postopek v tej zadevi zaključi.
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Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v register samostojnih podjetnikov pri RS, MF, DURS, Davčni
urad Nova Gorica.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa
o zaključku stečajnega postopka v register samostojnih podjetnikov dolžnik preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi pri
stečajnem dolžniku v zvezi s stečajnim
postopkom.
Neporabljeni del premoženja se brez
prevzema obveznosti izroči Mestni občini
Nova Gorica.
Narok za preizkus terjatev, določen za
23. 2. 2004, se prekliče.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 1. 2004
St 42/2003
Os-815/04
To sodišče je na seji senata dne 19. 12.
2003 pod opr. št. St 42/2003 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Trgovina AAS, Gabrijel Jasmina, s.p.,
Trebnje, Baragov trg 1, matična številka
1108409, šifra dejavnosti 52.430, se začne
in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Trgovina AAS, Gabrijel Jasmina, s.p., Trebnje,
Baragov trg 1, izbriše iz vpisnika samostojnih podjetnikov.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 19. 12. 2003
St 151/2003
Os-816/04
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
Jagodič Borut s.p. Pernica, dne 5. 3. 2004
ob 12. uri, v sobi 253 tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne
reorganizacije na tukajšnjem sodišču, Sodna ul. 15, soba 217, v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 1. 2004
St 216/2002
Os-817/04
To sodišče je s sklepom St 216/2002 z
dne 14. 1. 2004 ustavilo postopek prisilne
poravnave ter začelo stečajni postopek nad
dolžnikom IMP SKIP d.d., Gorenjska cesta
20, Mengeš, matična št.: 5078148, šifra dejavnosti: 28.210.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Darja Erceg, 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 dokazili o obstoju
terjatve in kolkovane s predpisano sodno
takso. 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).
Upnikom, ki so svoje terjatve pravočasno
prijavili že v postopku prisilne poravnave, ni

potrebno ponovno prijavljati istih terjatev še
v stečajni postopek.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 22. 4. 2004 ob 12. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 14.
1. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 1. 2004
St 60/2003
Os-879/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 60/2003 z dne 16. 1. 2004 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Rubico, trgovina in storitve d.o.o., Kranjska
c. 2, Radovljica, matična številka 5750474,
šifra dejavnosti 74.204.
Za upravitelja prisilne poravnave se določi Andrej Kozelj, Hrvatski trg 3, Ljubljana.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj sodišču z obrazloženo vlogo
in priloženimi dokazili o obstoju in višini terjatev, v dveh izvodih in s potrdilom o plačani
sodni taksi za prijavo terjatve, ki znaša 2%
tolarske vrednosti od skupne vsote prijavljenih terjatev posameznega upnika, vendar
najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT, na
račun št. 01100-1000339014, sklic na št. 1142170-7110006-55460034 za pravne osebe
in na račun št. 01100-1000338529, sklic na
št. 11-42170-7110006-55460034 za fizične
osebe in zasebnike, v roku 30 dni po objavi
tega oklica prijavijo svoje terjatve.
Sklep o začetku postopka prisilne poravnave se vpiše v sodni register.
Imenuje se upniški odbor v sestavi:
– Rubico agencija d.o.o., Kranjska c. 2,
Radovljica,
– Hotel grajski dvor Radovljica d.d.,
Kranjska c. 2, Radovljica,
– VB Leasing d.o.o., Pot za krajem 38,
Kranj,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, DURS, DU Ljubljana,
– Mitja Peternel, Kropa 17, Kropa.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave se nabije na oglasno desko tega
sodišča.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 16. 1. 2004
St 2/2003
Os-880/04
Tukajšnje sodišče je s sklepom opr. št.
St 2/2003-120 z dne 7. 11. 2003 potrdilo
prisilno poravnavo med dolžnikom Žičnice
Vogel, Bohinj, d.d., Ukanc 6, Bohinjsko
jezero, matična številka 5097444, šifra dejavnosti: 60.213 in njegovimi upniki, sprejeto na naroku za prisilno poravnavo dne
7. 11. 2003.
Terjatve upnikov so razdeljene v naslednje razrede:
– razred A zajema terjatvi ločitvenih upnikov NLB d.d. Ljubljana in Intereuropa d.d.
Koper, katerih položaj se po potrditvi prisilne
poravnave ne spremeni,
– razred B zajema terjatve upnikov, ki
so svoje terjatve zamenjali za novoizdane
delnice dolžnika,
– razred C zajema terjatve ostalih upnikov, ki bodo poplačane v denarju v višini
20% terjatve, ugotovljene do dneva začetka
postopka prisilne poravnave, v roku enega
leta od pravnomočnosti sklepa o potrditvi
prisilne poravnave.
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Seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev, je sestavni
del sklepa o potrditvi prisilne poravnave.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka ter proti upnikom, ki so se udeležili
postopka, pa so bile njihove terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 28. 11. 2003.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 1. 2004

št. 014454/1210/00-54/1995, izdana dne 6.
3. 1995 pri OZS. gnt-142427
Jelaš Klementina, Obrtniška ulica 6,
Nazarje, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
057988/0824/01-45/1997, izdana dne 22. 9.
1997. gnr-142179
Kocman Vladimir, Škofja vas 52/b,
Škofja vas, priglasitveni list, opravilna št.
20-0226/94, ERO 5165771, izdan dne 15. 6.
1994. gnp-142535
Koren Jože, Fram 33/a, Fram, priglasitveni list, opravilna št. 064-4938-97, izdan dne 1.
1. 1997. gni-142438
Korenjak Marko, Pekrska 92, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064/8351/03,
izdan dne 29. 10. 2003. gnw-142224
Mavretič Bojan s.p., Slikopleskarstvo in čiščenje prostorov, Levarjeva ulica 57, Ljubljana, obrtno dovoljenje, št.
029772/0639/00-38/1995, izdano dne 6. 3.
1995. gnl-142135
Nikolić
Mitja,
Počehovska
16,
Maribor,
obrtno
dovoljenje,
št.
066025/7313/01-74/1999. gnn-142387
Oblak Igor s.p., Bilje 35/b, Renče, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
058651/3346/01-47/1996. gnk-142436
Petek Bojan s.p., Svetozarevska
14, Maribor, priglasitveni list, opravilna
št. 064-3465/95, izdan dne 1. 3. 1995.
gnz-142200
Porenta Matjaž s.p., Kartonaža Porenta,
Hradeckega 5, Ljubljana, priglasitveni list,
opravilna št. 25-0344/94, izdan dne 25. 5.
1994. gny-142197
Pregelj Darko s.p., Alpska 46, Lesce, priglasitveni list, opravilna št. 44-2389/01, izdan
dne 1. 3. 2001. gnc-142198
Puh Boris, Grampovčanova ulica 37,
Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 31302-1547/00 in obrtno dovolenje z isto
številko. gnj-142241
Savić Savo, Cesta v Zeleni log 25, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
032743/0424/00-37/1995 in obrtno dovolenje z isto številko, izdana dne 6. 3. 1995.
gnv-142479
Šinkar Jolanda, Zadrečka cesta 3, Nazarje, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
019140/0158/00-45/1995, izdana dne 6. 3.
1995. gnk-142386
Vidovič Marjan, Velika Polana 124/d,
Velika Polana, priglasitveni list, opravilna št. 22-0546/96, izdan dne 17. 5. 1996.
gnb-142474
Zakojč Jožefa s.p. - Gostinstvo Andreja,
Gornja Bistrica 84, Črenšovci, odločbo o
obrtnem dovoljenju, št. 013985/0447/00-32/
1995, izdana dne 6. 3. 1995. gny-142551
Žefran Alojz, Veliki Gaber 84, Veliki Gaber, obrtno dovoljenje, št. 31302-0239/00.
gnw-142199
Žilić Šefik s.p., Žibertova ulica 23, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
056365/4615/01-37/1996, izdana dne 11. 3.
1996. gnt-142627

St 1/2004
Os-881/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St 1/2004
z dne 16. 1. 2004, začelo postopek prisilne
poravnave nad dolžnikom MOM Trade trgovina in storitve d.o.o., Mariborska cesta
23, Ptuj, matična številka 5602220, šifra
dejavnosti 51.190.
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.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatve.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen dr. Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Iskra Prins d.d., Poslovna enota Maribor, Radvanjska 58, Maribor,
– Agencija Ona Radenko Miličič, univ.
dipl. inž. prom., s.p., Skolibrova 17, Ormož,
– JGZ Kozjak, Vošnjakova 16, Maribor,
– Slovenska zadružna kmetijska banka
d.d., Kolodvorska 9, Ljubljana,
– Anita Ličina, kot predstavnica sveta
delavcev.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 16. 1. 2004.
Upnike pa tudi obveščamo, da je bil postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
MOM Trade trgovina in storitve d.o.o., Mariborska cesta 23, Ptuj, ki se je začel dne 4.
12. 2003 v smislu tretjega odstavka 27. člena ZPPSL-A dne 5. 1. 2004, ustavljen.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 16. 1. 2004
St 63/2003
Os-882/04
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Zmago Kodila s.p. Servisiranje in
montaža CATV naprav, Dobravska c. 3,
Selnica ob Dravi, 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 15. 1. 2004
St 54/2003
Os-883/04
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Majaal, Proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje d.o.o., Ruperče 10,
Pernica, 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.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 1. 2004
St 118/2002
Os-884/04
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom E-Market Samo Mlakar s.p., Ul.
Heroja Jevtiča 6/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 15. 1. 2004
St 61/2003
Os-885/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 61/2003 dne 28. 11. 2003 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Krovstvo Mihelič Mihael Mihelič s.p., Cesta v Prod 12,
Ljubljana, zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris
dolžnika iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 1. 2004

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke
Kani-bus d.o.o., Einspielerjeva ulica 11,
Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike z vsebino KANI-BUS d.o.o. LJUBLJANA, Davčna
št: 79443435, Tel:041-708-329. gnv-142579
Vrhovec Silvo, Cesta talcev 19, Višnja
Gora, štampiljko pravokotne oblike z napisom Wella Welonda - servis - Pooblaščen
servis frizerskih aparatov prodaja montaža
- el. dela tel. 0609 633-040. gne-142246

Priglasitveni list
Cvetko Ida, Ulica Pod lipo 14, Črnomelj,
priglasitveni list, opravilna št. 26-834/94, matična št. 5205523, izdan dne 10. 11. 1999.
gnl-142614
Fafangel Tatjana, Sp. Škofije 33/a,
Škofije, priglasitveni list, opravilna št.
17/II/3-471/94, izdan dne 24. 6. 1994 in 25.
10. 2000. gny-142201
Frizerski salon “Ida, Cvetko Ida s.p., Agrokombinatska cesta 2, Ljubljana-Polje, obrtno
dovoljenje, št. 035360/0357/00-36/1995 dvojnik, izdano dne 6. 3. 1995. gnr-142633
Furlan Davorin, Kobjeglava 79, Štanjel,
priglasitveni list, opravilna št. 48-1177/98, izdan dne 15. 12. 1998 1. 4. 1999, 1. 9. 1999,
15. 12. 1999. gnc-142227
Gorjanc Ema Meta, Smledniška 13,
Kranj, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
034811/0359/00-68/1995, izdana dne 6. 3.
1995. gnb-142324
Holzbauer Jože, Prečna ulica 2, Bohinjska Bistrica, odločbo o obrtnem dovoljenju,

Stran

Potne listine
Arnšek Anja, Sojerjeva 9, Ljubljana, potni
list, št. P00599286. gnm-142284
Aškerc Miha, Miklošičeva 11, Celje, potni
list, št. P00933524. gnc-142244
Bernik Romana, Sp. Luša 19, Selca, potni
list, št. P00847781. gnk-142236
Božič Minka, Planina pri Sevnici 26, Planina pri Sevnici, potni list, št. P00559710.
gnd-142168
Burica Janez, Šmartinska cesta 199, Ljubljana, potni list, št. P00058396. gnd-142293
Burica Olga, Šmartinska cesta 199, Ljubljana, potni list, št. P00059078. gnc-142294

Stran
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Cimperman Dominik, Matija Tomca
4, Domžale, potni list, št. P00504144.
gnp-142506
Cimperman Marija, Matija Tomca 4, Domžale, potni list, št. P00514904. gno-142507
Dornik Milan, Za partizanskim domom 14,
Ljubljana-Črnuče, potni list, št. P00077852.
gni-142638
Dovč Laura, Hruševska 6, Ljubljana, potni
list, št. P00158701. gnt-142277
Dovč Zdenka, Hruševska 6, Ljubljana, potni list, št. P00158699. gns-142278
Farkaš Matjaž, Dobrna 3/d, Dobrna, potni
list, št. P00451268. gnc-142469
Ferbežar Vidka, Mali vrh 1, Šmarje-SAP,
potni list, št. P00152140. gnq-142605
Fridau Milan, Mele 42, Radenci, potni list,
št. P00202433. gns-142478
Gajdurović Igor, Šarhova ulica 32, Ljubljana, potni list, št. P00912295. gni-142513
Ilotić Nada, Prvomajska ulica 6, Sevnica,
potni list, št. P00249284. gnn-142583
Jevtić Irena, Sebenje 28, Križe, potni list,
št. P00835519. gne-142467
Jurišak Erika, Ulica II. Prekomorske brigade 20/a, Koper - Capodistria, maloobmejno
prepustnico, št. AI 170100, izdala UE Koper.
gnx-142473
Jus Edi, Radana vas 23, Zreče, potni list,
št. P00136208. gnw-142499
Jutriša Sandi, Begunjska cesta 14, Lesce,
potni list, št. P00706819. gnr-142504
Kočevar Dušan, Krajčeva ulica 20,
Novo mesto, potni list, št. P00273293.
gnz-142146
Kočevar Nives, Krajčeva ulica 20,
Novo mesto, potni list, št. P00225846.
gnx-142148
Kojzek Vladimir, Šentanel 37, Prevalje,
potni list, št. P00756066. gnr-142354
Kutoš Samo, Tartinijev trg 5, Piran - Pirano, maloobmejno prepustnico, št. AI 126177,
izdala UE Piran. gnp-142481
Lilik Matjaž, Kolodvorska 14/a, Ljubljana,
potni list, št. P00065341. gnn-142133
Maček Franjo, Malgajeva ulica 2, Radlje ob Dravi, potni list, št. P00726828.
gnq-142530
Majnik Tomaž, Praprošče 8, Litija, potni
list, št. P00008780. gnx-142623
Matijević Tanja, Toplarniška 11, Ljubljana,
potni list, št. P00370316. gnx-142573
Milošević Dragutin, Jaseb 8/b, Ilirska Bistrica, potni list, št. P00867269. gnu-142301
Muhedinović Mevluda, Šišenska 42, Ljubljana, potni list, št. P00708150. gnh-142164
Nemec Zalka, Cesta OF 10, Brezovica pri Ljubljani, potni list, št. P00698189.
gnz-142296
Novak Janez, Rovtarska 19, Logatec, potni list, št. P00899368. gnp-142656
Pielick Maja, Herbersteinova 14, Ljubljana, potni list, št. P00910278. gnk-142636
Ploj Boris, Industrijska 31, Bistrica ob Dravi, potni list, št. P 00051233. gnb-142495
Potočnik Rok, Kočna 42/b, Blejska Dobrava, potni list, št. P00006690. gnv-142175
Rauh Robert, Zagozdac 3, Stari trg ob
Kolpi, potni list, št. P00739668. gnh-142264
Selimović Midhat, Vilenska 5, Orehova
vas, potni list, št. P00422490. gno-142407
Skenderović Nizar, Dobrova 17, Senovo,
potni list, št. P00981156. gni-142613
Sotlar Alojz Slavko, Cesta na Dobrovo 96,
Celje, potni list, št. P00196748. gnq-142330
Sotlar Lucija, Cesta na Dobrovo 96, Celje,
potni list, št. P00205444. gnr-142329
Šinko Melita, Župančičeva 15, Brežice,
potni list, št. P00503107. gns-142382
Šircelj Jože, Štefan pri Trebnjem 3, Trebnje, potni list, št. P00151011. gnb-142120
Šircelj Simon, Kresniški vrh 26, Kresnice,
potni list, št. P00782919. gnw-142449
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Štefan Anton, Opekarniška 12/b, Celje,
potni list, št. P00207884. gni-142463
Štubler Marjan, Roška cesta 10, Dolenjske Toplice, potni list, št. P00062453.
gnc-142444
Tadić Robert, Kajuhova 15, Postojna, potni list, št. P00659841. gnf-142266
Thaler Darinka, Vrenska gorca 41, Buče,
potni list, št. P00927949. gnt-142477
Varžič Darko, Breg 73, Majšperk, potni
list, št. P00021217. gng-142590
Vidrih Štefanija, Blanca 29, Blanca, potni
list, št. P00981683. gnd-142193
Wolf Vitomir, Kočevska cesta 52, Kočevje,
potni list, št. P000006855. gnt-142327
Žibert Tina, Planina pri Sevnici 25/a, Planina pri Sevnici, potni list, št. P00517108.
gnc-142169

Osebne izkaznice
Ahčin Tadeja, Praprotna polica 24, Cerklje na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
1262153. gnb-142195
Ajdarpašić Šećo, Škofjeloška 27,
Medvode, osebno izkaznico, št. 558531.
gnp-142456
Babič Stanislav, Rožičeva ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1498594.
gnq-142255
Bajec Nika, Ulica Nikola Tesla 5/a,
Domžale, osebno izkaznico, št. 223913.
gnt-142152
Baškovec Ažbe, Prebačevo 52, Kranj,
osebno izkaznico, št. 918004. gnr-142604
Baškovec Blaž, Prebačevo 52, Kranj,
osebno izkaznico, št. 1334625. gns-142603
Baškovec Erazem, Prebačevo 52, Kranj,
osebno izkaznico, št. 837686. gnu-142601
Baškovec Špela, Prebačevo 52, Kranj,
osebno izkaznico, št. 1042447. gnv-142600
Benedičič Frančiška, Log 23, Železniki,
osebno izkaznico, št. 676946. gno-142457
Bizjak Bojan, Bolgarska ulica 13, Maribor,
osebno izkaznico, št. 966777. gnp-142381
Bukovac Matic, Ilirska 22, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 347790. gnv-142525
Bukovec Marjeta, Goliev trg 7, Trebnje,
osebno izkaznico, št. 109404. gnt-142102
Burica Janez, Šmartinska cesta 199,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 334641.
gne-142292
Cestar Tina, Šišenska cesta 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 360497. gnu-142651
Cijan Franko, Vrtojba, Zapučke 14,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
1631736. gnv-142375
Cimperman Boris, Pot v Zeleni gaj 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 343106.
gnv-142554
Cizej Nina, Mladinska 20, Maribor, osebno izkaznico, št. 1056283. gnr-142454
Cocetta Laura, Ulica 9. korpusa 4, Piran - Pirano, osebno izkaznico, št. 251225.
gnb-142370
Cvetić Danijel, Sv. Ema 35/c, Pristava pri
Mestinju, osebno izkaznico, št. AH 13540 - za
tujca. gnq-142355
Čaušević Emir, Prešernova 30, Domžale,
osebno izkaznico, št. 659460. gnb-142395
Černec Pavlina, Koseskega ulica 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 307400.
gnd-142243
Dobravc Bojan, Ulica Frankolovskih žrtev 28, Celje, osebno izkaznico, št. 342637.
gnz-142196
Dobrić Jožica, Jurčkova cesta 28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1693057.
gnh-142389
Dolčič Aleš, Loka 76, Tržič, osebno izkaznico, št. 642. gnp-142181

Domitrica Štefan, Ižakovci 78, Beltinci,
osebno izkaznico, št. 1155851. gne-142267
Drolc Helene, Gmajnica 41, Komenda,
osebno izkaznico, št. 475549. gnj-142637
Drolc Klemen, Na bregu 18, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 225316.
gnf-142191
Erenda Luce, Turjaško naselje 11, Kočevje, osebno izkaznico, št. 11522. gng-142190
Eržen Manca, Lanišče 15, Škofljica, osebno izkaznico, št. 1652322. gnu-142626
Fajfar Marija, Rudno 12, Železniki, osebno izkaznico, št. 596624. gnn-142458
Fekonja Franc, Bohinjska Bela 121, Bohinjska Bela, osebno izkaznico, št. 958279.
gnp-142356
Fekonja Maja, Rošpoh 201, Kamnica,
osebno izkaznico, št. 1046508. gnc-142269
Ferk Brigita, Bezena 54, Ruše, osebno
izkaznico, št. 187778. gno-142232
Florjančič Matjaž, Taborska cesta 7,
Domžale, osebno izkaznico, št. 1142729.
gnz-142271
Franetič Jani, Vidmašče 23, Sežana,
osebno izkaznico, št. 772037. gnt-142352
Frantar Katja, Janeza Puharja 3, Kranj,
osebno izkaznico, št. 1653870. gnu-142501
Frantar Marjeta, Janeza Puharja 3, Kranj,
osebno izkaznico, št. 163460. gnt-142502
Fridau Urška, Partizanska cesta 57, Police 1, Gornja Radgona, osebno izkaznico, št.
1531298. gnn-142358
Glasenčnik Ivica, Skorno 3/d, Šmartno ob Paki, osebno izkaznico, št. 910126.
gnm-142584
Golob Jurij, Tominčeva 18, Solkan, osebno izkaznico, št. 174026. gnk-142486
Golubović Gordana, Ledarska 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1744549.
gne-142617
Gračner Marjan, Cesta v Zajčjo dobravo
39, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1701393.
gnt-142156
Grbič Miroslav, Goriška 44, Velenje, osebno izkaznico, št. 176831. gnk-142261
Groza Jože, Kukeč 18, Križevci, osebno
izkaznico, št. 188322. gnh-142489
Grunfeld Petra, Glinškova ploščad 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1044498.
gnj-142137
Habot David, Ulica Gubčeve brigade 84,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 334613.
gnd-142568
Hasanbegović Hajrudin, Sv. Anton, Gregoriči 15/h, Pobegi, osebno izkaznico, št.
309800. gnw-142578
Hazl Vanja, Stantetova 30, Maribor, osebno izkaznico, št. 767978. gnw-142599
Herceg Mateja, Zg. Kugota 10/m, Zgornja Kungota, osebno izkaznico, št. 1710240.
m-40
Horvat Terezija, Taborska 6/a, Maribor,
osebno izkaznico, št. 180268. gni-142588
Horžen Tina, Tovarniška 1, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 748387. gno-142607
Humar Daša, S. Peter 6, Izola - Isola,
osebno izkaznico, št. 4867. gnj-142337
Jenčič Brin, Antoličičeva 5, Maribor, osebno izkaznico, št. 944815. gny-142272
Jerič Robert, Beričevo 58, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 1606309.
gnl-142160
Jeriha Špela, Polje, Cesta XXX/20, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št. 949723.
gnd-142643
Jordan Nina, Obirska ulica 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1723170. gnv-142125
Jurić Zdravko, Tomšičeva 17, Idrija, osebno izkaznico, št. 1531627. gnt-142177
Jus Edi, Radana vas 23, Zreče, osebno
izkaznico, št. 962589. gnx-142498
Kahteran Agan, Kvedrova 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 533928. gnp-142581
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Kalajžič Urška, Zagrad 12, Prevalje, osebno izkaznico, št. 1054173. gng-142365
Kanič Marija, Celjska cesta 47, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 1704289.
gnz-142475
Kebrič Sašo, Zg. Dobrenje 5, Šentilj v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
1012143. m-44
Keržan Jurij, Cankarjeva 35, Trebnje,
osebno izkaznico, št. 1187444. gnp-142281
Kirbiš Ljudmila, Smetanova 32, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1157070. gni-142488
Kirič Biljana, Gosposvetska 34, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1441216. gnx-142098
Kitak Franc, Ul. XIV. divizije 6, Celje,
osebno izkaznico, št. 374688. gnl-142185
Klančič Renata, Antoličičeva 5, Maribor,
osebno izkaznico, št. 346167. gnw-142274
Kobe Alojzij, Šolska ulica 1, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 297844. gny-142372
Kočevar Maša, Krajčeva ulica 20, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 1649902.
gnz-142171
Kočevar Žiga, Krajčeva ulica 20, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 1284633.
gnd-142147
Kolar Franc, Pod lipami 24, Celje, osebno
izkaznico, št. 840975. gny-142172
Kolar Štefanija, Štefanova 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 207686. gng-142565
Komatar Florijan, Molkova pot 1, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 1734941. gno-142657
Kompara Andrej, Toma Brejca 15, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 414761.
gnd-142268
Korasa Mateja, Sp. Ščavnica 23, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 1181768.
gnm-142184
Kos Jadranka, Kvedrova 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 978958. gnm-142263
Kos Tilka, Zalog pod Sv. Trojico 3, Dob,
osebno izkaznico, št. 1569090. gno-142532
Kostešić Klara, Sladki vrh 5/a, Sladki Vrh,
osebno izkaznico, št. 396593. m-54
Koštomaj Roman, Dobrna 60, Dobrna,
osebno izkaznico, št. 368864. gnc-142594
Kovačič Anton, Melinci 105, Beltinci,
osebno izkaznico, št. 474369. gnu-142476
Kovačič Robert, Ulica herojev Mašere
in Spasiča 6, Maribor, osebno izkaznico, št.
1642830. gnl-142335
Koželjnik Romana, Topolšica 82/a,
Topolšica, osebno izkaznico, št. 247886.
gnb-142470
Kravos David, Gradnikove brigade 59,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 1735007.
gnx-142373
Krpan Tatjana, Linhartova 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1507697.
gno-142132
Kržišnik Matjaž, Reboljeva 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1098389. gni-142238
Kumer Ana, Zagrad 12, Prevalje, osebno
izkaznico, št. 1702160. gnj-142362
Kumer Helena, Zagrad 12, Prevalje,
osebno izkaznico, št. 1054185. gni-142363
Kuzma Marko, Žepovci 11, Apače, osebno izkaznico, št. 1031435. gnq-142480
Kužel Rok, Platiševa 23, Cerkno, osebno
izkaznico, št. 401905. gnp-142531
Lamut Jaša, Gubčeva 4, Trebnje, osebno
izkaznico, št. 1305870. gne-142317
Lapanja Nina, Stara Loka 29, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 1714809. gny-142622
Lebar Štefan, Kardeljeva 69, Maribor,
osebno izkaznico, št. 17862. gnr-142529
Lenkič Erika, Breginj 1, Breginj, osebno
izkaznico, št. 1242835. gnt-142577
Lesjak Marija, Dobrna 5/b, Dobrna, osebno izkaznico, št. 488601. gnm-142334
Letić Dobrinka, Šalara 10/a, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 297967.
gnz-142371

Prašnikar Jožef, Leše 2, Sava, osebno
izkaznico, št. 1166562. gnv-142150
Prevolšek Anica, Kardeljeva 57, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1308448. gnz-142471
Primec Mitja, Kobetova 22, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 389991. gni-142213
Prošić Hasiba, Poljanska 22/b, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 357871. gno-142432
Rant Jožefa, Tavčarjeva ulica 51, Kranj,
osebno izkaznico, št. 451033. gnl-142260
Remic Lovrenc, Rupa 9, Kranj, osebno
izkaznico, št. 981707. gnq-142505
Resman Aleksandra, Kolonija 1. maja
16, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 1375819.
gng-142440
Ristič Marija, Planina 5, Kranj, osebno izkaznico, št. 486632. gno-142332
Rovšek Vincenc, Na gričku 3, Litija, osebno izkaznico, št. 522273. gnk-142561
Sagadin Stanko, Mihovce 3, Cirkovce,
osebno izkaznico, št. 783774. gny-142397
Samec Aljoša, Gorenje 2, Postojna, osebno izkaznico, št. 1440111. gnk-142186
Sep Nives, Gosposvetska cesta 26,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1249658.
gnw-142574
Sijamhodžić Osman, Agrokombinatska
4/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 748097.
gnn-142258
Sila Angela, Rašiška 3, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 291486. gne-142217
Simon Veronika, Ulica Hermana Potočnika 34, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
455130. gnc-142644
Skrt Stanislav, Erjavčeva 25, Nova Gorica,
osebno izkaznico, št. 560156. gnc-142194
Slemenšek Vojko, Loče 6, Šmartno v
Rožni dolini, osebno izkaznico, št. 384984.
gnp-142406
Stanovnik Janez, Briše pri Polhovem
gradcu 24, Polhov Gradec, osebno izkaznico, št. 147387. gnn-142483
Starc Ana, Dolnje Impolje 9, Studenec,
osebno izkaznico, št. 1089814. gno-142582
Strmčnik Marko, Ferrarska 17, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 874334.
gnu-142576
Strmšek
Mojca,
Košeninova
1,
Ruše, osebno izkaznico, št. 1723915.
gny-142472
Šajnovič Štefan, Dornava 136, Dornava,
osebno izkaznico, št. 177816. gnx-142348
Šimic Božena, Krekov trg 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1454466. gnf-142391
Škrbec Frančišek, Šmihel 1, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 99893. gnc-142369
Škulj Ivana, Stritarjeva 51, Velike Lašče,
osebno izkaznico, št. 884794. gnk-142586
Štifter Tomaž, Pipanova pot 24, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1033515. gnd-142368
Štrucelj Helena, Verje 4/b, Medvode,
osebno izkaznico, št. 349641. gnm-142259
Štumberger Bojan, Gradišča 140/a,
Cirkulane, osebno izkaznico, št. 365382.
gnf-142366
Šubašić Zoran, Slavka Gruma 54,
Novo mesto, osebno izkaznico, št. 154643.
gnc-142394
Šumer Stanislav, Sp. Boč 26, Selnica
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 1544343.
gnv-142500
Šuster Matjaž, Polzela 156/a, Polzela,
osebno izkaznico, št. 1120091. gnq-142580
Taradi Marijan, Ul. Pohorskega bataljona
53, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 464846.
gny-142572
Urnaut Marina, Cesta ob potoku 46, Muta,
osebno izkaznico, št. 61973. gnl-142485
Uzelac Živko, Hafnerjeva 8/a, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št. 50377.
gnr-142654
Valant Janez, Fabianijeva 19, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 201034. gnt-142652

Levačić Monika, Klanska 19, Medvode,
osebno izkaznico, št. 340538. gnn-142158
Levec Sonja, Ropretova 41, Mengeš,
osebno izkaznico, št. 1094421. gne-142592
Ljubić Anamarina, Gubčeva ulica 24,
Brežice, osebno izkaznico, št. 116479.
gnl-142385
Magister Maja, Rožna dolina, Cesta
IX/39, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
967305. gnv-142625
Magyar Franc, Dolnji Lakoš, Glavna ulica
87, Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št.
1624205. gnf-142166
Marinko Lidija, Pot Na Plešivico 1, Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
532610. gnb-142570
Markočič Ana, Kojsko 80/a, Kojsko, osebno izkaznico, št. 242092. gng-142490
Medvešek Veronika, Za povrtmi 4, Litija,
osebno izkaznico, št. 1393213. gne-142642
Meglič Kristina, Lom pod Storžičem
21, Tržič, osebno izkaznico, št. 1347774.
gnk-142336
Meglič Marija, Lom pod Storžičem 71, Tržič, osebno izkaznico, št. 9672. gns-142503
Metelko Martina, Seidlova cesta 49,
Novo mesto, osebno izkaznico, št. 821360.
gno-142632
Mileta Helena, Kajuhova 14, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 1476619. gnx-142173
Mirić Darinka, Dravinjska 22, Poljčane,
osebno izkaznico, št. 1616966. gnh-142339
Mrkun Maja, Za vasjo 42/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1725937. gns-142553
Mrzel Andrej, Sava 17/b, Sava, osebno
izkaznico, št. 481268. gnj-142162
Munda Vekoslav, Na klančku 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 203720. gnu-142276
Novak Miha, Sketova 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 413060. gny-142647
Ocvirk Boris, Prešernova ulica 11, Šentjur,
osebno izkaznico, št. 1622787. gnv-142275
Okoren Zdenka, Pot k ribniku 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1661048.
gnv-142250
Omerzel Anton, Cesta izgnancev 1,
Brestanica, osebno izkaznico, št. 995819.
gnz-142596
Opačić Stevan, Verdijeva 28, Piran
- Pirano, osebno izkaznico, št. 179437.
gnk-142361
Oven Darinka, Cesta dveh cesarjev 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 878068.
gnk-142286
Ozis Vida, Cesta Kozjanskega odreda
19, Šentjur, osebno izkaznico, št. 1373933.
gne-142167
Peklar Štefanija, Ribiška ulica 2, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1716476. gnt-142377
Perak Danijela, Adamičeva 8, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 998980. gnu-142376
Pernar Tjaša, Hotavlje 5, Gorenja vas,
osebno izkaznico, št. 906048. gnq-142105
Peterlin Jelka, Šmarska cesta 37, Velenje,
osebno izkaznico, št. 163837. gnq-142384
Petric Brigita, Marentičeva ulica 8,
Metlika, osebno izkaznico, št. 154388.
gnn-142608
Pilko Slavica, Prožinska vas 49/č, Štore,
osebno izkaznico, št. 1714010. gng-142340
Ploj Boris, Industrijska 31, Bistrica
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 780115.
gnc-142494
Podgornik Ljubko, Pod gričem 41, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 333639.
gnl-142360
Podjaveršek Ivan, Paška vas 13, Šmartno ob Paki, osebno izkaznico, št. 1404066.
gng-142165
Poljanec Angela, Topniška 21, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 272130. gnu-142451
Pollak Jože, Šišenska 79, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 471122. gnl-142660
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Vetrih Elizabeta, Glavni trg 8, Celje,
osebno izkaznico, št. 571417. gnq-142180
Vidmajer Edvard, Gosposvetska 34,
Maribor, osebno izkaznico, št. 737423.
gnh-142189
Viler Božica, Koštabona 36, Šmarje,
osebno izkaznico, št. 680257. gno-142182
Viltužnik Sandi, Veliki vrh 7, Šmartno
ob Paki, osebno izkaznico, št. 1386518.
gns-142378
Vukovič Dragan, Šišenska cesta 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 143751.
gng-142640
Zadnik Grega, Šujica 102, Dobrova,
osebno izkaznico, št. 320260. gng-142240
Zakrajšek Irena, Škofjeloška cesta 36,
Medvode, osebno izkaznico, št. 857813.
gnc-142248
Zalar Jernej, Voljčeva 3/a, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 1203415. gnn-142283
Zalaznik Maša, Smlednik 16, Smlednik,
osebno izkaznico, št. 946294. gnd-142443
Zavelcina Iris, Pot na Zali rovt 11, Tržič,
osebno izkaznico, št. 957776. gnj-142587
Zulić Safet, Celovška 99/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 937374. gnf-142566
Žitko Gašper, Kamnik pod Krimom 136,
Preserje, osebno izkaznico, št. 415629.
gnf-142441
Živic Ana, Vrhovnikova 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1590707.
gnm-142134
Žižek Branko, Smetanova ulica 18,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1657844.
gne-142492
Žmuc Nataša, Rožna dolina, Cesta
VI/14, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1449979. gni-142288
Žmuc Škrap Špela, Rožna dolina, Cesta VI/14, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1705437. gnh-142289
Žnidaršič Marija, Dobrnič 19, Dobrnič,
osebno izkaznico, št. 650534. gnz-142446
Žnidaršič Matija, C.O.Ž 49/a, Šentjernej,
osebno izkaznico, št. 905164. gnb-142345
Žvokelj Uroš, Cesta v Polico 9, Cerklje na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
1296187. gns-142453

Vozniška dovoljenja
Angelini Claudia, Kozlovičeva 5, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 1076, reg. št. 16316, izdala UE Koper.
gnw-142124
Babič Stanislav, Rožičeva ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
652327, reg. št. 114841, izdala UE Ljubljana.
gnr-142254
Bajec Nika, Ulica Nikola Tesla 5/a, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/g
BGH, št. S 1879719, reg. št. 34970, izdala
UE Domžale. gnu-142151
Benčič Damjan, Dekani 85/d, Dekani,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1554477, reg. št. 46916. gny-142122
Bernetič Branka, Pod Videžem 14, Kozina, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
2604, izdala UE Sežana. gnh-142314
Bevčič Robert, Mala Bukovica 29, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 1425917, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnl-142510
Bižal Dušan, Dolga vas, Remihova ulica 23, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 1731315, reg. št. 5045, izdala
UE Kočevje. gnf-142466
Blatnik Ludvik, Smoletova ulica 12/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 265140, reg. št. 24699, izdala UE Ljubljana. gng-142140
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Bofulin Lilijana, Lemutova 32, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
10523, izdala UE Nova Gorica. gnd-142222
Bratuš Jana, Sveti Duh 188, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
225222, izdala UE Škofja Loka. gnn-142237
Burica Janez, Šmartinska cesta 199,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S 1050884, reg. št. 16353, izdala UE Ljubljana. gnf-142291
Cestar Tina, Šišenska cesta 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1828552, reg. št. 262313, izdala
UE Ljubljana. gnv-142650
Curk Ava, Tovarniška cesta 2/c, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1843193, reg. št. 9497, izdala UE
Ajdovščina. gne-142192
Čermelj Lucijan, Slomškova 1/c, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1784952, reg. št. 12568, izdala UE Ajdovščina. gns-142353
Černac Loredana, Cesta med vinogradi
3/a, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 2030, reg. št. 13157, izdala
UE Koper. gni-142538
Černec Pavlina, Koseskega ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1372707, reg. št. 109782, izdala UE Ljubljana. gne-142242
Černić Ivan, Tomišelj 42/a, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 934832, reg.
št. 99614, izdala UE Ljubljana. gnn-142658
Djerlek Alija, Šentiljska cesta 161, Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 167159, reg. št. 79965, izdala UE
Maribor. gnn-142183
Dumanič Anamarija, Vlahovičeva 1, Ankaran - Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 32829, reg. št. 25093. gnk-142411
Farkaš Matjaž, Dobrna 3/d, Dobrna,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1787501, reg. št. 33454. gnp-142306
Firšt Marko, Radmirje 83, Ljubno ob
Savinji, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, reg. št. 1061, izdala UE Mozirje.
gnb-142595
Furlan Tadej, Merljaki 5/b, Renče, vozniško dovoljenje, kat. H, št. SI 46792, izdala UE
Nova Gorica. gnk-142536
Gale Marija, Viška cesta 51, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1868205, reg. št. 90117, izdala UE Ljubljana. gnz-142346
Garvas Špela, Knezov štradon 20/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1821996, reg. št. 200873, izdala
UE Ljubljana. gnf-142216
Glasenčnik Ivica, Skorno 3/d, Šmartno ob
Paki, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 001735341, reg. št. 32502, izdala
UE Velenje. gnl-142585
Gmajnič Jožef, CKO 7, Senovo, vozniško
dovoljenje, št. 10387. gnc-142344
Golob Jurij, Tominčeva 18, Solkan, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 38143, izdala
UE Nova Gorica. gne-142417
Gračner Marjan, Cesta v Zajčjo dobravo
39, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1778411, reg. št. 217238,
izdala UE Ljubljana. gnu-142155
Grintal Marko, Moste 43/a, Komenda, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1250690, reg. št. 152690, izdala UE Kamnik. gnm-142234
Grunfeld Petra, Glinškova ploščad 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1825633, reg. št. 263116,
izdala UE Ljubljana. gnk-142136
Habot David, Ulica Gubčeve brigade 84,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1595538, reg. št. 232390, izdala UE Ljubljana. gne-142567

Hajnšek Damjan, Vrh 24, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 18781, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnq-142630
Harb Marija, Rošpoh 232/a, Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
577971, reg. št. 26245, izdala UE Maribor.
gnb-142170
Horžen Tina, Tovarniška 1, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1462246, reg. št. 22868, izdala UE Grosuplje. gnp-142606
Hude Aleš, Dušanova ulica 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1741041, reg. št. 96295, izdala UE Maribor.
gni-142338
Ipavec Rok, Zalog pri Cerkljah 61, Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1307273, reg. št. 51780, izdala UE
Kranj. gnb-142620
Ivančič Marko Marjan, Volkmerjeva cesta
11, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 333641, reg. št. 31531, izdala UE Ptuj.
gnm-142409
Jakofčić Maja, Ulica Ane Ziherlove 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1026255, reg. št. 206074, izdala UE Ljubljana. gnw-142649
Jazbec Jožef, Planina pri Sevnici 15,
Planina pri Sevnici, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 4087, izdala UE Šentjur pri
Celju. gnx-142598
Jeglič Petra, Za gradom 4, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 901230ž, reg. št.
23869. gnm-142309
Jurišak Erika, Ulica II. Prekomorske brigade 20/a, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI 50054, reg. št. 46551,
izdala UE Koper. gnz-142496
Juvan Žorž Evridika, Krivec 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1253322, reg. št. 11429, izdala UE Ljubljana. gnf-142616
Kalajžič Urška, Zagrad 12, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 18511,
izdala UE Ravne na Koroškem. gni-142313
Kaligarič Tanja, Ulica oktobrske revolucije 9/a, Izola - Isola, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 8600, izdala UE Izola.
gnl-142460
Kariž Jordan, Nika Šturma 6, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 3491,
izdala UE Sežana. gnn-142308
Karneža Valerija, Strmec pri Sv. Florijanu
74, Rogatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 21249, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnr-142533
Kastrevc Barbara, Vel. Buč. vas 7, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 38557. gnb-142545
Keržan Jurij, Cankarjeva 35, Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001478052, reg. št. 7142, izdala UE Trebnje. gnq-142280
Kirbiš Ljudmila, Smetanova 32, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
83952, reg. št. 51439, izdala UE Maribor.
gnj-142487
Klabjan Brigita, Osp 89, Črni Kal, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. SI 32879, reg.
št. 15991. gnl-142410
Kodrič Leon, Razlagova 17, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1349427,
reg. št. 42143, izdala UE Ptuj. gnd-142593
Korošec Romana, Vrhole pri Sl. Konjicah
100, Zgornja Ložnica, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 1651500, reg. št. 16937, izdala UE Slovenska Bistrica. gnu-142101
Kos Uroš, Drapšinova 17, Celje, preklic
vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 1/2004. gnv-142300
Koselj Gregor, Kovorska cesta 7, Kranjska Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. S 86165, reg. št. 39832, izdala UE Tržič.
gnz-142221
Kovacs Geza, Slomškovo naselje 1, Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št. 6529, izdala UE Lendava.
gnp-142231
Kovač Jožef, Jakčeva ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1594180, reg. št. 82297, izdala UE Ljubljana. gnu-142526
Kovačič Anton, Melinci 105, Beltinci, vozniško dovoljenje, št. 12006. gnf-142420
Kovačič Vojko, Bohoričeva 23, Brežice, vozniško dovoljenje, reg. št. 6409.
gnq-142455
Kukovič Milan, Rimska cesta 11, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 3632. gnq-142380
Laketić Zoran, Brodarjev trg 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
847391, reg. št. 163227, izdala UE Ljubljana. gnu-142326
Legovič Damjan, Krožna cesta 2, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h B, št. SI 56965, reg. št. 45183, izdala
UE Koper. gnq-142130
Lenkič Erika, Breginj 1, Breginj, vozniško
dovoljenje, št. S 1206027, izdala UE Tolmin.
gnv-142550
Levec Sonja, Ropretova 41, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000944441, reg. št. 29732, izdala UE
Domžale. gnf-142591
Loparnik Aleksander Alain, Ulica heroja
Bračiča 15, Maribor, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1222236, reg. št. 111715,
izdala UE Maribor. gnw-142349
Lorbek Uroš, Maistrova 14, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
905585, reg. št. 18305, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnz-142421
Magyar Franc, Dolnji Lakoš, Glavna ulica
87, Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50 km/h, BFGH, št. 4598, izdala UE
Lendava. gnv-142350
Marič Drago, Beznovci 48/b, Bodonci, vozniško dovoljenje, reg. št. 10572.
gnd-142543
Markič Matjaž, Krožna cesta 31, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 52162, reg. št. 47042, izdala UE Koper.
gnr-142129
Medić Blaž, Frankopanska ulica 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1869789, reg. št. 260797, izdala
UE Ljubljana. gnq-142555
Medved Elica, Engelsova 48, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
871701, reg. št. 104481, izdala UE Maribor.
gnm-142534
Medvešek Veronika, Za povrtmi 4, Litija, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1782469, izdala UE Litija. gnf-142641
Merlič Valter, Jenkova 9, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
SI 52132, reg. št. 46897, izdala UE Koper.
gnd-142618
Mežič Stanislava, Dolga Raka 6, Raka,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 18978.
gnu-142176
Miklavc Alojz, Trnovec 10, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BFGH, reg.
št. 2899, izdala UE Mozirje. gny-142597
Milošević Dragutin, Jaseb 8/b, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1100302, izdala UE Ilirska Bistrica.
gns-142303
Modrič Mojca, Slovenski Javornik, Tomšičeva 84, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1789196, izdala UE Jesenice.
gnw-142549
Mokotar Miloš, Trebinjska ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

Ravnikar Arsenijević Maja, Glinška ulica
11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 889907, reg. št. 177423, izdala UE Ljubljana. gni-142138
Ravnikar Dušan, Žabnica 95, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1350724, reg. št. 143078, izdala UE Ljubljana. gny-142447
Repanšek Ciril, Meninska 5, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št. 7039,
izdala UE Kamnik. gnp-142631
Robin Milica, Ulica 5. prekomorske brigade 11, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 864302, izdala UE Ptuj. gnc-142544
Rolih Igor, Ul. Slavka Gruma 92, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, reg. št. 19514, izdala UE Novo
mesto. gnd-142318
Rolih Tanja, Ulica Slavka Gruma 92, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
21640, izdala UE Novo mesto. gnc-142319
Roškarič David, Partizanska 9, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1052851, izdala UE Lenart. gny-142547
Rožman Nikolaj, Livold 20/a, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
710353, reg. št. 4243, izdala UE Kočevje.
gns-142128
Ružnić Bajro, Bosna in Hercegovina,
BIH, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1265975, izdala UE Ljubljana. gnd-142343
Saksida Žiga, Zagradec 49, Zagradec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1557103, reg. št. 23565, izdala UE Grosuplje. gnn-142558
Selič Franc, Podzemelj 12/a, Gradac,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1270871, reg. št. 1958, izdala UE Metlika.
gng-142415
Semenič Anja, Mariborska cesta 31, Selnica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 587191, reg. št. 4913. m-41
Sep Nives, Gosposvetska cesta 26, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
335347, reg. št. 79842, izdala UE Maribor.
gne-142342
Shaar Alja, Streliška ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1284702, reg. št. 226646, izdala UE Ljubljana. gnc-142273
Simčič Sergej, Vrtojba, Ul. 9. septembra
54, Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. ABCEGH, reg. št. 34281. gnk-142311
Slemenšek Vojko, Loče 6, Šmartno v
Rožni dolini, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1630438, reg. št. 38707. gnq-142405
Sodin Rok, Slomškova 7, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11849. gno-142357
Sotelšek Andrej, Puhova ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1076619, izdala UE Ljubljana. gnj-142612
Stanovnik Janez, Briše pri Polhovem
gradcu 24, Polhov Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 731668, reg. št. 80582,
izdala UE Ljubljana. gno-142482
Stefanovski Vladimir, C. Tavčarja 10, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1080101. gnh-142414
Stevanović Teodor, Groharjeva 5, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCHG, št. S
798110, reg. št. 72308, izdala UE Maribor.
gnn-142333
Stopar Borut, Cesta 93/a, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BCEFGH, reg. št. 12502, izdala UE Ajdovščina. gni-142188
Strazberger Marija, Orešje 38, Šmarješke
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
35127, izdala UE Novo mesto. gnb-142220
Strmčnik Leon, Klavčičeva 9, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 24549,
izdala UE Kamnik. gnx-142448

1049789, reg. št. 208152, izdala UE Ljubljana. gng-142619
Mudrinić Živka, Kolonija 1. maja 32, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12096, izdala UE Trbovlje. gns-142403
Munda Vekoslav, Na klančku 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1749920, reg. št. 9390, izdala UE Ljubljana.
gng-142290
Obreza Tanja, Tolstojeva ulica 39, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1328306, reg. št. 227963, izdala UE Ljubljana. gni-142163
Osenk Liljana, Trdinova cesta 7, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
698949, reg. št. 23013, izdala UE Domžale.
gnw-142299
Osterc Barbara, Brezje 70/a, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1633931, reg. št. 15804. gnd-142418
Pavčič Ajda, Kašeljska cesta 111, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
159939, reg. št. 246229, izdala UE Ljubljana. gnm-142559
Petek Marjan, Štajerska vas 7, Loče
pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat.
ABCFGH, reg. št. 4261. gnj-142262
Peterlin Jelka, Šmarska cesta 37, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1670348, reg. št. 9872, izdala UE Velenje.
gnr-142383
Petric Brigita, Marentičeva ulica 8, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1292569, reg. št. 5026, izdala UE Metlika.
gnm-142609
Pilko Slavica, Prožinska vas 49/č, Štore,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 880217,
reg. št. 35026. gnf-142341
Planinc Matej, Trnjava 4/b, Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 001552040,
reg. št. 37556, izdala UE Domžale.
gng-142465
Podgoršek Emanuela, Šmarjeta 16,
Škofja vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 47778. gnr-142379
Podjed Boštjan, Glavarjeva ulica 64/a,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 20254, izdala UE Kamnik. gnt-142552
Porić Mirsad, Tržišče 30, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13986, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnr-142304
Postružnik Viljem, Spodnji Žerjavci 26,
Lenart v Slov.goricah, vozniško dovoljenje,
kat. BCEFGH, št. S 959680, izdala UE Lenart. gnc-142419
Požar Andraž, Belsko 36/a, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 16503, izdala UE Postojna. gnf-142416
Prašnikar Jožef, Leše 2, Sava, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S 1719769,
izdala UE Litija. gnw-142149
Prhat Karmen, Glavarjeva ulica 45, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
846054, reg. št. 197609, izdala UE Ljubljana. gnu-142251
Primec Mitja, Kobetova 22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
933639, reg. št. 110991, izdala UE Ljubljana. gnd-142218
Puklič Ivan, Ogljenšak 31, Zgornja Polskava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1494306, reg. št. 23234, izdala UE Slovenska Bistrica. gnx-142423
Purgar Lidija, Krivo Brdo 2, Selca, vozniško dovoljenje, reg. št. 22056, izdala UE
Škofja Loka. gne-142542
Pušnik Dušan, Seidlova 36, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH,
št. 43107. gny-142422
Radujko Dalibor, Bernetičeva 16, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, št. SI
60555, reg. št. 48922. gnv-142325
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Šantelj Marjan, Ul. 25. maja 22, Prestranek, vozniško dovoljenje, kat. ABFG, reg. št.
1566, izdala UE Postojna. gnf-142316
Šeraj Sani, Cankarjeva 54, Nova Gorica,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 117/2003. gnd-142118
Škrjanec Ivica, Strjanci 38, Podgorci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11901,
izdala UE Ormož. gnj-142412
Štifter Tomaž, Pipanova pot 24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
1488145, reg. št. 48272, izdala UE Ljubljana.
gne-142367
Štrumbelj Ivan, Trebča vas 5, Dvor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGHF, reg.
št. 19507. gnx-142548
Štubler Marjan, Roška cesta 10, Dolenjske
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
17892, izdala UE Novo mesto. gnb-142445
Šuligoj Matjaž, Stari dvor 24, Radeče, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1217943. gnk-142461
Tominec Tea, Betajnova 4, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 13592,
izdala UE Vrhnika. gni-142563
Turk Tina, Kobdilj 54/a, Štanjel, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 16495, izdala
UE Sežana. gni-142113
Vene Andrej, Zadružna ulica 3/a, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1603797, reg. št. 25943, izdala UE Kranj.
gno-142307
Vidergar Nataša, Čeplje 7, Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 785937, reg.
št. 22328, izdala UE Domžale. gnd-142351
Vidmajer Edvard, Gosposvetska 34, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
799367, reg. št. 53579, izdala UE Maribor.
gnj-142187
Vidmar Urška, Nova ulica 2, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1068637, reg. št. 30681, izdala UE Domžale. gnj-142312
Virk Gregor, Ojstriška vas 5, Tabor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1442748,
izdala UE Žalec. gnm-142359
Vogrinec Miran, Podgrad 56, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 3007, izdala UE Gornja Radgona.
gnl-142310
Vokal Matevž, Ulica Gubčeve brigade 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1551282, reg. št. 247565, izdala UE Ljubljana. gns-142253
Vončina Alenka, Mali Lipoglav 85, Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1825140, reg. št. 199951,
izdala UE Ljubljana. gnp-142331
Vrabec Klemen, Štravsova 3, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1747295, izdala UE Radovljica. gni-142413
Zadnik Grega, Šujica 102, Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
768868, reg. št. 70941, izdala UE Ljubljana.
gnh-142239
Zakrajšek Irena, Škofjeloška cesta 36,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1502440, reg. št. 209670, izdala UE Ljubljana. gnd-142247
Zalar Jernej, Voljčeva 3/a, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 10963, izdala
UE Vrhnika. gno-142282
Žiberna Zdenka, Prešernova 16, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 280899, reg. št. 1600, izdala UE Ilirska
Bistrica. gnp-142556
Žitko Gašper, Kamnik pod Krimom 136,
Preserje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1524582, izdala UE Ljubljana. gnv-142450
Žižek Branko, Smetanova ulica 18, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
716437, reg. št. 59141, izdala UE Maribor.
gnf-142491
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Zavarovalne police
Bajde Nevenka, Rožički vrh 52, Sveti Jurij
ob Ščavnici, zavarovalno polico, št. 949785,
izdala zavarovalnica Tilia. gne-142117
Benčič Tina, Ulica XXX. divizije 14, Portorož - Portorose, zavarovalno polico, št.
AO 1161028, izdala zavarovalnica Adriatic.
gnc-142123
Cej Rihard, V Murglah 95/a, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 574631, izdala zavarovalnica Slovenica. gne-142392
Hojs Marko, Cesta zmage 59, Maribor,
zavarovalno polico, št. 680621, izdala zavarovalnica Slovenica. m-46
Jernejčič Miloš, Pušče 20, Velike Lašče,
zavarovalno polico, št. 40301002006, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gnx-142323
Juras Boris, Klunova ulica 12, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 679919 in
219621, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnz-142621
Kastelic Roman, Periška cesta 19, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 557993, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnn-142233
Kokol Sonja, Greenwiška 10/a, Maribor,
zavarovalno polico, št. 4406814, izdala zavarovalnica Triglav. m-39
Kršlin Janez, Ramovševa 22, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0916623, izdala zavarovalnica Tilia. gnd-142393
Kumer Tina, Borštnikova 1, Maribor, zavarovalno polico, št. AO 00101452220, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. m-37
Malarič Darja, Pod obzidjem 6/a, Brežice,
zavarovalno polico, št. 947524, izdala zavarovalnica Tilia. gnx-142298
Malneršič Božidar, Ketejeva 2, Brežice,
zavarovalno polico, št. 195775, izdala zavarovalnica Tilia. gnl-142214
Marucelj Bojan, Trnovski pristan 36,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
650891, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnw-142653
Mevlja Cvetka, Dolnje ležeče 33, Divača,
zavarovalno polico, št. AO1107270, izdala
zavarovalnica Adriatic. gnj-142112
Peterle Stane, Cerovec 19, Trebelno,
zavarovalno polico, št. 40197007, izdala zavarovalnica Tilia. gnl-142285
Štibernik Marjan, Luče 25/c, Grosuplje,
zavarovalno polico, št. 929571, izdala zavarovalnica Tilia. gnl-142635

Spričevala
Arko Andreja, Dolenji Lazi 39, Ribnica,
indeks, št. I/1024, izdala Srednja šola tiska in papirja v Ljubljani leto izdaje 1985.
gnw-142624
Babić Elvisa, Na jami 1, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Rihard Jakopič v Ljubljani,
izdano leta 1998. gnp-142256
Belšak Zdenko, Cirkulane 54/f, Cirkulane,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Ptuj, izdano
leta 1978/79. gnv-142225
Bendra Mato, Jajce, BIH, spričevalo o
zaključnem izpitu Rudarske šole v Zagroju ob Savi, poklic rudar, izdano leta 1984.
gnq-142655
Biljali Memet, Loška cesta 1, Žiri, spričevalo o zaključnem izpitu Živilskega šolskega
centra v Mariboru - smer slaščičar, izdano
leta 1981. gnz-142096
Borko Boštjan, Breg 22, Središče ob Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
avtomehanične šole, ŠC Ptuj, izdano leta
1996/97. gnn-142433

Brojaj Shefqet, Ob Dravi 3, Ptuj, spričevalo o končani OŠ Mladika, Ptuj. gnn-142408
Bukovnik Bojan, Trboje 87, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala od 1
do 3. letnika ŠCKAS Škofja Loka, izdano leta
1978, 19979 in 1980. gnl-142560
Bundalo Dražen, Obirska ulica 29, Ljubljana, indeks, št. 83032516, izdala Ekonomsko
poslovna fakulteta v Mariboru. gny-142097
Butala Nejc, Ormoška cesta 53, Ptuj, spričevalo o poklicni maturi, izdal Šolski center
Ptuj, Ekonomska šola, izdano 3. 7. 2003, št.
031-16/03. gnp-142431
Cerar Matej, Krašce 2, Domžale, obvestilo o uspehu 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
2004. gnh-142464
Černoša Maja, Krožna pot 20, Ljubljana, indeks Srednje šole za gostinstvo in
turizem, izdan leta 1985 na ime Jesih Maja.
gni-142388
Česko Alen, Trebinjska ulica 10, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
poklicne in strokovne šole Bežigrad Ljubljana, izdano leta 2000. gnt-142402
Čuk Maja, Gosposvetska cesta 4, Ljubljana, diplomo Srednje trgovske šole, izdana
leta 1984, na ime Rovšek Maja. gnl-142235
Dečman Natalija, Ruška cesta 102, Maribor, zaključno spričevalo DOBI Maribor, izdano leta 1997 - poslovni sekretar. m-50
Dominik Marko, Levstikova 13, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tekstilne šole, smer frizer, izdano leta 1998. m-43
Drešar Petra, Vegova 2/b, Kamnik,
spričevalo o zaključnem izpitu STŠ Ljubljana - aranžerski tehnik, izdano leta 1995.
gnh-142539
Dugandjič Katarina, Tuga Vidmarja 12,
Kranj, spričevalo 3. letnika SEVAŠ Kranj, izdano leta 1997. gnz-142546
Ejupi Petrit, Podmilščakova ulica 20, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Maksa Pečarja v Ljubljani, izdano leta 1991. gno-142257
Gabrovec Borut, Meža 154/a, Dravograd, spričevalo o poklicni maturi Živilske
šole v Mariboru, št. 217/18/021, izdano leta
2002. m-52
Gorečan Boštjan, Socka 61, Nova Cerkev, spričevalo o zaključnem izpitu št. 57,
izdano 27. 6. 1995. gnv-142100
Gornik Toni, Galičeva ulica 30, Ljubljana,
potrdilo o uspehu 4. letnika Srednje elektrotehnične šole v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnt-142452
Grilj Anton, Polje, Cesta XXXVIII/2,
Ljubljana, diplomo Srednje šole za trgovinsko dejavnost v Ljubljani, izdana leta 1989.
gnj-142562
Handžić Tina, Cesta Kozjanskega odreda
6, Štore, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje strokovne in poklicne šole Celje - frizer,
izdano leta 2002. gnt-142602
Hauer Marko, Nad tovarno 7, Prebold,
spričevalo 2.,3. in 4. letnika SŠGT Celje, izdano leta 1993, 1994 in 1995. gnq-142230
Horvat Darinka, Krnci 1, Martjanci, spričevalo o končani OŠ Puconci, izdano leta
1981. gnf-142116
Horvat Irma, Trimlini 37/a, Lendava Lendva, spričevalo 4. letnika Srednje kemijske šole Ruše, izdano leta 1973. m-45
Jakopič Miran, Bazoviška 40, Koper - Capodistria, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
ekonomske šole v Kopru. gnp-142106
Jankovič Planer Daniela, Spodnji Gasteraj 38, Jurovski Dol, diplomo PTT srednješolskega centra Ljubljana, izdana leta 1986.
gnh-142114
Jašić Sandra, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje kemijske šole
in gimnazije, program kemijski tehnik, izdano
leta 2000. gnm-142659
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Jereb Jolanda, Malgajeva ulica 20, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Centra
strokovnih šol v Ljubljani, poklic fotograf,
izdano leta 1975, izdano na ime Kavčič Jolanda. gni-142646
Kalender Jasmina, Vilharjeva 37, Ajdovščina, spričevalo Trgovske in ekonomske
srednje šole v Novi Gorici. gnn-142108
Kavčič Sabina, Zalog 12, Golnik, spričevalo 1. in 2. letnika STOGŠ Kranj - Usnjarsko predelovalna tehnologija, izdano leta
1991 in 1992. gng-142540
Koželj Maruša, Glinška ulica 2/b, Ljubljana, indeks, št. 42222795, izdala Akademija za likovno umetnost v Ljubljani.
gne-142442
Kralj Vjekoslav, Strossmayerjeva 15, Maribor, diplomo šole za monterje in upravljalca
energetskih naprav v Mariboru, izdana leta
1985. m-35
Kravcar Božidar, Praproče 13, Trebnje,
diplomo Srednje kmetijske šole Grm Novo
mesto. gng-142115
Krnc Denis, Cerov log 52, Šentjernej,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Novo mesto. gno-142107
Kuhta Mojca, Krvavška ulica 18, Vodice,
spričevalo o končani OŠ Franca Marna, Vodice, izdano 16. 6. 1980. gnx-142648
Letnar Miha, Tomšičeva 37, Velenje,
indeks Poklicne gostinske in lesarske
šole Slovenj Gradec, program mizar-tapetnik, št. indeksa 74, izdan 15. 10. 2002.
gnw-142174
Lipar Sebastijan, Roška cesta 11, Semič,
indeks, št. 23980130, izdala Fakulteta za
strojništvo v Ljubljani. gnk-142615
Malić Milan, Zaloška 6, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta 2002
in 2003. gne-142142
Marki Peter, Slovenska ulica 18, Maribor,
indeks Srednje tehniške šole v Celju, spričevala 1., 2. in 3. letnika, izdana leta 1989,
1990 in 1991. m-38
Milčinović Boštjan, Vrh na Laškim 34/a,
Laško, indeks, št. 93414547, izdala FERI v
Mariboru. m-36
Milinčić Branko, Preglov trg 11, Ljubljana, potrdilo o uspešnem končanem usposabljanju z delom za obdelovalca kovin v
serijski proizvodnji, izdal Center za dopisno
izobraževanje Univerzum leta 1989, št. 69/
89. gng-142315
Mislej Jože, Poreče 22, Podnanos, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Postojna, št. III-795 - avtomehanik, izdano leta
1999. gnj-142537
Mohorko Damjan, Gerbičeva 49, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije Šiška v
Ljubljani, izdano leta 1995. gnw-142524
Mrak Ciril, Gradnikova 3, Idrija, spričevalo 8. razreda OŠ Idrija, izdano leta 1974/75.
gns-142428
Mulej Jernej, Medvedova 6, Jesenice,
diplomo Gradbene šole v Ljubljani, izdana
leta 1996. gnr-142104
Muratović Fahrudin, Gornja Grapska
bb, Doboj - BIH, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevala id 1 do 3. letnika Srednje prometne železniške šole v Ljubljani.
gnb-142245
Nađ Robert, Lendavske Gorice 547,
Lendava - Lendva, spričevalo o zaključnem
izpitu Ekonomske šole Lendava, izdano leta
1996. gns-142103
Nežmah Damijan, Zg. Pristava 3/a, Slovenske Konjice, spričevalo 3. letnika Srednje kmetijske šole Maribor - kmetijski tehnik,
izdano leta 1998. gnv-142575
Obreza Matic, Mačkovci 16, Domžale,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje šole Domžale, iz-

dano leta 1999, 2000 in 2001. gnx-142223
Pavlic Matjaž, Zgornje Pirniče 69, Medvode, obvestilo o uspehu 3. letnika Srednje
šole tehniških strok Šiška, izdano leta 2001/
02. gnx-142523
Pavlin Andrej, Gobnik 3, Gabrovka, spričevalo o končani OŠ Dušan Kveder Tomaž,
Litija, izdano leta 1981. gnb-142645
Perozzi Dejan, Bilje 135/b, Renče, zaključno spričevalo EGŠC Branko Brelih Nova
Gorica, izdano leta 1986. gnc-142119
Planinšek Zlatka, Stari grad 2/a, Makole, diplomo in spričevala od 1 do 3. letnika
Srednje tekstilne šole v Mariboru, izdano
leta 1991, 1992 in 1993. m-53
Pučnik Henrik, Jareninski dol 51, Jarenina, zaključno spričevalo Poklicne šoferske
šole v Mariboru, izdano leta 1974. m-47
Rajšel Barbara, Šranga 16, Mirna Peč,
indeks, št. 18990621, izdala Filozofska fakulteta. gnm-142484
Razinger Ivica, Cesta revolucije 9, Jesenice, diplomo Metalurške tehnične šole
Jesenice. gnm-142109
Režek Romana, Zalaznikova ulica 16,
Ljubljana, spričevalo od . do 3. letnika
Srednje upravno admnistrativne šole v
Ljubljani, izdano leta 1980, 1981 in 1982.
gns-142557
Stopar Valerija, Ulica XIV divizije 6,
Rimske Toplice, spričevalo 1. in 2. letnika
Vrtnarske šole v Celju, izdano leta 1999 in
2000. gnk-142161
Sunčič Janja, Trnovska ulica 6, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje tekstilne,
gumarske in obutvene šole v Kranju, izdano leta 1992, izdano na ime Pezdirec Janja.
gnn-142508
Šemrov Zaplata Tjaša, Dolina 10, Brezovica pri Ljubljani, spričevalo o zaključnem
izpitu Gimnazije Poljane v Ljubljani, izdano
leta 1993. gnm-142434
Šmuc Dušan, Rojska cesta 20, Domžale,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole
tehniških strok in osebnih storitev v Ljubljani, smer elektro mehanik, izdano leta 1980/
81, 1981/82 in 1982/83. gnz-142396
Tanko Franc, Goriča vas 95/a, Ribnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne kovinarske šole v Kočevju, št. 47/74, izdano
leta 1974. gnx-142398
Tovornik Simona, Povčeno 2, Laško,
spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole
v Sevnici. gnh-142139
Trbižan Marijan, Med ogradami 27, Solkan, spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške
šole za električno stroko v Ljubljani, izdano
leta 1969. gnf-142145
Vodnik Miloš, Regentova ulica 20, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje prometne šole v Mariboru, izdano leta
1994. m-42
Vozel Špela, Gmajnica 63, Komenda, indeks, št. 20202882, izdala Pravna fakulteta
v Ljubljani. gnf-142141
Vrebac Alija, Kolonija 1. maja 13, Trbovlje, diplomo Srednje tehnične šole v Celju,
izdana leta 1989. gnw-142374
Zavrl Nace, Ob Suhodolnici 9, Slovenj
Gradec, spričevalo 4. letnika Srednje
šole za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, program fotograf, izdano leta 2003.
gnt-142302
Zulić Mirsad, Podvozna pot 18, Ljubljana, indeks, izdala Poklicna gradbena šola v
Ljubljani leto izdaje 1985. gnm-142509
Zupanič Stanislav, Sp. Hajdina 37/a, Hajdina, diplomo št. 195 - II/257 z dne 27. 6.
1986 - smer kmetijski tehnik. gnz-142321
Žumer Vereš Anita, Pokopališka ulica 13,
Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Gostinske šole na Bledu - gostinski tehnik, izdano
leta 1995. gnk-142111
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Ostali preklici
Adriatic zavarovalna družba d.d. PE
Koper, preklicuje naslednje obrazce stroge
evidence: zelene karte št. 961802, 955719,
955837, AA-PT 00021665, 00023304,
00023862, 00023863, 00023864, 00023865,
STAN/99 00215270, 1-CP/03 00000794.
Ob-878/04
ALPETOUR ŠPEDICIJA IN TRANSPORT d.d., Kapucinski trg 8, Škofja Loka,
nemško dovolilnico, koda 276/67, št. 011034.
gnj-142462
AVTOPREVOZNIŠTVO, Niko Lapajne
s.p., Gore 35, Idrija, izvod licence za vozilo
Mercedes Benz 2632K, reg. oznaka GO 8002R, izdana 19. 10. 2002 na OZS, serijska
številka O1003601. gny-142347
AŽMAN, d.o.o., LESCE, Tržaška ulica 1,
Lesce, nemško dovolilnico št. 001447 pod
oznako 276/09. gnl-142610
Bajec Nika, Ulica Nikola Tesla 5/a, Domžale, vozno karto, št. 330329, izdal Kam bus
Kamnik. gns-142153
Bešlin Svetozar, Cankarjeva ulica 7, Lendava - Lendva, delovno knjižico, zap. št. 211,
ser. št. A 463315, izdana 25. 9. 2000 pri UE
Lendava. gnw-142099
Bohl Simon, Limbuška 26, Maribor, delovno knjižico. št. 11010. m-51
Brecelj Urška, Kardeljeva 68, Maribor,
delovno knjižico, št. 20024. m-48
Brodnik Alenka, Vodovodna 32, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18990224, izdala
FF v Ljubljani. gny-142522
Cizej Nina, Mladinska 20, Maribor, študentsko izkaznico, št. 765. gnr-142404
Česko Alen, Trebinjska ulica 10, Ljubljana, delovno knjižico. gnu-142401
DARK TRANS d.o.o., Šalara 27, Koper Capodistria, licenco, št. 0002607/91 za vozilo
z reg. št. KP F8 - 907. gnq-142430
Debevec Živa, Alojza Rabiča 18, Mojstrana, študentsko izkaznico, št. 41030203,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnv-142400
Dolinšek Ajda, Glagoljaška 1/a, Koper
- Capodistria, študentsko izkaznico, št.
41020205, izdala Medicinska fakulteta.
gnr-142279
Drobne Mitja, Kolodvorska cesta 7, Postojna, delovno knjižico. gng-142215
Fratnik Erika, Kobdilj 5/c, Štanjel, delovno
knjižico št. A 038859. gnw-142424
Fratnik Irena, Kobdilj 5/c, Štanjel, delovno
knjižico št. A 0388560. gnv-142425
Gale Erna, Polanškova 40, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20202089, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gng-142390
Glušič Samo, Trubarjeva 33, Laško,
študentsko izkaznico, št. 31990069, izdala
Fakulteta za farmacijo. gnc-142569
Hiti Tadej, Vojkova 87, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 29005448, izdala Naravoslovnotehniška fakulteta. gnh-142639
Ilešič Feliks, Hvaletinci 2, Vitomarci, delovno knjižico. gnu-142226
JANČIČ International transport d.o.o.,
Obrtniška cesta 8, Štore, nemško bilateralno
tranzitno dovolilnico, oznaka 276/07, številka
009948, izdana 2. 6. 2003. gnh-142589
Kešelj Obrad, Jadranska 16/b, Ankaran Ankarano, delovno knjižico. gnl-142435
Klemenčič Primož, Prapetno brdo 31,
Slap ob Idrijci, študentsko izkaznico, št.
64010083, izdala Fakulteta za elektrotehniko. gnk-142611
Kozamernik Aljaž, Lovšetova ulica 14,
Ljubljana-Polje, dijaško izkaznico, izdal Šolski center Ljubljana, Srednja strojna šola.
gnc-142219
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Križanec Denis, Gerečja vas 50, Hajdina,
vozno karto, št. 74193, relacija Slovenja vasSlavija Maribor, izdal Certus. m-34
Krok Antonija, Pepelno 6/a, Šmartno v
Rožni dolini, delovno knjižico, izdano na ime
Knez Antonija. gnz-142571
Lang Štefan, Nuskova 10, Rogašovci,
delovno knjižico, št. 30797, ser. št. 182751,
izdala UE Murska Sobota. gny-142322
Levačić Monika, Klanska 19, Medvode,
študentsko izkaznico, št. 30012578, izdala
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
v Ljubljani. gnm-142159
Malić Daliborka, Budičinova 4, Koper Capodistria, delovno knjižico. gnj-142437
Mihevc Ignac, Krašnja 2, Lukovica, mesečno vozovnico, št. 330184, izdal Kam bus.
gnl-142110
Mirt Marjana, Goveji dol 21, Krmelj, študentsko izkaznico, št. 18010955, izdala Filozofska fakulteta. gnw-142399
Mitruševski Srečko, Ulica Metoda Mikuža 4, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 19815931, izdala Ekonomska fakulteta.
gnd-142493
Močnik Petra, Jezerska cesta 9/d, Kranj,
delovno knjižico. gnf-142541
Nemec Zalka, Cesta OF 10, Brezovica pri
Ljubljani, študentsko izkaznico, št. 92032051,
izdala Fakulteta za humanistične študije Koper. gnb-142295
Novak Mojca, Cankarjeva 21, Jesenice,
študentsko izkaznico, št. 18000827, izdala
FF v Ljubljani. gnh-142564
Ojsteršek David, Novi log 19, Hrastnik,
študentsko izkaznico, št. 19379918, izdala
Ekonomska fakulteta. gnd-142468
Perdec Vincenc, Korita 1, Kostanjevica na
Krasu, delovno knjižico. gnr-142429
Pfeifer Franc s.p., Nizka 26, Rečica
ob Savinji, CEMT dovolilnico, št. 0262.
gnh-142439
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Plajhner Franci, Cesta ob Hudinji 9, Vojnik, delovno knjižico. gns-142528
Prašnikar Vasilij, Krumperška ulica 12/b,
Domžale, vozno karto, št. 331061, izdal Kam
bus Kamnik. gny-142497
Preskrba Šparovec, Trgovsko podjetje,
uvoz-izvoz d.o.o., Štefan 3, Trebnje, licenco št. 0001370 za tovorno vozilo Mercedes
Benz Atego 818L z reg. oznako NM R2-388.
gnx-142127
Radulović Draško, Senožeče 22, Senožeče, delovno knjižico. gnr-142629
Ravnik Tadeja, Ulica bratov Učakar 50,
Ljubljana, delovno knjižico. gnt-142252
Resped Transport d.o.o., Mednarodni prehod 2, Vrtojba, Šempeter pri Gorici,
dovolilnico za mednarodni prevoz blaga v
cestnem prometu za Avstrijo - maloobmejna,
040/04, številka 001048, izdana 24. 3. 2003.
gns-142328
Ristič Kleva Katarina, Vojkovo nabrežje
22, Koper - Capodistria, delovno knjižico.
gns-142228
RTH, RUDNIK TRBOVLJE-HRASTNIK
d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje, licenco
za prevoz v cestnem prometu, št. 0000736/
00989/258 z dne 14.2.2003. gng-142265
Sel Lea, Starše 94, Starše, mesečno
vozovnico, št. 86645, izdal CErtus Maribor,
smer Starše - Maribor. m-49
SUHADOLC FRANC s.p. SUHADOLC
TRANS, Brezovica 20, Borovnica, belgijsko
tranzitno časovno dovolilnico 056-90, ser. št.
20277. gnw-142249
SVEA LESNA INDUSTRIJA d.d., Cesta
20. julija 23, Zagorje ob Savi, potrdilo o priglasitvi prevozov za lastne potrebe, ser. št.
G 200659, izdano 4.3.2003 z veljavnostjo do
4.3.2008 za tovorno vozilo Renault mascott,
reg. št. LJ NO 272. gnr-142229
Šircelj Jože, Štefan pri Trebnjem 3, Trebnje, delovno knjižico. gnz-142121

Šketa Natalija, Kamenče 12/c, Braslovče, študentsko izkaznico, št. 20960263,
izdala Pravna fakulteta v Ljubljani.
gnb-142320
Škodnik Špela, Mislinjska Dobrava 93,
Podgorje pri Slovenj Gradcu, študentsko izkaznico, št. 42032809, izdala Akademija za
likovno umetnost. gnu-142126
TIB TRANSPORT d.d., Šercerjeva 17,
Ilirska Bistrica, italijansko luško dovolilnico
št. 2003/000456 - en kom. gnt-142527
TRANSPORT BIRO, Vlado Rojko s.p.,
Cesta na stadion 2, Gornja Radgona, izvod
nacionalne licence za vozilo Iveco Stralis
AS 440 S 43T z reg. št. MS 73-57S, izdana 25. 11. 2002, ser. št. O 100-59001 in
izvod licence skupnosti, izdana 5. 12. 2003,
št. 67, izdala Obrtna zbornica Slovenije.
gnh-142364
Transport M Miklavc s. p., Cvetlična
ulica 2, Nazarje, CEMT dovolilnica, št. 111.
gnv-142154
Trupi Maja, Ulica OF 2, Radeče, delovno
knjižico. gnp-142131
Zore Urška, Klemenčičeva 1, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gny-142297
Zupan Tadej, Kvedrova 19, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20970577, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnb-142270
Žnidar Angela, Ljubija 28, Mozirje,
delovno knjižico, reg. št. 8986, ser. št.
367040, izdana 19. 8. 1983 pri UE Mozirje.
gnq-142305
ŽONTA MARJAN s.p. - ŽONTA TRANSPORT, Gaji 44, Celje, avstrijsko CEMT dovolilnico, št. 0036, izdana s strani OZ Slovenije. gnu-142426
Žvokelj Uroš, Cesta v polico 9, Cerklje
na Gorenjskem, študentsko izkaznico, št.
27004907, izdala Fakulteta za matematiko
in fiziko. gnm-142459
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