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Zahteva za objavo
predhodnega razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo predhodnega razpisa
Št. 11/2004
Ob-972/04
1. Naročnik: Občina Črenšovci.
2. Naslov naročnika: Črenšovci, Ulica
Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: izgradnja kanalizacijskega sistema v KS Bistrica: VII. in VIII. faza.
4. Kraj dobave: KS Bistrica.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: marec 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Občina
Črenšovci, Ul. Prekmurske čete 20, 9232
Črenšovci, Stanko Lebar, tel. 02/57-35-750,
faks 02/57-35-758.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: izvedba VII. faze bo realizirana v letu 2004, dela VIII. faze pa bodo
izvedena v okviru razpoložljivih sredstev
investitorja v letu 2004 in 2005.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
22. 1. 2004.
Občina Črenšovci
Št. 404-08-21/2004-1
Ob-998/04
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25, 1000 Ljubljana, faks 01/431-90-35.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: računalniška strojna
oprema.
4. Kraj dobave: centralno skladišče
MORS-Ljubljana, Šentvid.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila: februar 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo, Urad za logistiko, vodja
izvedbe Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
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8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
21. 1. 2004.
Ministrstvo za obrambo RS
Št. 1.3-33/04
Ob-1011/04
1. Naročnik: Holding Slovenske železnice, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Holding Slovenske
železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev,
ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12
mesecih: zavarovanje pred odgovornostjo
do javne železniške infrastrukture.
4. Kraj dobave: območje Republike Slovenije.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: februar 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Upravno področje za organizacijske, pravne in
splošne zadeve, Kolodvorska 11, Ljubljana, kontaktna oseba je Zebič Mojca, tel.
01/291-45-24, faks 01/291-48-24.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
23. 1. 2004.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 110-1/04
Ob-1013/04
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. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: zaščita pred hrupom po 1 in
po 3 ob AC A2 na kraku B in D razcepa
Kozarje (III. del):
Za protihrupno zaščito PO 1 na kraku B
razcepa Kozarje, ki obsega:
– APO 1/1 (odsek 0615)…L = 406,54 m,
h = 4,5 m, km 13+293.000 do km
13+699.540,
– APO 1/2 (odsek 0615)…L = 141 m, h =
3 m, km 13+699.540 do km 13+840.540
in protihrupno zaščito PO 3 na kraku D
razcepa Kozarje, ki obsega:
– APO 3/1 (odsek 0015)…L = 120 m, h =
5 m, km 13+179.011 do km 13+299.011,
– APO 3/2 (odsek 0015)…L = 210 m, h =
3 m, km 13+299.011 do km 13+509.011,
– APO 3/3 (odsek 0115)…L =
220,54 m, h = 4,5 m, km 13+509.011 do km
13+729.551,
– APO 3/4 (odsek 0115)…L = 279 m, h =
3,5 m, km 13+729.551 do km 14+025.092.
Obseg del je razviden iz projektantskega popisa del v sklopu PZR: A2 Karavanke–Obrežje, odseka 0615 in 0015 Ljubljana
(Brdo–Kozarje) in odsek 0115 razcep Kozarje; načrti protihrupne zaščite PO 1 in PO 3
ob avtocesti A2 na razcepu Kozarje.
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4. Kraj dobave: na kraku B in D razcepa
Kozarje.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: razpis za oddajo del bo
predvidoma v začetku februarja 2004.
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 ZA VAC, Aleš Vojska,
univ. dipl. inž. grad., tel. 01/306-82-19, faks
01/306-82-51.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: izvedba del je predvidena v
letu 2004. Dela se bodo financirala iz lastnih
sredstev DARS d.d.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
23. 1. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-1014/04
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. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: izvedba sanacij počivališč
Tepanje I in II, ki obsega:
– izvedba zaključnega obrabno zapornega sloja na parkiriščih in servisnih cestah,
– zamenjava poškodovanih robnikov,
– izvedba novih prečnih sklonov in
muld, ki bodo omogočali učinkovito odvodnjo vode,
– zamenjava starih cevi z novimi, zamenjava revizijskih in vtočnih jaškov ter
– sanacija obstoječih lovilcev olj oziroma
posodobitev z vgradnjo čistilnih elementov
(koalescentnih filtrov) in vgradnja vsega zapornega materiala.
4. Kraj dobave: počivališče Tepanje.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: predvidoma v začetku
februarja 2004.
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 ZA VAC, Aleš Vojska,
univ. dipl. inž. grad., tel. 01/306-82-19, faks
01/306-82-51.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: izvedba del se bo pričela v
letu 2004. Dela se bodo financirala iz lastnih
sredstev DARS d.d.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
23. 1. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št.011-04-2/2004
Ob-1038/04
1. Naročnik: Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
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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 regionalne ceste
R3-639/1143 Sp. Brnik–Zg. Brnik.
4. Kraj dobave: Cerklje na Gorenjskem.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: februar 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za promet RS za ceste, kontaktna oseba je Jure Pejanovič, univ. dipl. inž. grad.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
21. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št.011-04-2/2004
Ob-1039/04
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: izgradnja mostu in nadvoza v
Šentjurju na regionalni cesti R2-423/1226
Šentjur–Črnolica.
4. Kraj dobave: Šentjur pri Celju.
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 RS za ceste, kontaktna oseba je Jure Pejanovič, univ. dipl. inž. grad.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
21. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št.011-04/2/2004
Ob-1042/04
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 regionalne ceste
R2-403/1076 Klančar–Podlubnik.
4. Kraj dobave: Škofja Loka.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: marec 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za promet RS za ceste, kontaktna oseba je Jure Pejanovič, univ. dipl. inž. grad.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
21. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št.011-04-2/2004
Ob-1043/04
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 regionalne
ceste R2-410/1134 Mlaka–Kokrica – II.
faza rekonstrukcija križišča.
4. Kraj dobave: Kranj.
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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 RS za ceste, kontaktna oseba je Jure Pejanovič, univ. dipl. inž. grad.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
21. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št.011-04-2/2004
Ob-1044/04
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 regionalne ceste R2-425/1266 Šentvid–Šoštanj.
4. Kraj dobave: Šoštanj.
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 RS za ceste, kontaktna oseba je Jure Pejanovič, univ. dipl. inž. grad.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
21. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 1/30-2004
Ob-1092/04
1. Naročnik: Zdravstveni dom Sežana.
2. Naslov naročnika: Partizanska 24,
6210 Sežana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročena v naslednjih 12 mesecih: pohištvena oprema,
medicinska oprema in medicinski aparati
za opremo ZD Sežana, ocenjena vrednost
je 150,000.000 SIT z DDV.
4. Kraj dobave: Zdravstveni dom Sežana, Partizanska 24.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: /
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: tajništvo ZD Sežana, tel. 05/73-11-400, faks
05/73-11-426.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
26. 1. 2004.
Zdravstveni dom Sežana
Št. 3/04
Ob-1096/04
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod
Kanalizacija d.o.o., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Vodovodna cesta
90, 1000 Ljubljana; tel. 01/58-08-333; faks
01/58-08-302.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: opravljanje storitev FIT, protipožarnega in fizičnega
varovanja objektov ter prevoz denarja v
upravljanju Javnega podjetja Vodovod
Kanalizacija.
4. Kraj dobave: objekti v upravljanju Javnega podjetja Vodovod Kanalizacija.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: februar 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: JP Vodovod Kanalizacija d.o.o., služba za javna

naročila, Vodovodna 90, Ljubljana (Franc
Vizjak – tel. 01/58-08-333).
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
23. 1. 2004.
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija
d.o.o.
Št. 404-08-22/2004-1
Ob-1097/04
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25, 1000 Ljubljana, faks 01/431-90-35.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev,
ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12
mesecih: goriva za vozila, kurilno olje, mazut, kerozin, letalsko gorivo BE 100LL.
4. Kraj dobave: različne lokacije v Republiki Sloveniji.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila če je določen: maj 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo, Urad za logistiko, vodja
izvedbe Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
26. 1. 2004.
Ministrstvo za obrambo RS
Št. 352-01-7/2004
Ob-1172/04
1. Naročnik: Mestna občina Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto, faks 07/39-39-212, tel.
39-39-290.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: projektiranje in izgradnja
skupne javne komunalne infrastrukture v
sklopu ZN Adria.
4. Kraj dobave: Novo mesto.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: /
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Mestna
občina Novo mesto, Novi trg 6, 8000 Novo
mesto, Darja Plantan, tel. 07/39-39-290,
faks 07/39-39-282.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
26. 1. 2004.
Mestna občina Novo mesto
Št. 351-05-5/2004
Ob-1174/04
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: izvedba gradbeno obrtniških
in instalacijskih del z zunanjo ureditvijo
za prenovo objekta stare porodnišnice v
Novem mestu za potrebe Upravne enote
Novo mesto.
4. Kraj dobave: Stara porodnišnica Novo
mesto.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: februar 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Franci
Kodela, Mojca Križ.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
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8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
26. 1. 2004.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 47-1/2004-3
Ob-1191/04
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 1000
Ljubljana e-mail: ozsv@ljubljana.si.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: obnova kleti in pritličja v ZD
Bežigrad – gradbeno obrtniška dela in
instalacije.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: po sprejetju proračuna
MOL za leto 2004 – predvidoma februar ali
marec 2004.
6. Naslov službe in osebe, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za zdravstvo in socialno varstvo,
Cigaletova 5, Ljubljana, Ana Gazvoda, tel.
01/306-41-03.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
26. 1. 2004.
Mestna občina Ljubljana
Št. 13
Ob-1193/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor; tel.
02/449-23-05, telefaks 02/449-23-79.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: najem sistema za sledenje,
komunikacijo in upravljanje z vozili ca.
740 vozil za obdobje treh let.
4. Kraj dobave: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, 2000 Maribor, Poslovne
enote 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: Sektor
za investicije in nabavo – Alenka Mihurko
– tel. 02/449-23-05.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
26. 1. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.

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. 402-04-82/03
Ob-964/04
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
pisarniškega, računalniškega in potroš-

nega materiala za potrebe državnih in
upravnih organov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: da.
4. Kraj dobave: lokacije po Republiki
Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
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: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije, Gregorčičeva 25a, 1000
Ljubljana, sektor za javna naročila.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 11. ure
vsak delovni dan od dneva objave do dneva odpiranja ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7141998-2004.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 2. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana – spejemna pisarna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 2. 2004 ob 9.30 – Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva
25/a, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančne
garancije po razpisni dokumentaciji – bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni
izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 11. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena – do 100 točk,
2. reference ponudnika – do 35 točk,
3. certifikat ISO 9001:2000 – 2 točki,
Izbor najugodnejšega ponudnika bo
izvršen za po sklopih za celotno javno
naročilo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: faks 01/478-18-78.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 103 z dne
24. 10. 2003, Ob-104182.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 1. 2004.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 37/04
Ob-976/04
1. Naročnik: Študentski domovi v Ljubljani.
2. Naslov naročnika: Cesta 27. aprila
31, 1000 Ljubljana, tel. 01/242-10-10, tel.
01/242-10-05.
3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega naročila je dobava materialov za
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vzdrževanje, fco Študentski domovi v Ljubljani, po naslednjih sklopih:
– sklop I.: materiali za beljenje, barve,
pomožna sredstva in orodja (barve in laki,
čopiči, kiti in podobno),
– sklop II.: materiali za vodovod in centralno ogrevanje (cevi, fitingi, ventili, pipe,
radiatorji, sanitarna oprema, obtočne črpalke in podobno),
– sklop III.: elektro material (kabli, luči,
stikala, varovalke, žarnice in podobno),
– sklop IV.: mizarski material (les in lesni
izdelki, vrata, ključavnice, okovje, spone,
tesnila in podobno),
– sklop V.: zidarski in keramični material
(cement, malta, opeka, keramične ploščice
in podobno),
– sklop VI.: kovinarski material (profilno
jeklo, žice, kiti, olja, masti, spone in podobno),
– sklop VII.: pritrdilni materiali, okovja
(žičniki, vijaki, matice in podobno),
– sklop VIII.: stekla in ogledala (ravno
steklo, pleksi, termopan, kopelit, ogledala),
– sklop IX.: materiali za delo, pripomočki,
orodja (razno orodje, brusni kamen, ključi,
listi za žago, svedri, vrvi in podobno).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik se lahko poteguje za dobavo enega,
več ali vseh sklopov, pri posameznem sklopu mora nuditi ves specificiran material.
4. Kraj dobave: fco Študentski domovi
v Ljubljani.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: začetek takoj
po podpisu pogodbe, nato sukcesivno 3 leta
oziroma do 31. 12. 2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Proplus d.o.o., 2000
Maribor, Strma ul. 8, tajništvo; dodatne informacije: Stanislav Urek, tel. 02/250-41-10,
faks 02/250-41-35.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno:
5.000 SIT, plačilo na TR Proplus d.o.o., Maribor, pri NKBM št. 04515-0000334091, pred
dvigom razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 2. 2004, do 12. ure
(prispetje).
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Študentski domovi v Ljubljani, Cesta 27. aprila 31, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Študentski domovi v Ljubljani, Cesta
27. aprila 31, 1000 Ljubljana, Dom III – sejna soba, dne 24. 2. 2004, ob 10. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: lastna menica z menično izjavo v višini 10% ponudbene
vrednosti, z veljavnostjo do izročitve garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v 30 dneh po izvršeni posamezni dobavi in
prejetju računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične sposobnosti, poleg splošnih pogo-
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jev po 41. do 43. Zakona o javnih naročilih:
v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni, predvidena odločitev
o sprejemu ponudbe pa v 14 dneh od dneva
odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 90%,
– čas dobave 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost za vse sklope skupaj je ca. 28,5 mio SIT/leto.
Naročnik bo sklenil pogodbo za dobavo materiala iz posameznega sklopa z
najugodnejšim ponudnikom za ta sklop, z
veljavnostjo pogodbe do konca leta 2006,
s fiksnimi enotnimi cenami proizvodov do
konca leta 2004. Kot enotne cene za leti
2005 in 2006 bodo veljale takrat veljavne
drobnoprodajne cene dobavitelja. Kolikor
bodo le-te višje od cen, ki bi jih dobili z
revalorizacijo z uradnim indeksom porasta
cen industrijskih proizvodov za obdobje
“december tekočega leta/december preteklega leta”, si naročnik pridržuje pravico
razdreti pogodbo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 1. 2004.
Študentski domovi v Ljubljani
Ob-1018/04
1. Naročnik: Vlada RS, Center Vlade za
informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, telefaks 01/478-86-49, tel.
01/478-86-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega naročila je nakup in financiranje
nakupa sistema podatkovnih zmogljivosti ter vzdrževanje nabavljene strojne
in programske opreme, v garancijskem
roku. Naročilo bo plačano skozi 3-letni finančni aranžma.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Republika Slovenija.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 30. 4. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Center Vlade RS
za informatiko, Sektor za materialno in
finančno poslovanje, Petra Rozman, tel.
01/478-86-04.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 2. 2004 do vključno
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Center Vlade RS za informatiko,
Langusova 4, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 2. 2004 ob 10.15, Center Vlade RS za
informatiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
400.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
bo izvedeno v treh obrokih, in sicer 1. obrok
30 dni po prejemu računa, ki sledi tehničnemu prevzemu, predvidoma do 15. 5. 2004;
2. obrok 15. 1. 2005 in 3. obrok 15. 1. 2006.
Obrestna mera za konstrukcijo tega triletnega financiranja naj ne presega 9,7% na
letnem nivoju. V ceni mora biti upoštevano
tudi 3-letno garancijsko vzdrževanje.
Ponudnik ponudbeno ceno razdeli na
tri enake anuitete pri čemer anuiteti za leto
2005 in 2006 poveča za stroške financiranja, ki morajo ustrezati zahtevi iz 6. točke
oddelka 4.12.1.2. Navodil ponudnikom predmetne 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): /
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:
4.12.1.1. Na poslovnem področju:
1. poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in navodili ponudnikov,
2. registracija za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega razpisa,
3. v zadnjih petih letih pred objavo naročila zoper ponudnika ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki
je povezano z njegovim poslovanjem, niti ni
bila izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila,
4. izkazana zanesljivost pri poslovanju
(ni uveljavljenih jamstev ter izgubljenih
pravd, ki kažejo na nezanesljivost oziroma
rizičnost poslovanja s ponudnikom) od 1. 1.
2001 dalje,
5. reference ponudnika na razpisanem
področju – ponudnik ima v tekočem in v
prejšnjem letu sklenjeno vsaj eno pogodbo,
s katero pokriva izvajanje storitev z zahtevanega področja predmeta javnega naročila,
6. razpolaganje z vsemi licencami in
pravicami intelektualne lastnine, potrebnimi
za področje prijave, če in kolikor so le-te potrebne za izvajanje predmetnega naročila,
7. dostop do rezervnih delov za razpisano opremo, ki mu omogoča, da izvrši
morebitna popravila oziroma zamenjave v
zahtevanih rokih iz točke 4.12.1.3 teh navodil (ustrezne pogodbe),
8. vsaj en dokument, ki dokazuje kakovost organizacije poslovanja ponudnika.
4.12.1.2 Na finančnem področju:
1. proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek in ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe,
2. poravnani davki, prispevki in druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti
v skladu s predpisi države Republike Slovenije,
3. ni izkazane blokade katerega izmed
transakcijskih računov (v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa),
4. letna realizacija nad 900 mio SIT,
5. stopnja pokritosti kratkoročnih obveznosti najmanj 0,8; količnik bo izračunan na
podlagi podatkov iz bilance stanja za leto
2002 z upoštevanjem kasnejših, z verodostojnimi listinami izkazanih zamenjav kratkoročnih z dolgoročnimi viri sredstev,
6. plačila bodo izvedena v treh obrokih,
in sicer 1. obrok 30 dni po prejemu računa,
ki sledi tehničnemu prevzemu, predvidoma
do 15. 5. 2004; 2. obrok 15. 1. 2005 in 3.

obrok 15. 1. 2006. Obrestna mera za konstrukcijo tega triletnega financiranja naj
ne presega 9,7% na letnem nivoju. V ceni
mora biti upoštevano tudi 3-letno garancijsko vzdrževanje.
4.12.1.3 Tehnične zahteve
Splošne zahteve:
– ponudnik mora imeti možnost povezave s principalom oziroma proizvajalcem
opreme, katero vzdržuje, za potrebe ‘Remote support’-a,
– ponudnik mora v garancijskem obdobju zagotavljati 24-urno dežurno službo
vseh 365 dni v letu, 2-urni odzivni čas za
začetek del oziroma odpravljanja napake
po prijavi napake, 4-urni čas za odpravo
napake, šteto od oddaje prijave napake
(način sporočanja: telefon, e-pošta (nujno;
zelo pomembno), faks),
– v primeru nepredvidljive hujše okvare
ključnih delov oziroma strojeloma, ko naprave ni mogoče popraviti v 4 urah od oddaje
prijave okvare, mora ponudnik garantirati,
da bo odpravil napako najkasneje v 24
urah, oziroma zamenjal nedelujočo napravo z ustrezno delujočo za čas popravila, če
popravila ne bo možno izvesti znotraj dogovorjenih rokov,
– ponudnik v svoji ponudbi poda predlog ‘Seznama kritične opreme’, za katerega
mora garantirati, da bo v roku največ 60 dni
po morebitni katastrofi ali naravni nesreči
na lokaciji namestitve opreme, dobavil in
namestil funkcijsko ustrezno opremo na
lokacijo, ki jo bo opredelil naročnik (za to
opremo bosta naročnik in ponudnik sklenila
posebno pogodbo),
– ponudnik mora zagotoviti zalogo ključnih rezervnih delov po navodilih in zahtevah
principala, za morebitno odpravo napak v
opredeljenih časovnih rokih za opremo, ki
jo vzdržuje. V ponudbi ponudnik poda predlog ‘Seznama kritičnih rezervnih delov’ in se
obveže, da bo naročniku omogočil preverjanje te zaloge glede na seznam.
Posebne zahteve:
– 2 TB bruto kapacitete diskovnega
podsistema, možna nadgradnja do 8 TB
brez prekinitve delovanja diskovnega podsistema,
– 24 GB CACHE pomnilnika, možna
nadgradnja tega pomnilnika brez prekinitve
delovanja diskovnega podsistema,
– ponujena oprema mora zagotavljati
asinhrono oddaljeno zrcaljenje podatkov z
opremo istega proizvajalcem in z opremo
vsaj še enega drugega proizvajalca,
– do odpovedi diskovnega podsistema,
izgube podatkov in/ali nekonsistentnega
zapisa podatkov na diskih ne sme priti zaradi posledic odpovedi enega diska ali pa
odpovedi ene od podvojenih komponent.
Zamenjava okvarjene komponente mora
biti možna ob neprekinjenem delovanju
diskovnega podsistema,
– nepredvideni izpad električnega napajanja za čas do 12 ur ne sme povzročiti
nekonsistentnega stanja zapisov na diskovnem podsistemu (vsebina CACHE pomnilnika mora ostati nespremenjena),
– 4 kosi 2 GB FICON kanalov,
– 16 kosov ESCON kanalov,
– podpora za “point-in-time copy” (Gartner terminologija),
– programska oprema za upravljanje in
nadzor ponujenega diskovnega podsistema,
povezljiva z obstoječo programsko opremo
Tivoli Storage Manager na centralnem računalniku IBM z/900,
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kjer pomeni:
Cena n – normalizirana cena za ocenjevanje ponudb
Cena p – ponudbena cena iz ponudbe
dob_rok – dobavni rok v dnevih iz ponudbe
Izbran bo ponudnik z najnižjo normalizirano ceno.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: vprašanja in odgovori na spletni strani naročnika: http://www2.gov.si:
800/javnar/jnvodg.nsf.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 1. 2004.
Center Vlade RS za informatiko

3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarniški
material.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba posameznega sklopa ali vseh treh
sklopov skupaj;
1. splošni pisarniški material,
2. predpisani obrazci,
3. potrošni računalniški material.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj
Gradec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: sukcesivne
dobave za obdobje 1 leta – od 1. 4. 2004
do 31. 3. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Splošna bolnišnica,
nabavna služba, Gosposvetska 1, 2380
Slovenj Gradec, dodatne informacije samo
pisno (faks 02/88-23-411).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dneva, ko se
sprejema ponudbe, ob predložitvi dokazila
o plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT (z vključenim DDV),
negotovinsko, na transakcijski račun pri UJP
št.: 01100-6030278961, s pripisom “JR-pisarniški material”, pripisati davčno številko.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
priložiti ponudbo: do 3. 3. 2004, do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Splošna bolnišnica, nabavna služba, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 3. 2004, ob 11. uri v sejni sobi (klet) uprave bolnišnice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: določeno v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: določeno 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 ZJN-1: določeno v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90 dni
od dneva javnega odpiranja.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 10. 3. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna vrednost ponudbe.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 1. 2004.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Št. 1/2004
Ob-1021/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-23-400,
faks 02/88-23-411.

Št. 2/2004
Ob-1022/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-23-400,
faks 02/88-23-411.

– 3 leta garancije, zahtevana je 24x365
vzdrževalna podpora z 2 urnim odzivnim časom in 4 urnim časom popravila oboje šteto
od oddaje prijave napake,
– dobavni rok do 60 delovnih dni po podpisu pogodbe, kar pomeni podpis tehničnega prevzema nabavljene opreme (tehnični
prevzem: preizkus delovanja instalirane
opreme glede na izpolnjevanje funkcionalnih specifikacij podanih v ponudbi).
4.12.1.4 Organizacija in kadri:
1. ponudnik mora imeti ustrezno število
zaposlenih za opravljanje razpisanih storitev
za izvedbo predmeta naročila;
2. redno zaposleni kadri morajo imeti
ustrezno strokovno izobrazbo in funkcionalna znanja za opremo, ki je predmet
prijave. Kot ustrezna strokovna izobrazba
šteje vsaj V. stopnja izobrazbe ustrezne
tehnične smeri;
3. posebna znanja/izkušnje za zaposlene, ki bodo neposredno opravljali storitve:
– najmanj 2 zaposlena izkazujeta posebna znanja/izkušnje s področja opravljanja
storitev, ki so predmet javnega razpisa;
4. delovne izkušnje za zaposlene, ki
bodo neposredno opravljali storitve:
– najmanj 2 zaposlena morata imeti več
kot 3 leta delovnih izkušenj pri opravljanju
storitev, ki so predmet prijavljenega sklopa
javnega razpisa;
5. razpoložljivost kadrov:
– organizacija dežurne službe 24 ur
dnevno, vse dni v letu z maksimalnim 2 urnim odzivnim časom (od prejema sporočila
do začetka opravljanja del);
6. zoper ponudnikove vodstvene delavce v zadnji petih letih pred objavo naročila
ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njihovim
poslovanjem;
7. zaposleni, ki bodo neposredno opravljali razpisna dela izpolnjujejo pogoje, ki veljajo za zaposlovanje delavcev v državnih
organih.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 15. 4. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
a) Za izbiro se uporablja normalizirana
ponudbena cena, ki se izračuna po naslednji enačbi:
Cena n = Cena p * (1 – 0,2% * (60 – dob_rok))
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3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba posameznega sklopa v celoti, iz sklopov:
B, D, F/c in H mogoča ponudba posameznega izdelka ali sklopa v celoti (podrobnosti
v razpisni dokumentaciji):
A) mleko in mlečni izdelki;
B) sadje in zelenjava:
– podskupina B/a: sveže sadje,
– podskupina B/b: zelenjava in kmetijski
pridelki;
C) kruh in pekovsko pecivo;
D) mlevski izdelki in testenine;
E) jajca;
F) meso, ribe in izdelki iz mesa:
– podskupina F/a: sveže meso,
– podskupina F/b: ribe in morski sadeži,
– podskupina F/c: izdelki iz mesa,
– podskupina F/d: perutnina;
G) zamrznjena živila;
H) splošno prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj
Gradec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: sukcesivne
dobave za obdobje 1 leta – od 1. 4. 2004
do 31. 3. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Splošna bolnišnica,
nabavna služba, Gosposvetska 1, 2380
Slovenj Gradec, dodatne informacije samo
pisno (faks 02/88-23-411).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dneva, ko se
sprejema ponudbe, ob predložitvi dokazila
o plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (z vključenim
DDV), negotovinsko, na transakcijski račun
pri UJP št.: 01100-6030278961, s pripisom
“JR-živila”, pripisati davčno številko.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
priložiti ponudbo: do 3. 3. 2004, do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Splošna bolnišnica, nabavna služba, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 3. 2004, ob 12. uri v sejni sobi (klet) uprave bolnišnice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: določeno v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: določeno 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 ZJN-1: določeno v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90 dni
od dneva javnega odpiranja.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 10. 3. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna vrednost ponudbe.
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 1. 2004.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Ob-1054/04
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje
– Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel. 03/56-26-144,
03/56-21-086, e-mail: stane.medvesek@rth.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
delov za visečo progo: zaradi obsežnosti
specifikacije blaga se ta nahaja v razpisni
dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lokacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje dobave 12 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: RTH, Rudnik Trbovlje
– Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje; komercialni oddelek.
Dodatne informacije: Stane Medvešek.
Razpisna dokumentacija se zahteva
osebno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV.
Način plačila: na blagajni RTH, Rudnika
Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun
številka 26330-0011210706 pri Banki Zasavje d.d. Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno
obvezno navesti, za kateri razpis se plačuje
dokumentacija in pisno sporočiti Stanetu
Medvešku vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno oddati 1. 3. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80),
komercialni oddelek, 1420 Trbovlje
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo v sejni sobi RTH, Rudnika Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, dne 1. 3. 2004 ob 11. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za dobro izvedbo posla v višini
10% ponudbene vrednosti in izjava banke,
da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 30,000.000 SIT.
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): /
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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: pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
do 31. 3. 2005.
15. Merila za ocenitev ponudb:
Merila:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje
posameznega merila je opisano v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 1. 2004.
Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o.,
Trbovlje
Ob-1055/04
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje
– Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel. 03/56-26-144,
03/56-21-086, e-mail: stane.medvesek@rth.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
izdelkov iz gume in plastike: zaradi obsežnosti specifikacije blaga se ta nahaja v
razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lokacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje dobave 12 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: RTH, Rudnik Trbovlje
– Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje; komercialni oddelek.
Dodatne informacije: Stane Medvešek.
Razpisna dokumentacija se zahteva
osebno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV.
Način plačila: na blagajni RTH, Rudnika
Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun
številka 26330-0011210706 pri Banki Zasavje d.d. Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno
obvezno navesti, za kateri razpis se plačuje
dokumentacija in pisno sporočiti Stanetu
Medvešku vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno oddati 1. 3. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80),
komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo v sejni sobi RTH, Rudnika Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, dne 1. 3. 2004 ob 9.30.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za dobro izvedbo posla v višini
10% ponudbene vrednosti in izjava banke,
da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 30.000.000 SIT.
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: pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
do 31. 3. 2005.
15. Merila za ocenitev ponudb:
Merila:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje
posameznega merila je opisano v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 1. 2004.
Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o.,
Trbovlje
Ob-1056/04
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje
– Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje.
2. Naslov
naročnika:
p.p.
80,
1420 Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: stane.medvesek@rth.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
ostalega gradbenega materiala: zaradi
obsežnosti specifikacije blaga se ta nahaja
v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lokacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje dobave 12 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: RTH, Rudnik Trbovlje
– Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje; komercialni oddelek.
Dodatne informacije: Stane Medvešek.
Razpisna dokumentacija se zahteva
osebno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko

7-8 / 30. 1. 2004 /

459

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV.
Način plačila: na blagajni RTH, Rudnika
Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun številka 26330-0011210706 pri Banki Zasavje
d.d. Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno obvezno
navesti, za kateri razpis se plačuje dokumentacija in pisno sporočiti Stanetu Medvešku vse
podatke, potrebne za izstavitev računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno oddati 1. 3. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80),
komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo v sejni sobi RTH, Rudnika Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, dne 1. 3. 2004 ob 10.30.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za dobro izvedbo posla v višini
10% ponudbene vrednosti in izjava banke,
da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 30,000.000 SIT.
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: pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
do 31. 3. 2005.
15. Merila za ocenitev ponudb:
Merila:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje
posameznega merila je opisano v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 1. 2004.
Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o.,
Trbovlje

18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 1. 2004.
Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o.
Trbovlje

Ob-1057/04
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje
– Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje.
2. Naslov
naročnika:
p.p.
80,
1420 Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: stane.medvesek@rth.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava TH
podporja: zaradi obsežnosti specifikacije
blaga se ta nahaja v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lokacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje dobave 12 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: RTH, Rudnik Trbovlje
– Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje; komercialni oddelek.
Dodatne informacije: Stane Medvešek.
Razpisna dokumentacija se zahteva
osebno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV.
Način plačila: na blagajni RTH, Rudnika
Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun
številka 26330-0011210706 pri Banki Zasavje d.d. Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno
obvezno navesti, za kateri razpis se plačuje
dokumentacija in pisno sporočiti Stanetu
Medvešku vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno oddati 1. 3. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80),
komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo v sejni sobi RTH, Rudnika Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, dne 1. 3. 2004 ob 11.30.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za dobro izvedbo posla v višini
10% ponudbene vrednosti in izjava banke,
da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 30,000.000 SIT.
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: pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
do 31. 3. 2005.
15. Merila za ocenitev ponudb:
Merila:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– reference do 15 točk,
– rok dobave do 10 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje
posameznega merila je opisano v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
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Ob-1058/04
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje
– Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel. 03/56-26-144,
03/56-21-086, e-mail: stane.medvesek@rth.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava verig: zaradi obsežnosti specifikacije blaga se
ta nahaja v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lokacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje dobave 12 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: RTH, Rudnik Trbovlje
– Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje; komercialni oddelek.
Dodatne informacije: Stane Medvešek.
Razpisna dokumentacija se zahteva
osebno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV.
Način plačila: na blagajni RTH, Rudnika
Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun
številka 26330-0011210706 pri Banki Zasavje d.d. Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno
obvezno navesti, za kateri razpis se plačuje
dokumentacija in pisno sporočiti Stanetu
Medvešku vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno oddati 1. 3. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80),
komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo v sejni sobi RTH, Rudnika Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, dne 1. 3. 2004 ob 12. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za dobro izvedbo posla v višini
10% ponudbene vrednosti in izjava banke,
da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 30,000.000 SIT.
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 jav-
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nih naročilih: pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
do 31. 3. 2005.
15. Merila za ocenitev ponudb:
Merila:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje
posameznega merila je opisano v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 1. 2004.
Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o.
Trbovlje
Ob-1059/04
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje
– Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel. 03/56-26-144,
03/56-21-086, e-mail: stane.medvesek@rth.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
izdelkov zaščite: zaradi obsežnosti specifikacije blaga se ta nahaja v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lahko ponudi vse ali posamezni sklop.
Sklopa:
1. rokavice in ostala zaščitna sredstva,
2. delovne obleke.
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lokacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje dobave 12 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: RTH, Rudnik Trbovlje
– Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje; komercialni oddelek.
Dodatne informacije: Stane Medvešek.
Razpisna dokumentacija se zahteva
osebno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV.
Način plačila: na blagajni RTH, Rudnika
Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun številka 26330-0011210706 pri Banki Zasavje
d.d. Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno obvezno
navesti, za kateri razpis se plačuje dokumentacija in pisno sporočiti Stanetu Medvešku vse
podatke, potrebne za izstavitev računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno oddati 1. 3. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80),
komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo v sejni sobi RTH, Rudnika Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, dne 1. 3. 2004 ob 10. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za dobro izvedbo posla v višini
10% ponudbene vrednosti in izjava banke,
da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 30,000.000 SIT.
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: pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
do 31. 3. 2005.
15. Merila za ocenitev ponudb:
Merila:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje
posameznega merila je opisano v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 1. 2004.
Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o.
Trbovlje
Ob-1060/04
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje
– Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel. 03/56-26-144,
03/56-21-086, e-mail: stane.medvesek@rth.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
žičnega pletiva: zaradi obsežnosti specifikacije blaga se ta nahaja v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lokacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje dobave 12 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: RTH, Rudnik Trbovlje
– Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje; komercialni oddelek.
Dodatne informacije: Stane Medvešek.
Razpisna dokumentacija se zahteva
osebno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV.
Način plačila: na blagajni RTH, Rudnika
Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun
številka 26330-0011210706 pri Banki Zasavje d.d. Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno
obvezno navesti, za kateri razpis se plačuje
dokumentacija in pisno sporočiti Stanetu
Medvešku vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno oddati 1. 3. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80),
komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo v sejni sobi RTH, Rudnika Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, dne 1. 3. 2004 ob 12.30.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za dobro izvedbo posla v višini
10% ponudbene vrednosti in izjava banke,
da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 30,000.000 SIT.
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: pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
do 31. 3. 2005.
15. Merila za ocenitev ponudb:
Merila:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje
posameznega merila je opisano v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 1. 2004.
Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o.
Trbovlje
Št. 1
Ob-1063/04
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko.
2. Naslov naročnika: Tržaška 25, 1000
Ljubljana, tel. 01/47-68-744.
3. (a) Vrsta in količina blaga: računalniška oprema.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki lahko predložijo ponudbe za enega
ali več sklopov, ne morejo pa predložiti ponudbe le za del posameznega sklopa.
4. Kraj dobave: Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: najkasneje 15
dni po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, Ljubljana, kontaktna
oseba je Maja Slovenc, tel. 01/47-68-744,
vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 27. 2. 2004,
vsak delovni dan od 10. in 12. ure, po tej
objavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračun
Fakultete za elektrotehniko pri UJP št.:
01100-6030708671, s pripisom: Javni razpis za računalniško opremo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 3. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Univerza v Ljubljani, Fakulteta
za elektrotehniko, Tržaška 25, Ljubljana, v
zaprti pisemski ovojnici z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za dobavo računalniške
opreme”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 3. 2004 ob 12. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica
v višini 10% ponudbene vrednosti SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila 45 dni po dobavi opreme.
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 skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo je
nosilec posla.
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 opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 1. 9. 2004. Predvideni datum
odločitve o izbiri izvajalca 1. 4. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena, garancijski rok, kakovost in tehnične lastnosti
opreme, reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 2. 2004.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko

– plačilni rok – 10 točk,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 10 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 1. 2004.
Vrtec Postojna

Št. 56/04
Ob-1083/04
1. Naročnik: Vrtec Postojna, Cesta na
Kremenco 4, 6230 Postojna.
2. Naslov naročnika: Vrtec Postojna,
Cesta na Kremenco 4, 6230 Postojna, tel.
05/720-15-93, faks 05/726-15-93.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil
po naslednjih sklopih živil (možnost oddaje tudi samo posameznega živila znotraj
sklopa):

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zmrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Vrtec Postojna, Cesta na
Kremenco 4, 6230 Postojna.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 3. 2004 do
31. 12. 2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Vrtec Postojna, Cesta
na Kremenco 4, 6230 Postojna – v tajništvu
vrtca od dneva objave javnega razpisa dalje
vsak delovni dan od 10. do 12. ure do dneva
in ure, predvidene za oddajo ponudb, dodatna pojasnila in informacije ponudniki dobe v
tajništvu vrtca pri Milki Požar oziroma ravnatelju Petru Plevniku prav tako vsak delovni
dan od 10. do 12. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 25. 2. 2004 do
9. ure, v tajništvu vrtca od dneva objave razpisa do dneva in ure, predvidene za oddajo
ponudb, vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT in 20% DDV, znesek
ponudniki nakažejo na TRR račun vrtca št.
01294-6030640577.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 2. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Vrtec Postojna, Cesta na Kremenco 4, 6230 Postojna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 2. 2004 ob 10. uri v prostorih Vrtca Postojna, Cesta na Kremenco 4, 6230 Postojna.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje
računov, računi pa se izdajajo zbirno 1x
mesečno.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: na javni razpis po odprtem postopku za sukcesivno dobavo živil se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in samostojni
podjetniki ter kmetje), ki morajo izpolnjevati
pogoje po 41. členu Zakona o javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji z
zahtevanimi dokumenti za izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. členom Zakona o javnih
naročilih in kot je še posebej določeno v pogojih iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 31. 3. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 60 točk,
– lastna proizvodnja – 10 točk,
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Št. 4/04
Ob-1095/04
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod
Kanalizacija d.o.o., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Vodovodna cesta
90, 1000 Ljubljana; tel. 01/58-08-333; faks
01/58-08-302.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
tovornega specialnega vozila za prevoz
zabojnikov za odpadke.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Javno podjetje Vodovod
Kanalizacija d.o.o., lokacija – Vodovodna
cesta 90, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
začetek dobave je v II. kvartalu 2004 ter dokončanje III. kvartalu 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: JP Vodovod Kanalizacija Ljubljana, služba za javna naročila, Vodovodna 90 (Franc Vizjak – tel.
01/58-08-333) dvig razpisne dokumentacije
je potrebno telefonsko najaviti!
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: nakazilo na TRR:
06000-0000112043 pri Banki Celje, v znesku 10.000 SIT.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 2. 3. 2004 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Ljubljana, Vodovodna 90 (vložišče).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 3. 2004 ob 8.30, v sejni sobi Javnega
podjetja Vodovod Kanalizacija Ljubljana,
Vodovodna 90.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe.
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 dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena, dobavni rok, rok plačila.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
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18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 1. 2004.
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija,
d.o.o.
Št. 122/04
Ob-1103/04
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
kabelskih omaric:
– sklop 1: kabelske priključno-merilne
omarice,
– sklop 2: prostostoječe kabelske razdelilne omarice;
(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 so dovoljene; ponudba
mora tedaj obsegati vse blago posameznega razpisnega sklopa, ev. 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 oba razpisna sklopa.
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, s čimkrajšim dobavnim rokom
in za obdobje 12 mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri
kontaktni osebi Ireni Homovc Gačnik, tel.
01/23-04-320, v sobi št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 1. marca 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: 23003371-03-04, z obvezno navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene najkasneje do 1. marca 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
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03/04 – Ponudba za dobavo kabelskih
omaric – Ne odpiraj”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 1. marca 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 500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je 60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: ponudnik mora v svoji ponudbi
priložiti:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, ki odraža zadnje stanje
ponudnika,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo/izjavo, da poslovanje ponudnika ni predmet obravnave pred sodiščem
ali predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih 5 letih pred objavo naročila ni bila
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,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT,
– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji),
– pisno izjavo ponudnika o 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.
75% 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.
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 24. februarja 2004.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 26. januarja 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 60334/2004
Ob-1128/04
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d.
2. Naslov naročnika: Mirka Vadnova 3a, Kranj, tel. 04/20-83-000, faks
04/20-83-600.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
opreme in obnova sekundarne opreme
20 kV stikališča v RP letališče Brnik.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni
sklopov, oddaja za celoto.
4. Kraj dobave: Kranj, Ul. Mirka Vadnova 3a.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso mogoče.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek del
po podpisu pogodbe, dokončanje del v roku
6 mesecev od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Elektro Gorenjska,
d.d. Kranj, Mirka Vadnova 3a, II. nadstropje,
soba št. 212, po predhodni enodnevni najavi
po tel. 04/20-83-614 ali faksu 04/20-83-600,
z virmanskim dokazilom o plačilu stroškov in
obvezno navedbo davčne številke.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ob delavnikih v
času od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: z virmanskim dokazilom o
plačilu stroškov v višini 10.000 SIT (skupaj z DDV) in navedbo davčne številke, na
transakcijski račun št. 25100-9700516198,
Probanka Maribor.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 3. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro Gorenjska, d.d. Kranj, Mirka Vadnova 3a, II. nadstopje, soba št. 212.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 11. 3. 2004 ob
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11. uri v prostorih Elektro Gorenjske, d.d.
Kranj, Ul. Mirka Vadnova 3a, v sejni sobi,
II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti, bančna garancija za
dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene
vrednosti in bančna garancija v višini 10%
pogodbene vrednosti za odpravo napak v
garancijskem roku.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: obračun
se bo vršil na podlagi izstavljenih faktur.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša: /
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: rok veljavnosti ponudbe mora biti najmanj 120 dni od roka, določenega za odpiranje ponudb
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
75%, reference sistema 10%, pogarancijsko vzdrževanje 8%, dodatne tehnične in
funkcionalne lastnosti 7%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 1. 2004.
Elektro Gorenjska, d.d. Kranj

Fajdiga. Vprašanja so lahko samo pisna, po
faksu ali e-mailu.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 12. uro ob predložitvi potrdila o
plačilu zneska iz točke (c).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT z DDV na podračun pri UJP 01285-6030922997.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 3. 2004 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zdravstveni dom Novo mesto,
Kandijska c. 4, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 3. 2004 ob 12. uri, Zdravstveni dom
Novo mesto, Kandijska c. 4, sejna soba/III.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo v
60 dneh po opravljenem prevzemu.
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: opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 31. 5. 2004 – 22. 3.
2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: določena
v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 1. 2004.
Zdravstveni dom Novo mesto

Št. 6
Ob-1179/04
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: 41 faksimilnih naprav, 52 strojev za štetje bankovcev, 12 elektronskih tehtnic do 60
kg, 3 elektronske tehtnice do 150 kg in 1
elektronsko števna tehtnica.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: da
– sklopi so: I. faksimilne naprave, II. stroji za
štetje bankovcev, III. elektronske tetnice in
IV. elektronsko števna tehtnica.
4. Kraj dobave: po dispoziciji naročnika
na pošte v RS.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 45 dni po
podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Pošte Slovenije, d.o.o.,
Sektor za investicije in nabavo, Slomškov
trg 10, 2500 Maribor, oseba za informacije
Peter Hometer.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.000 SIT na račun
90672-0000040025, sklic 00 0000-17.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 3. 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:
2. 3. 2004 ob 10. uri, Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 90 dni
po prevzemu.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: poleg splošnih pogojev po
41. do 43. členu ZJN-1 mora ponudnik izpolnjevati: da so letni prihodki v letu 2002
enaki ali večji od petkratne vrednosti ponudbe, da ni imel blokiran račun v zadnjih
6 mesecih poslovanja več kot 5 dni, da ni
dal zavajajoče podatke glede zahtev iz te
točke; da je predložen obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije, da ponujena oprema ustreza tehničnim zahtevam naročnika, da je predložil
in montiral tehtnico v testiranje, da je ponudnik pravilno in pravočasno izpolnil pogodbenih 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 22. 3. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: za tehtnice: cena 40 točk, testiranje 30 točk in garancijska doba 5 točk, za ostalo mehanizacijo:
cena 40 točk in garancijska doba 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 1. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št.16/04
Ob-1206/04
1. Naročnik: Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska c. 4.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom
Novo mesto, Kandijska c. 4, 8000 Novo
mesto, faks 07/332-21-16, e-mail: jelka.fajdiga@zd-nm.si, tel. 07/391-67-03.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
A) 1 kom. opremljeno urgentno vozilo-visoka verzija (reanimobil),
B) 2 kom. osebno vozilo nižjega cenovnega razreda 1.200 ccm3 (ne 16 V) in
C) osebno vozilo nižjega cenovnega
razreda 1.200 ccm3 (ne 16 V) - štirikolesni pogon.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: možne
so ponudbe za posamezni sklop.
4. Kraj dobave: Novo mesto, Kandijska
c. 4.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: za točko A)
v letu 2004, za točki B) in C) v 60 dneh po
podpisu pogodbe oziroma najkasneje do
30. 6. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zdravstveni dom
Novo mesto, Kandijska c. 4, tajništvo, Jelka

Stran

ZJN-12.G

Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega razpisa za oddajo naročila gradenj po odprtem postopku
Št. 008-24/1-04
Ob-962/04
1. Naročnik: OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.,
Zdraviliški trg 13, 3250 Rogaška Slatina.
2. Naslov naročnika: OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina
d.o.o., Zdraviliški trg 13, 3250 Rogaška Slatina, tel. 03/81-21-400, faks 03/81-21-415.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
vodohrana 500 m3 – Polana.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
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4. Kraj izvedbe: Polana, Občina Kozje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudba v dveh variantah.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del 1. 4.
2004, dokončanje del 1. 6. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: OKP Javno podjetje za
komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.,
Zdraviliški trg 13, 3250 Rogaška Slatina,
Zlatko Kvesič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
do 19. 2. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT nakazilo na TR
OKP Javno podjetje za komunalne storitve
Rogaška Slatina d.o.o., Rogaška Slatina, št.
06000-0029105634, s pripisom za razpisno
dokumentacijo – vodohran.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 3. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Zdraviliški trg 13, 3250 Rogaška Slatina.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 3. 2004 ob 12. uri, OKP Javno podjetje za
komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.,
Zdraviliški trg 13, Rogaška Slatina.
10. Navedba finančnih zavarovanj
za resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančna garancija v višini 2,5% ocenjene
vrednosti del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: minimalni plačilni rok je 60 dni od dneva potrditve situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skupina ponudnikov
more predložiti pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: splošni pogoji po 41. do 43.
členu ZJN-1.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 15. 4. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80%, plačilni pogoji 10%, reference 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe za izvedbo vseh razpisanih del.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 1. 2004.
OKP Javno podjetje za komunalne
storitve Rogaška Slatina d.o.o.
Št. 01/04
Ob-988/04
1. Naročnik: Občina Pivka.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska cesta
5, 6257 Pivka, faks 05/721-01-02, elektronski naslov: ludvika.sabec@pivka.si, tel.
05/721-01-00.
3. (a) Opis in obseg gradnje: stanovanjska hiša Murnova ulica Pivka.
Ocenjena vrednost 21,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
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skupaj: oddaja del je predvidena v enem
sklopu.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projektna dokumentacija je izdelana.
4. Kraj izvedbe: Pivka.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni začetek del: april 2004, dokončanje maj 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka, tel. 05/721-01-00,
faks 05/721-01-02, elektronski naslov: ludvika.sabec@pivka.si, kontaktna oseba: Šabec Ludvika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti osebno v sprejemni
pisarni občine vsak delovni dan do dneva
odpiranja ponudb med 9. in 11. uro, po
predhodni najavi, s predložitvijo potrdila o
plačanih stroških razmnoževanja razpisne
dokumentacije, na zahtevo ponudnika pa
tudi po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o plačanih stroških razmnoževanja
razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razmnoževanja razpisne dokumentacije v višini 10.000 SIT (v
ceni je vključen DDV) je potrebno nakazati
na transakcijski račun Banka Slovenije št.
01291-0100016298, s pripisom stanovanjska hiša Murnova ulica Pivka – razpisna
dokumentacija.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do četrtka, 26. 2. 2004
do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Pivka, Kolodvorska cesta
5, 6257 Pivka; v tajništvo Občine Pivka.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 2. 2004 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 2,000.000 SIT in veljavnostjo 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu
z Zakonom o izvrševanju proračuna RS za
leto 2004 – 60 dni.
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:
– da bo razpisano delo izvedel po sistemu »ključ v roke«,
– da ima zadostno število strokovnega
kadra in tehničnih kapacitet za izvedbo del
v zahtevanem roku,
– da bo razpisana dela izvedel v zahtevanem roku,
– da bo razpisana dela izvedel v skladu
z zakonom o graditvi objektov,
– da bo razpisano delo izvedel s podizvajalci, ki bodo navedeni na zahtevanem
obrazcu v razpisni dokumentaciji,
– da bo v ponudbeni dokumentaciji priložil izjave navedenih podizvajalcev, da ima
glavni ponudnik do njih poravnane že zapadle obveznosti,

– da bo dostavil pri oddaji ponudbe od investitorjev potrjene reference skupaj s potrdili
o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in datumi izvedbe – svoje in od navedenih podizvajalcev – zahtevajo se reference za podobna
dela za vsaj 2 objekta v zadnjih 3 letih,
– da bo dostavil pri oddaji ponudbe potrdilo, iz katerega je razvidno, da ima vodja
del na gradbišču vsaj V. stopnjo izobrazbe
gradbene smeri priznane v RS,
– da daje garancijo za kakovost izvršenih
del: konstrukcija – 10 let; fasada, kritina – 10
let; ostala gradbena, obrtniška in instalacijska
dela 5 let; ostala oprema: veljajo garancijske
dobe proizvajalcev iz garancijskih listov vendar ne manj kot eno leto; roki se upoštevajo
od zapisniško opravljenega prevzema del,
– da bo dostavil naročniku ob podpisu
pogodbe bančno garancijo za dobro izvedbo
del in eventualno prekinitev del po krivdi izvajalca v višini 10% pogodbene vrednosti,
– da bo dostavil naročniku ob podpisu
pogodbe bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti,
– da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega računa.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati vsaj do
26. 4. 2004, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe 10. 3. 2004.
Naročnik si pridržuje pravico ne izbrati
nobenega ponudnika in ponoviti razpis,
kolikor ponudbe kljub veljavnosti iz kateregakoli razloga vsebinsko ne ustrezajo
(vsebinska nesprejemljivost) in zato ne
more biti v nobenem primeru odškodninsko odgovoren.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena (85 točk),
2. potrjene reference kadra ponudnika
(10 točk),
3. ugodnejši plačilni pogoji (2 točki),
4. odstotek pribitka ponudnika na morebitna dodatno naročena dela (3 točke).
Največje število točk, ki jih ponudnik pri
ocenjevanju ponudb lahko dobi, je 100.
1. cena se obračuna v točke po naslednji
formuli:
cena(točke) = najnižja cena/ponudbena
cena x 85
2. potrjene reference kadra ponudnika in
podizvajalcev:
a) vodja del ponudnika in vodje del vseh
podizvajalcev imajo najmanj 3 reference za
vodenje podobnih del v zadnjih 5 letih – dobi
10 točk;
b) vodja del ponudnika in vodje del vseh
podizvajalcev imajo najmanj 1 do 3 reference za vodenje podobnih del v zadnjih 5 letih
– dobi 5 točk;
c) vodja del ponudnika in večina vodij del
podizvajalcev imajo najmanj 1 do 3 reference za vodenje podobnih del v zadnjih 5 letih
– dobi 3 točk;
d) vodja del ponudnika ima najmanj 3
reference za vodenje podobnih del v zadnjih 5 letih; velja lokacija potrjenih referenc
– dobi 2 točki;
e) ostalo – dobi 0 točk;
3. ugodnejši plačilni pogoji
– 90 dni od izstavitve situacije – dobi 2
točki,
– 75 dni od izstavitve situacije – dobi 1
točko,
– v skladu s pogoji – dobi 0 točk;
4. odstotek pribitka ponudnika na morebitna dodatno naročena dela je % pribitka
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ponudnika, ki ga bo obračunal na račune
podizvajalcev zaradi manipulativnih stroškov pri morebitnih dodatno naročenih delih ali storitvah:
– do 2% pribitka – dobi 3 točke,
– do 4% pribitka – dobi 2 točki,
– do 5% pribitka – dobi 1 točko,
– več kot 5% – dobi 0 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 1. 2004.
Občina Pivka

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti osebno do 2. 3. 2004 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: tajništvo DIS Consulting d.o.o.
Ljubljana, Letališka 33, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 3. 2004 ob 9. uri v sejni sobi DIS
Consulting d.o.o., Ljubljana, Letališka 33,
Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančne
garancije za resnost ponudbe, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo
napak v garancijskem roku.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najmanj
60 dni po prejemu računa.
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 razpisana
dela oddal enemu izvajalcu.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: ponudnik mora izpolnjevati pogoje
iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 3. 5. 2004. Sklep bo sprejet
predvidoma 15. 3. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: 1. kakovost in reference ponudnika; 2. rok izvedbe;
3. cena; 4. garancijski roki.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 1. 2004.
DIS Consulting d.o.o.

Št. 082/04
Ob-1019/04
1. Naročnik: Občina Hodoš – Hodos
Község.
2. Naslov naročnika: Občina Hodoš,
Hodoš 52, 9205 Hodoš – Hodos, tel.
02/559-80-21, faks 02/559-80-20, e-mail:
obcina-hodos-kozseg@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena
dela, obrtniška, strojna dela pri izgradnji
primarnega in sekundarnega vodovodnega omrežja v Občini Hodoš.
(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: k.o. Hodoš in k.o.
Krplivnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudnik lahko ponudi le variante, predvidene
s projektno dokumentacijo ali z razpisno
dokumentacijo.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek marec 2004 po podpisu pogodbe, zaključek
oktober 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Občina Hodoš,
Hodoš 52, 9205 Hodoš, urad župana, tel.
02/559-80-21, faks 02/559-80-20.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 16. 2. 2004,
vsak delovnik od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT z virmanskim
nalogom, na TRR št. 01361-0100012383,
pri Banki Slovenije pred dvigom razpisne
dokumentacije, s pripisom “javni razpis”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 1. 3. 2004
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Hodoš, Hodoš 52, 9205
Hodoš, z napisom “Ponudba – ne odpiraj”.
9. Datum in čas odpiranja ponudb: 5. 3.
2004 ob 14. uri, v sejni sobi Občine Hodoš.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe, v višini 10%
vrednosti, z veljavnostjo do izročitve bančne
garancije za dobro izvedbo del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na podlagi začasnih situacij z zamikom 60 dni od
uradnega prejetja potrjenega računa.
12. Pravna 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.

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:
ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična
oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je
predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
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,
odločitev o sprejemu ponudbe bo v roku 5
dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba po merilih:
– ponudbena cena – 65%,
– reference ponudnika – 12%,
– reference odgovornega vodje gradbišča – 6%,
– garancijski roki – 8%,
– finančna in poslovna sposobnost
– 9%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– dodatne informacije v zvezi z razpisno
in projektno dokumentacijo se lahko dobijo
na Občini Hodoš, Hodoš 52, 9205 Hodoš,
faks 02/559-80-20;
– vpogled v kompletno PGD in PZI projektno dokumentacijo je omogočen na Občini Hodoš, Hodoš 52, dne 20. 2. 2004 ob 13.
uri je po predhodni najavi na Občini Hodoš
predviden ogled gradbišča.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 1. 2004.
Občina Hodoš
Št. 66/04
Ob-1031/04
1. Naročnik: Lekarna Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ulica stare pravde
11, 1000 Ljubljana, tel. 01/230-61-20.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija Centralne lekarne Prešernov
trg 5, Ljubljana, ki obsega: gradbena dela,
obrtniška dela, elektro in strojno instalacijska dela v predvideni vrednosti 85,000.000
SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del po sklopih ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Prešernov
trg 5.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek
del je marec 2004 in predviden čas izvedbe
3 mesece.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: DIS Consulting d.o.o.
Ljubljana, Letališka 33, Marija Lubarda,
univ. dipl. inž., tel. 01/521-20-14 ali GSM
041/796-617, med 8. in 10. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 3. 2. 2004 dalje, med 10. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 85.000 SIT na transakcijski račun DIS Consulting Ljubljana, NLB
Ljubljana št. 02923-0018585146 Centralna
lekarna - razpisna dokumentacija.
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Št. 1/2004
Ob-1066/04
1. Naročnik: Občina Duplek.
2. Naslov naročnika: Cesta 4. julija 106,
2241 Sp. Duplek, faks 02/681-94-71, tel.
02/681-41-01, e-mail: obcina.duplek@duplek.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnovitvena dela na občinskih cestah Sp. Korena,
Stražiše in Žikarce v dolžini 3992 m.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Sp. in Zg. Korena ter
Žikarce.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončana ali časa izvedbe: marec – maj
2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Duplek,
Cesta 4. julija 106, 2241 Sp. Duplek, tel.
02/681-41-01, Franc Beber.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure do izteka roka za oddajo
ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v višini 10.000 SIT
se nakaže na TRR št. 01226-0100008522.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti predložene do vključno 25. 2. 2004 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Duplek, Cesta 4. julija 106,
2241 Sp. Duplek. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom »Ne odpiraj
– ponudba za obnovitvena dela na občinskih
cestah Sp. Korena, Stražiše in Žikarce.« Na
hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 25. 2. 2004 ob 12.
uri v sejni sobi Občine Duplek.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini 10% od vrednosti javnega
razpisa. Garancija mora biti veljavna do
29. 3. 2004.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu
z Zakonom o izvrševanju proračuna za leti
2004 in 2005.
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. in 43. členu Zakona o javnih
naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
do 26. aprila 2004. Naročnik bo odločitev
o sprejemu ponudbe sprejel predvidoma
27. 2. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 80%, reference ponudnika 10%,
garancija 10%; podrobneje so merila opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 1. 2004.
Občina Duplek
Št. 054/04
Ob-1192/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za kulturo.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za kulturo, Maistrova ul.
10, Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbenih, obrtniških in inštalacijskih
del ter komunalnih priključkov za izgradnjo: a) I. in II. faze podzemnih garaž v I.
in II. kleti, atrija in skladiščnih prostorov
v kleti ter zunanje ureditve celotnega območja za I. in II. fazo, b) kleti za objekt št.
25 – Narodni muzej, prizidka na dvoriščni
strani, I. faza in c) kleti za objekt št. 28
– Slovenski etnografski muzej, prizidka
na dvoriščni strani, I. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena v naročilo razen izdelava
PID projektov.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Metelkova.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
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6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden datum
začetka del za I. fazo je april 2004, dokončanje pa november 2004. Pričetek del II. faze
je maj 2006, dokončanje pa julij 2007.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisno dokumentacijo
je možno dobiti v stavbi Slovenskega etnografskega muzeja, Metelkova 2, Ljubljana, v
tajništvu pri Jasni Senčur, tel. 01/432-53-96.
Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zahteva ponudnik po faksu na št.
473-33-01 ali po pošti na naslov IMOS d.d.,
Dunajska 56, 1000 Ljubljana, Anton Vidic, z
oznako “Vprašanja v zvezi z JN št. .....”.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: vsak delovni
dan od dneva te objave med 9. in 11. uro,
po predhodni telefonski najavi pri Jasni
Senčur.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša z DDV 40.000 SIT in se nakaže na
transakcijski račun št. 01100-6030376834 pri
UJP, z obveznim pripisom “za razpisno dokumentacijo Metelkova – garaže z atrijem, objekt
25, objekt 28”. Pri dvigu razpisne dokumentacije se mora prevzemnik razpisne dokumentacije izkazati z dokumentom, iz katerega je
razvidno plačilo razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 3. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za kulturo, Maistrova ul. 10, 1000 Ljubljana. Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 1. 3. 2004 ob 11. uri na naslovu: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo,
Maistrova ul. 10, Ljubljana, I. nadstropje
– sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe velja do 1. 6.
2004 v višini 180,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): 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. 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 1. 6. 2004. Predviden datum o sprejemu
ponudbe: 1. 4. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: a) ponudbena cena 60%, b) reference iz naslova
izvedbe podzemnih garaž 16%, c) splošne
reference iz naslova izvedbe drugih objektov visokih gradenj 8%, d) usposobljenost
ponudnika 5%, e) ISO certifikat 3%, f) finančno stanje ponudnika 3%, g) garancijski
rok 5%. Ugodnejši je ponudnik, ki doseže
višje število točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: odgovore na vprašanja bo naročnik
posredoval vsem ponudnikom, ki so prejeli
razpisno dokumentacijo.

17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 113-114 z dne
21. 11. 2003.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 1. 2004.
Ministrstvo za kulturo
Št. 824
Ob-1201/04
1. Naročnik: Občina Šenčur.
2. Naslov naročnika: Kranjska cesta
11, 4208 Šenčur, tel. 04/25-19-100, faks
25-19-111, e-mail:obcina@sencur.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
fekalne kanalizacije Šenčur – PK III – 1.
faza.
Dela na fekalni kanalizaciji obsegajo:
– pripravljalna in rušitvena dela,
– zemeljska dela - spodnji ustroj,
– zidarska, betonska in montažna dela,
– zgornji ustroj,
– zaključna dela.
Dela na fekalni kanalizaciji PK III – 1.
faza obsegajo naslednje kanale: kanal III,
III/1A, III/1A-1, III/1, III/2, III/3, III/3-1.
(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: Šenčur.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: začetek del
predvidoma 13. 4. 2004, dokončanje del
30. 7. 2004 oziroma v skladu s sklenjeno
pogodbo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Šenčur, Oddelek za prostorsko in komunalno dejavnost,
Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, kont. oseba je Aleš Puhar, tel. 04/25-19-105.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati kadarkoli do dne
odpiranja ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 35.000 SIT, plačljivo
na transakcijski račun Občine Šenčur, št.
01317-0100006973, s pripisom razpisna
dokumentacija-kanalizacija Šenčur – PK
III – 1. faza.
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 Šenčur, Kranjska cesta
11, 4208 Šenčur.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 3. 2004 ob 11. uri na sedežu Občine Šenčur, Kranjska cesta 11 (sejna soba).
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost
ponudbe se zahteva bančna garancija v višini 10% od ponujene vrednosti del, ki mora
veljati 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: 80% plačila
na podlagi začasnih mesečnih situacij, rok
plačila najmanj 60 dni od potrditve situacije.
10% po opravljeni primopredaji del, 10% po
pridobitvi uporabnega dovoljenja. Rok plačila je najmanj 60 dni od opravljenega posameznega primopredajnega zapisnika.
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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Št.

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 razpolagati s tehnično opremo in kadri, s katerimi bo zagotovil nemoteno delo in doseganje roka.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30 dni od odpiranja ponudb,
v roku 15 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za dodelitev naročila so v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega ali odstopiti od pogodbe zaradi finančnih in drugih
razlogov. Ponudniki nimajo pravice do odškodnine iz tega naslova.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 1. 2004.
Občina Šenčur

Št. 344-04-4/2004
Ob-961/04
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško, tel. 07/498-11-00, faks
07/49-221.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: redno letno vzdrževanje
občinskih cest v Občini Krško za leti
2004 in 2005.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in spremljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko predloži ponudbo za vse
sklope (območja) ali samo za posamezne
sklope, in sicer:
a) 1. območje: Senovo, Brestanica, Rožno – Presladol in Koprivnica,
b) 2. območje: Dolenja vas, Zdole, Krško
levi breg + most,
c) 3. območje: Veliki trn, Raka, Leskovec
pri Krškem, Krško desni breg, Senuše, Veliki
Podlog, Krško polje, Gora,
d) 4. območje: Kostanjevica na Krki,
Podbočje.
5. Kraj izvedbe: Občina Krško.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso dopustne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od podpisa pogodbe
do 15. 4. 2006, ta rok pa se lahko skrajša v
primeru, da se redno letno vzdrževanje cest
zagotovi v eni izmed oblik, ki jih predvideva
Zakon o gospodarskih javnih službah.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Krško, CKŽ
14, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo,
Romana Pečnik, tel. 07/498-13-72.
(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: 10.000 SIT, podračun EZR:
01254-0100008120.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 3. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 3. 2004 ob 12. uri, Občina Krško, sejna
soba D.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3%
skupne ponudbene vrednosti.
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 (ZJN-1, 47.
člen): pogodba s solidarno odgovornostjo
družbenikov.
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: navedene v ponudbeni
dokumentaciji;
a) da ima veljavno registracijo,
b) ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave,

Št.266-182/2003
Ob-1745/04
1. Naročnik: RS Servis skupnih služb
vlade.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-18-00, faks 01/478-18-78.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izbor izvajalca gradbeno obrtniških del, komunalne ureditve ter dobavo in montažo opreme za Mejni prehod Podgorje.
(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: Mejni prehod Podgorje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe je 60
dni po podpisu pogodbe in uvedbe v delo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: RS Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana – glavna pisarna.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak 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:
15202-7141998-2004.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 2. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: RS Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, Glavna
pisarna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 2. 2004 ob 9.30; RS Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 25/a, 1000 Ljubljana – sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 5,000.000
SIT, garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-

kona o javnih naročilih): pravni akt o skupni
izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: ostali pogoji so podrobneje podani
v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
vključno 27. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: 1. ponudbena cena – do 100 točk; 2. kvalitetno
in pravočasno opravljene storitve v zvezi z
dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila
(istovrstna dela) – skupaj največ 13 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko v pisni obliki zahtevajo
dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, in sicer najkasneje 5 dni pred iztekom
roka za predložitev ponudb.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 1. 2004.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

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. 402-40/04-181

Ob-1768/04

Preklic
Naročnik DARS, d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, Dunajska 7, Ljubljana, preklicuje javno naročilo za izdelavo
projektne dokumentacije dvocevnega predora Šentvid s priključnimi kraki in polnim
priključkom na Celovško cesto (PGD, PZI
in PZR) na odseku AC Šentvid Koseze, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 1 z dne 9. 1.
2004, Ob-265/04.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.
Popravek
Zaradi spremembe razpisne dokumentacije objavljamo v skladu s 25. členom
ZJN-1 popravek objave javnega razpisa,
št. 5/2003-6, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 1 z dne 9. 1. 2004, za odprti postopek
za izbiro izvajalca za investitorski inženiring
– Športna dvorana Nova Gorica.
Popravita se točki:
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 2. 2004 do 12. ure.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 2. 2004 ob 12.30, v stekleni dvorani
Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, Nova Gorica.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
in
Mestna občina Nova Gorica

Stran

Stran
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c) da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem ali
druga pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
d) da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve,
e) da je finančno in poslovno sposoben,
f) da izkaže pravočasno poravnavanje
svojih obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov,
g) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri,
h) da je navedel točne podatke glede obveznih pogojev,
i) da predloži bančno garancijo za resnost ponudbe v skladu s pogoji iz razpisne
dokumentacije,

j) da predloži izjavo banke (skladno z
vzorcem), da mu bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo del,
k) da podpiše zahtevane izjave iz razpisne dokumentacije,
l) da predloži pogodbo o skupnem nastopanju, kadar zagotavlja kapacitete s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, ter za podizvajalce in partnerje predložiti vse zahtevane dokumente iz razpisne
dokumentacije,
m) da izpolnjuje ostale zahteve iz razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami
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 obrazci iz razpisne dokumentacije.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora biti 50
dni od dneva odpiranja ponudb, datum odločitve je 20 dni od dneva odpiranja.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 3 z dne 16. 1.
2004, Ob-463/04.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 1. 2004.
Občina Krško

Št. 404-08-10/2004-2
Ob-971/04
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo
RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25, Ljubljana, telefaks 01/431-90-35.
3. Vrsta in opis storitve: zakup kapacitet snopovnega sistema radijskih zvez na
območju Republike Slovenije.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: izvajalec se lahko poteguje za vse skupaj.
5. Kraj izvedbe: različne lokacije v Republiki Sloveniji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od marca 2004
do decembra 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva pl. 24, 1000 Ljubljana,
Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86, faks
01/431-90-35, Dušan Cirar, tel. 01/471-23-48,
faks 01/431-90-35, dodatne informacije:
Jože Mokorel, 01/471-25-53.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro. Ob prevzemu razpisne
dokumentacije mora zainteresirani ponudnik
naročniku predložiti št. telefona in telefaksa
ter kontaktno osebo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS 2/2004- ODP), na transakcijski račun št. 01100-6370191114. Prevzem
razpisne dokumentacije je lahko osebno ali
po pošti. Pred tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova
ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na številko) ter potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 8. 3. 2004 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS, prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom: »Ne odpiraj, ponudba
javni razpis MORS 2/2004 – ODP – Zakup
kapacitet snopovnega sistema radijskih
zvez«.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 3. 2004 ob 10. uri, na naslovu: MORS,
Urad za logistiko, Služba za javna naročila,
Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če sozahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
od vrednosti ponudbe, v primeru, da je ponujeni predračun z DDV višji od 36,000.000
SIT in izjava banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obvez-

nosti v višini 10% od pogodbene vrednosti,
v primeru, da pogodbena vrednost z DDV
presega 36,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila je 30 dni od uradnega prejema računa
na naročnikov naslov.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): ni predvideno.
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: rok plačila je 30 dni od uradnega
prejema računa.
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 dokončne izvedbe posla, odločitev o sprejemu
ponudbe predvidoma do 30. 3. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za oceno ponudbe je skupna cena. Skupno
ceno bomo izračunali kot vsoto cene priključnine, cene zakupa radijskih postaj in
24-kratno ceno mesečnega najema.

Skupna _ cena = Cena _ priključnine + Cena _ zakup _ rad _ postaj + 24 * Cena _ mes._ najema
Legenda:
Skupna_cena – merilo za oceno ponudbe
Cena_priključnine – ponujena cena priključnine v SIT brez DDV in brez popustov
Cena_zakup_rad_postaj – ponujena cena mesečnega zakupa radijskih postaj v SIT brez DDV in brez popustov
Cena_mes._najema – ponujena cena mesečnega najema v SIT brez DDV in brez popustov
Izbrana bo ponudba z najnižjo skupno ceno.

18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 1. 2004.
Ministrstvo za obrambo
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Št.

Ob-981/04
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Trbovlje, faks 03/56-52-121, tel. 03/56-26-144,
e-mail: marjeta.lindic@rth.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A Zakona o javnih naročilih: storitve kopenskega transporta – 1 A,
št. kat. 2 – prevozi delavcev na delovišče
Rudnik urana Žirovski vrh.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: sprejemljiva je ponudba za celotno naročilo.
5. Kraj izvedbe: relacija: Hrastnik–Trbovlje–Zagorje–RŽV in nazaj.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: trajanje 12 mesecev.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, komercialni oddelek, dodatne informacije: Marjeta Lindič.
Razpisna dokumentacija se zahteva
osebno ali pisno na naslovu naročnika. Dokumentacija je na vpogled na naslovu naročnika. Dokumentacijo je možno prevzeti
od objave dalje.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo od objave do roka
za oddajo ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 10.000 SIT + DDV.
Način plačila: na blagajni RTH, Rudnika
Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun številka 26330-0011210706 pri NLB Banka Zasavje d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno
obvezno navesti, za kateri razpis se plačuje
dokumentacija in pisno sporočiti ga. Lindič
vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 4. 3. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80),
komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.
Kuverta mora biti opremljena, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo v sejni sobi RTH, Rudnika Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, dne 4. 3. 2004 ob 9.15.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za dobro izvedbo posla v višini
10% ponudbene vrednosti in izjava banke,
da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti, v primeru da je ponudbena vrednost višja od 30,000.000 SIT.
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 (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-

za resnost ponudbe v višini 5% od vrednosti
ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalogo
v celoti financira naročnik.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: ustrezna tehnična in strokovna
usposobljenost, reference ponudnika in morebitnih podizvajalcev, stopnja zasedenosti
kapacitet izvajalca.
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 2. 4. 2004, naročnik bo sprejel odločitev
predvidoma do 15. 3. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena (do
70 točk) in izvedbeni rok (do 30 točk).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Irena Ažman, tel. 01/478-48-04, Nives
Jurcan, tel. 01/478-49-27.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bilo objavljeno.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 1. 2004.
Geodetska uprava Republike Slovenije

nih naročilih: pogoji so 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 biti veljavna
do 31. 3. 2005.
Sprejem ponudbe bo potekal v skladu
z ZJN-1.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena za prevoz ene relacije do 8 oseb – do 30 točk,
– ponudbena cena za prevoz ene relacije do 16 oseb – do 35 točk,
– ponudbena cena za prevoz ene relacije nad 16 oseb – do 35 točk.
Merila so podrobno pojasnjena v razpisni
dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 1. 2004.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Št. 90005-1/2004-3
Ob-995/04
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Geodetska uprava Republike
Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00, faks
01/478-48-34.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: reprodukcijsko kartografske storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni
predvidena.
5. Kraj izvedbe: naloga se izvaja na sedežu izvajalca.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pogodba se sklepa do 30. 11. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Služba za finančne in
splošne zadeve, Glavni urad, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Nives Jurcan, tel.
01/478-49-27, soba P07.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
2. 3. 2004 do 9. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: negotovinsko plačilo
v višini 5.000 SIT na podračun EZR št.
01100-8450002549, model: 11, sklic na št.:
25127-7130007-99xxxx04.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 2. 3. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Nives Jurcan, soba P07.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 3. 2004 ob 11. uri v prostorih Geodetske
uprave Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, Ljubljana, sejna soba v pritličju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica

Stran

Št. 04/2004
Ob-1024/04
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, faks 03/56-51-232, tel.
03/56-51-200.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: gradbeno vzdrževalna in
šamoterska dela v času rednega letnega
remonta bloka 125 MW, dobava ognjeodpornih materialov in intervencijska gradbena dela v obdobju 2004–2005.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba obsega naslednje sklope:
1. gradbeno vzdrževalna dela v času
remonta in intervencijska gradbeno vzdrževalna dela za obdobje enega leta,
2. šamoterska dela v času rednega letnega remonta 2004,
3. dobava ognjeodpornih materialov.
Ponudba se izdela v celoti ali po sklopih.
5. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe:
– gradbeno vzdrževalna dela v času
remonta se bodo izvajala od 24. 5. 2004
do 23. 7. 2004, intervencijska gradbeno
vzdrževalna dela v obdobju do naslednjega
remonta,
– šamoterska dela se bodo izvajala od
4. 6. 2004 do 13. 7. 2004,
– ognjeodporni materiali pa morajo biti
dobavljeni do 31. 5. 2004.
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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-a, da je
ponudnik davčni zavezanec, oziroma izjavo,
da ni registriran za DDV.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 24. 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
tega javnega razpisa ter navedbo predmeta
naročila.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 24. 2. 2004 ob
9.30, v prostorih TET d.o.o., Ob železnici
27, Trbovlje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za zavarovanje resnosti ponudbe v višini
10% vrednosti ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: po pogodbi.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): pogodba oziroma dogovor o skupnem nastopu.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: ob dokazilih za izpolnjevanje
splošnih pogojev, mora ponudnik predložiti
tudi:
– izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec
ponudbe,
– predračune sklopov za katere kandidira,
– izjave o kvaliteti izvajanja del, o seznanitvi z objekti, o zahtevani kadrovski
strukturi, o zahtevanih delovnih sredstvih, o
ustreznih delovnih izkušnjah, o opravljenih
izpitih iz varstva pri delu predvidenih delavcev, o vodenju gradbenega dnevnika in
evidentiranju prisotnosti, o odzivnem času
in o ekoloških zahtevah naročnika,
– pogodbe s podizvajalci/pogodbenimi
partnerji in izjavo o poravnanih pogodbenih
obveznostih do le-teh, v primeru izvajanja
del s podizvajaci,
– bančno garncijo 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,
– 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: /
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(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 (sklop 1 in 2) oziroma rok dobave (sklop 3) – do 10.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja Dušan Rotar.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 1. 2004.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
Št.011-04-2/2004
Ob-1035/04
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. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: obnova talnih obeležb na
državnih cestah.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: dela se
bodo oddala po naslednjih sklopih:
– sklop 1 (seznam odsekov v Poglavju 8
razpisne dokumentacije),
– sklop 2 (seznam odsekov v Poglavju 8
razpisne dokumentacije),
– sklop 3 (seznam odsekov v Poglavju 8
razpisne dokumentacije),
– sklop 4 (seznam odsekov v Poglavju 8
razpisne dokumentacije),
– sklop 5 (seznam odsekov v Poglavju 8
razpisne dokumentacije),
– sklop 6 (seznam odsekov v Poglavju 8
razpisne dokumentacije),
– sklop 7 (seznam odsekov v Poglavju 8
razpisne dokumentacije),
– sklop 8 (seznam odsekov v Poglavju 8
razpisne dokumentacije),
– sklop 9 (seznam odsekov v Poglavju 8
razpisne dokumentacije).
5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso
sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od aprila do oktobra 2004.
8. (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.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 3. 2004 do 8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo
za promet - Direkcija Republike Slovenije
za ceste, Tržaška 19, Ljubljana - vložišče,
soba 21/I.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 2. 3. 2004 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
12. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
13. 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.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: pogoji so navedeni v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
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
vsaj 120 dni, predvideni rok o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste
Ob-1082/04
1. Naročnik: Banka Slovenije.
2. Naslov naročnika: 1505 Ljubljana,
faks 01/47-19-727.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: svetovanje, raziskovanje
in izobraževanje na področju tržnih tveganj (1A zap. št. 9).
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni
predvideno.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana in drugi kraji
v Sloveniji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso
sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: marec 2004,
trajanje 2 leti.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Nadzor bančnega
poslovanja, Danica Turšič ali Gordana Ilc
Križaj.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 12. ure in
14. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na poravnalni
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račun Banke Slovenije 01000-0000100090,
sklic M05 312709927-2400.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 3. 3. 2004 do 12. ure
(na podlagi drugega odstavka 60. člena Zakona o javnih naročilih).
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Banka Slovenije, vložišče, Slovenska 35, 1505 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 3. 2004 ob 14 uri, v sobi št. 537.
11. Navedba finančnih zavarovanj, če so
zahtevana: dve bianco menici s pooblastilom
za izpolnitev do skupne višine 10% pogodbene vrednosti in za vnovčenje menic v banki.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mesečno plačilo/ podrobnejši pogoji so razvidni 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): z izbranim ponudnikom bomo sklenili pogodbo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: ni drugih pogojev.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(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 31. 3. 2004, datum odločitve najkasneje
10. 3. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: reference
svetovalca s področja poznavanja bančnega poslovanja, reference svetovalca s področja poznavanja tržnih tveganj in cena
svetovanja.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije ponudniki lahko
dobijo do izteka razpisnega roka na Banki
Slovenije, Slovenska 35, Ljubljana, pri Mateju Krumbergerju (matej.krumberger@bsi.si)
ali Srečku Devjaku (srecko.devjak@bsi.si).
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 1. 2004.
Banka Slovenije

sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročnik bo oddal najugodnejšemu ponudniku
celotno javno naročilo.
5. Kraj izvedbe: Radovljica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek aprila
2004, dokončanje s pridobitvijo uporabnega dovoljenja oktobra 2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: ING-ARH, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica, Ana Čeh, tel.
04/530-10-20.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
3. 2. 2004 dalje, med 10. in 12. uro po predhodni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, plačilo na TRR
št.: 07000-0000312624 pri Gorenjski banki
PE Radovljica, ING-ARH, Polona Čeh s.p.,
Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica, pred dvigom razpisne dokumentacije.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 2. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, sprejemna pisarna
– pritličje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 2. 2004 ob 12. uri na Občini Radovljica,
Gorenjska c. 19, 4240 Radovljica, v mali
sejni sobi.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 10% ponujene vrednosti z
veljavnostjo do predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS,
podzakonskimi predpisi in pogodbo.
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 sklenil
pogodbo z izbranim ponudnikom za celotno
vrednost razpisanih del.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik ima ustrezne
reference s področja javnega naročila v
zadnjih dveh letih, kar dokazuje s potrdili
naročnikov, in sicer: vodenje svetovalnega inženiringa na področju komunalne
infrastrukture vrednosti investicije 150
milijonov SIT letno. Kadrovska zasedba,
ki jo mora zagotoviti ponudnik: 2 univ. dipl.
inž. gradbeništva, vpisana v imenik IZS, 1
univ. dipl. inž. el., vpisan v imenik IZS, 1
univ. dipl. inž. strojništva, vpisan v imenik
IZS. Od tega najmanj dva zaposlena pri
ponudniku. Ostali strokovnjaki, ki jih mora
zagotoviti ponudnik: univ. dipl. biolog, univ.
dipl. pravnik, koordinator za varnost in
zdravje pri delu (visoka izobrazba, potrdilo
pristojnega Ministrstva o usposobljenosti
za koordinatorja), univ. dipl. inž. računalništva. Pogoji in dokazila o izpolnjevanju
pogojev so natančneje navedeni v razpisni
dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.

Št. 1/04
Ob-1094/04
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod
Kanalizacija d.o.o., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Vodovodna cesta
90, 1000 Ljubljana; tel. 01/58-08-333; faks
01/58-08-302.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: obnova elektroopreme na
črpališčih odpadne vode Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija Ljubljana.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: storitev
iz javnega naročila se odda v celoti.
5. Kraj izvedbe: objekti v Ljubljani in
okolici.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni za-

četek del je maj 2004 ter dokončanje november 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: JP Vodovod Kanalizacija Ljubljana, služba za javna naročila, Vodovodna 90 (Franc Vizjak – tel. 01/58-08-333)
– dvig razpisne dokumentacije je potrebno
telefonsko najaviti!
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: nakazilo na TRR:
06000-0000112043 pri Banki Celje v znesku 10.000 SIT.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 2. 3. 2004 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Ljubljana, Vodovodna 90 (vložišče).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 3. 2004 ob 8. uri v sejni sobi Javnega
podjetja Vodovod Kanalizacija Ljubljana,
Vodovodna 90.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: potrdila in dokazila v skladu z
ZJN – 1.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 150 dni od dneva, ki je določen za
oddajo ponudbe; odločitev bo predvidoma
konec marca 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok izvedbe, garancijska doba, rok plačila,
reference.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 1. 2004.
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija,
d.o.o.
Ob-1098/04
1. Naročnik: Občina Radovljica.
2. Naslov naročnika: Gorenjska c. 19,
4240 Radovljica, tel. 04/537-23-00, faks
04/531-46-84, e-mail: obcina@radovljica.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: sklic 1A-12 storitve, svetovalni inženiring za izgradnjo centralne
čistilne naprave Radovljica.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
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(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: ZGO-1 in druga zakonodaja s področja
storitev.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da, v skladu
z določili razpisne dokumentacije.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe – 31. marec 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponujena cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 1. 2004.
Občina Radovljica
Št. 2/04
Ob-1118/04
1. Naročnik: Univerza v Mariboru Študentski domovi Maribor.
2. Naslov naročnika: Univerza v Mariboru Študentski domovi, Gosposvetska cesta
83, 2000 Maribor, tel. 02/228-42-00, faks
02/252-55-63.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: čiščenje poslovnih prostorov, storitve 1A-14.
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: Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 6. 2004 do
31. 5. 2009.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Univerza v Mariboru
Študentski domovi Maribor, Gosposvetska
cesta 83, Andrej Kuster.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
3. 3. 2004 vsak delovni dan od 8. do 12. ure
v tajništvu Študentskih domov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 12.000 SIT na TRR št.
01100-6030631265.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 3. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Univerza v Mariboru Študentski
domovi Maribor, Gosposvetska cesta 83,
2000 Maribor.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 3. 2004 ob 13. uri v UM Študentski domovi Maribor, Gosposvetska cesta 83, 2000
Maribor – sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v znesku 2
mio SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem, ko
je ta izbrana kot najugodnejše (47. člen Zakona o javnih naročilih): predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katere je razvidno,
kdo od ponudnikov je pooblaščen za podpis
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pogodbe in kakšna so njihova medsebojna
razmerja.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega transakcijskega računa,
– da ima ponudnik dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila, če je takšno dovoljenje z zakonom predpisano,
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega računa,
– da ponudnik zagotavlja izvedbo vseh
vrst razpisanih storitev, opredeljenih v specifikaciji zahtev naročnika,
– da ponudnik razpolaga z usposobljenimi kadri za izvajanje storitev ter za vodenje
z vsaj enoletnimi delovnimi izkušnjami,
– da ponudnik izvaja usposabljanje zaposlenih po programih usposabljanja,
– da je ponudnik v zadnjih treh letih
opravljal storitev dnevnega čiščenja v vsaj
še petih javnih zavodih, na površini, ki je
večja od 3.000 m2.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi in upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ni predpisana.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitev: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: do 31. 5. 2004, odločitev do
15. 4. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena storitve – 70 točk,
– izkušnje ponudnika – 20 točk,
– finančna uspešnost – 10 točk,
– merila so natančno določena v razpisni
dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Andrej Kuster.
19. Datum in številka predhodnega razpisa: ni bila objavljena.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 1. 2004.
Univerza v Mariboru
Študentski domovi Maribor
Ob-1149/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13,
1000
Ljubljana,
01/478-42-00,
faks
01/478-43-28.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: 1 A – 6B finančne storitve
(najem s postopnim odkupom – leasing
bivalnih prostorov (253 postelj) za potrebe študentske populacije v Mariboru
vključno s parkirnimi mesti).
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni.
5. Kraj izvedbe: Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek takoj po
podpisu pogodbe, predvidoma april 2004,
čas izvedbe 17 let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in

dodatne informacije: Proplus d.o.o., Strma
ulica 8, 2000 Maribor, Irena Trs, telefaks
02/250-41-35, tel. 02/250-41-10.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT, negotovinsko plačilo na transakcijski račun št.
04515-0000334091 pri Novi KBM, pred
dvigom razpisne dokumentacije.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 3. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Proplus d.o.o., Strma ulica 8,
2000 Maribor – tajništvo.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 9. 3. 2004 ob 12. uri v prostorih Proplus
d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor – sejna
soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
50,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno
z razpisno dokumentacijo.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: skladno z določili pogojev iz razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti veljavne
najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb,
predvidena odločitev o sprejemu ponudbe
– april 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena (skupaj 50%):
a) 40% kriterij “povprečna PC”,
b) 10% kriterij “najvišja – najnižja PC”;
– zagotavljanje lokacijskih pogojev nudenega zemljišča (skupaj 30%):
a) 10% kriterij okolja lokacije,
b) 5% kriterij oddaljenosti zračne linije od
trgovine z živili,
c) 5% kriterij oddaljenosti zračne linije od
najbližje postaje mestnega ali primestnega
javnega prevoznega sredstva,
d) 10% kriterij povprečne oddaljenosti
zračne linije objektov vseh fakultet v Mariboru od ponujene lokacije;
– predvideni roki za oddajo objekta v
najem (20%).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 6 z dne 23. 1.
2004, Ob-683/04.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 1. 2003.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
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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. 43-27/2003/55

Ob-1065/04

Popravek
Objavljamo popravek v javnem razpisu
za izbiro sposobnih izvajalcev za projektiranje, konstrukcijo, dograditev, adaptacijo in
garancijsko vzdrževanje lokalnih računalniških mrež za potrebe državnih organov z
lastno opremo in materialom ali z opremo in
materialom, ki ga priskrbi naročnik, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 78 z dne 8. 8.
2003, Ob-99526.
Ker je Državna revizijska komisija s
sklepom št. 018-229/03-22-1629 na javnem
razpisu z oznako OMLM.IT-6/2003 odločila
v prid naročniku, ta nadaljuje postopek.
6. Datum in ura, do kdaj se sprejema
prijave: 25. 2. 2004 do 10. ure, naročnik bo
prijave javno odprl istega dne ob 10.15.
Ponudniki, ki so prijavo že oddali, lahko
oddajo isto prijavo. Kolikor je prišlo do spremembe pri ponudniku glede na zahtevane
obrazce, mora ponudnik bodisi oddati novo
prijavo, bodisi poleg prejšnje prijave oddati
še spremembe prijave v posebni kuverti.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 3
Ob-967/04
1. Naročnik: Vrtec Tezno.
2. Naslov naročnika: Dogoška 20,
2000 Maribor, faks 02/46-00-210, tel.
02/46-00-211.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po skupinah.
(b) Kraj dobave: Vrtec Tezno, Dogoška
20, 2000 Maribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, za več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lahko konkurira na naslednje skupine
blaga ali sklope:
1. južno sadje in zelenjava,
2. domača jabolka in jajca,
3. pekovski izdelki,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. meso in mesni izdelki,
6. perutnina in izdelki,
7. moka in testenine,
8. razni prehrambeni izdelki,
8.a) zmrznjena prehrana,
8.b) ribe,
8.c) olja,
8.d) razna prehrana,
8.e) čaji,
9. sokovi.
Ponudnik lahko konkurira na en sklop ali
skupino, za več sklopov ali za vse skupaj.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 15. 4. 2004,
14. 4. 2007, 3 leta.
5. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo,
dodatne informacije: Vrtec Tezno, Dogoška

20, 2000 Maribor, Valentina Zgubič, tel.
02/46-00-211, faks 02/46-00-213.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: od objave do
27. 2. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek 9.600 SIT
(DDV je že obračunan), nakažite na TRR:
01270-6030638746.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 8. 3. 2004 do 14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Vrtec Tezno, Dogoška 20, 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 po prejemu zbirne fakture za pretekli
mesec,
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: 22. 3.
2004, 5. 4. 2004.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
13. Morebitne druge informacije o
naročilu: oseba: Valentina Zgubič, tel.
02/46-00-211, faks 02/46-00-213.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 1. 2004.
Vrtec Tezno

ZJN-13.S

Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za storitve po
omejenem postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
storitve po omejenem postopku
Št. 4022-541/2003-6
Ob-1147/04
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona

Št.
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o javnih naročilih: vzdrževanje javne razsvetljave na območju Mestne občine
Ljubljana – 1. faza.
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Mestna občina Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: kandidatom bo
priznana usposobljenost za dobo 3 let.
8. (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: 10.000 SIT na transakcijski
račun št. 01261-0100000114, z oznako
MOL-izvrševanje proračuna, sklic na št.
121-91011-04, s pripisom JR 03/312420.
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 23. 2. 2004 do 8.30, javno odpiranje
prijav bo 23. 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, 1000 Ljubljana, I. nad.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
bančne garancije bodo zahtevane v 2. fazi
omejenega postopka.
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: poleg obveznih pogojev mora
ponudnik izpolnjevati naslednje pogoje: finančna usposobljenost, kadrovska usposobljenost, reference, tehnična opremljenost
ponudnika.
14. (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.
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
marec/april 2004.
16. Merila za ocenitev ponudb: v 2. fazi
bo merilo ekonomsko najugodnejša ponudba.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji.
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 125-127 z dne
19. 12. 2003.
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 1. 2004.
Mestna občina Ljubljana
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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

lje.

Ob-963/04
1. Naročnik: Vrtec Tončke Čečeve Ce-

2. Naslov
naročnika:
Mariborska
43, 3000 Celje, tel. 03/425-70-30, faks
03/425-70-40.
3. Datum izbire: 16. 12. 2003
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
živila in material za prehrano:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. meso perutnine in perutninski izdelki,
4. ribe,
5. jajca,
6. olja in izdelki,
9. zamrznjeno sadje in zelenjava,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. konzervirano sadje in zelenjava,
12. sadni nektarji, sokovi in sirupi,
13. žita, mlevski izdelki in testenine,
14. kruh in pekovsko pecivo,
15. ostalo prehrambeno blago.
Vrtec Tončke Čečeve, Mariborska 43,
Celje;
za skupini mleko in mlečni izdelki ter
kruh in pekovsko pecivo pa tudi na enoti:
– Vrtec Center, Kocenova 10, Celje,
– Vrtec Hudinja, Ul. frankolovskih žrtev
38, Celje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
ponudbenega predračuna za posamezno
skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– skupina 1: Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o., Arja vas 92, 3301
Petrovče,
– skupina 2: KZ Laško z.o.o., Kidričeva
2, 3270 Laško,
– skupina 3: Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj,
– skupina 4: Ledo, d.o.o., Brnčičeva 29,
1000 Ljubljana,
– skupina 5: KZ Laško z.o.o., Kidričeva
2, 3270 Laško,
– skupina 6: PS Mercator, d.d., Ljubljana, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Skladišče
Levec,
– skupina 9: Brumec Ručigaj, d.o.o.,
Loka, Testenova 55, 1234 Mengeš,
– skupina 10: Pekarna Pečjak, d.o.o.,
Dolenjska c. 442, 1291 Škofljica,
– skupina 11: ERA, d.d. Velenje, Prešernova 10, 3504 Velenje,
– skupina 12: PS Mercator, d.d., Ljubljana, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Skladišče
Levec,
– skupina 13: Mlinotest, živilska industrija, d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina,
– skupina 14: Klasje, MPP, d.d., Resljeva
16, 3000 Celje,
– skupina 15: PS Mercator, d.d., Ljubljana, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Skladišče
Levec.
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7. Pogodbena vrednost:
– skupina 1: 2,466.337,60 SIT,
– skupina 2: 4,796.521 SIT,
– skupina 3: 3,304.256,20 SIT,
– skupina 4: 413.059,70 SIT,
– skupina 5: 612.150 SIT,
– skupina 6: 1,040.165,46 SIT,
– skupina 9: 455.841,05 SIT,
– skupina 10: 671.412,58 SIT,
– skupina 11: 1,300.209,75 SIT,
– skupina 12: 1,066.329,50 SIT,
– skupina 13: 1,059.247,34 SIT,
– skupina 14: 2,200.097 SIT,
– skupina 15: 2,681.100,92 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– skupina 1: 3,
– skupina 2: 4,
– skupina 3: 3,
– skupina 4: 3,
– skupina 5: 2,
– skupina 6: 2,
– skupina 9: 4,
– skupina 10: 4,
– skupina 11: 2,
– skupina 12: 3,
– skupina 13: 4,
– skupina 14: 3,
– skupina 15: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina
1:
2,906.870,80
SIT;
2,466.337,60 SIT,
– skupina 2: 5,412.044 SIT; 4,796.521
SIT,
– skupina 3: 4,076.430 SIT; 3,304.256,20
SIT,
– skupina 4: 459.100 SIT; 413.059,70
SIT,
– skupina 5: 759.500 SIT; 612.150 SIT,
– skupina
6:
1,052.493,40
SIT;
1,040.165,46 SIT,
– skupina 9: 505.029,70 SIT; 455.841,05
SIT,
– skupina 10: 905.900 SIT; 671.412,58
SIT,
– skupina
11:
1,532.244,70
SIT;
1,300.209,75 SIT,
– skupina 12: 1,273.855,10 SIT;
1,066.329,50 SIT,
– skupina 13: 1,285.480,99 SIT;
1,059.247,34 SIT,
– skupina 14: 2,281.499 SIT; 2,200.097
SIT,
– skupina 15: 2,961.958,86 SIT;
2,681.100,92 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 84 z dne 26. 10. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 1. 2004.
Vrtec Tončke Čečeve Celje
Št. 5/29/03
Ob-968/04
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica talcev 9, 2000
Maribor, faks 02/22-86-585.
3. Datum izbire: 7. 1. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
medicinska oprema, zajeta v šest sklopov:
I. razni medicinski aparati in oprema, II. medicinski aparati in oprema za laboratorij, III.
medicinski aparati in oprema za fizikalno

terapijo, IV. medicinski aparati in oprema
za reševalno službo, V. medicinski aparati
za zobozdravstvo, VI. lutke – učni pripomoček.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: A) cena 95%, B) plačilni
pogoji 5%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: I. in II. sklop: Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana; III.
sklop: Iskra Medical, d.o.o., Stegne 23, 1000
Ljubljana; VI. sklop: Simps’s, d.o.o., Motnica
3, 1236 Trzin; za IV. in V. sklop: naročnik ni
prejel dveh pravilnih ponudb.
7. Pogodbena vrednost: I. sklop:
28,955.677,90 SIT; II. sklop: 2,254.744,80
SIT; III. sklop: 699.360 SIT; VI. sklop:
1,357.368 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: I. sklop: 37,972.457,40 SIT,
28,955.677,90 SIT; II. sklop: 4,466.784
SIT, 2,254.744,80 SIT; III. sklop: 1,088.538
SIT, 699.360 SIT; VI. sklop: 3,056.244 SIT,
1,357.368 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 1. 2004.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor
Ob-974/04
1. Naročnik: Osnovna šola Bežigrad,
Osnovna šola Toneta Čufarja, Osnovna
šola Savsko naselje.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Bežigrad, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana, telefon: 01/437 14 88, telefaks 01/437-14-93,
Osnovna šola Toneta Čufarja, Čufarjeva 11,
1000 Ljubljana, tel. 01/231-31-56, telefaks
01/231-31-35, Osnovna šola Savsko naselje, Matjaževa ulica 4, 1000 Ljubljana, tel.
01/300-01-70, telefaks 01/300-01-80.
3. Datum izbire: 23. december 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava živil, Osnovna šola Bežigrad, Črtomirova 12, 1000
Ljubljana, Osnovna šola Toneta Čufarja,
Čufarjeva 11, 1000 Ljubljana, Osnovna
šola Savsko naselje, Matjaževa ulica 4,
1000 Ljubljana.
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 Bežigrad: 1. sklop:
meso in mesni izdelki: 1/1 – “Oblak” Janez Oblak s.p., Delavska 18, 4226 Žiri,
1/2 – Pivka Perutninarstvo d.d., Neverke
30, 6256 Košana, 1/3 – Litijska mesarija,
Slatna 1, 1275 Šmartno, 2. sklop: ribe:
2/1 – Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova
55, 1234 Mengeš, 2/2 – Mercator d.d.,
Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25,
1000 Ljubljana, 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 mlekar-
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ne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, 4.
sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice: 4/1
– Don Don d.o.o. Metlika, Trdinova pot 2 a,
8330 Metlika, 4/2 – Pekarna Blatnik d.o.o.,
Predstruge 69, 1312 Videm Dobrepolje, 4/3
– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta
442, 1291 Škofljica, 4/4 – Žito d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, 5. sklop: žita in
mlevski izdelki: 5/1 – Žito d.d., Šmartinska
154, 1529 Ljubljana, 5/2 – Mercator d.d.,
Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25,
1000 Ljubljana, 6. sklop: sadje, zelenjava in
stročnice: 6/1 – Agro Mrkac d.o.o., Cesta v
Šmartno 29, 1000 Ljubljana, 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 107, 1290 Grosuplje, 7/2 – Rak’s
d.o.o. Preserje, Pelechova 65, 1235 Radomlje, 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 – Žito d.d.,
Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, 9. sklop:
sadni sokovi, sirupi in ostale pijače: 9/1
– Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina, 9/2 – Nektar & Natura d.o.o., Brnčičeva
3, 1231 Ljubljana-Črnuče; 10. sklop: ostala
živila: 10/1 – Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270
Ajdovščina, 10/2 – Mercator d.d., Sektor
eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000
Ljubljana, 10/3 – Droga d.d., Industrijska
21, 6310 Izola; OŠ Toneta Čufarja: 1. sklop:
meso in mesni izdelki: 1/1 – Pivka Perutninarstvo d.d., Neverke 30, 6256 Košana, 1/2
– Litijska mesarija, Slatna 1, 1275 Šmartno,
2. sklop: ribe: ne naroča, 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 2 a, 8330
Metlika, 4/2 – Pekarna Blatnik d.o.o., Predstruge 69, 1312 Videm Dobrepolje, 4/3 – Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442,
1291 Škofljica, 4/4 – Žito d.d., Šmartinska
154, 1529 Ljubljana, 5. sklop: žita in mlevski
izdelki: 5/1 – Žito d.d., Šmartinska 154, 1529
Ljubljana, 5/2 – Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
6. sklop: sadje, zelenjava in stročnice: 6/1
– Agro Mrkac d.o.o., Cesta v Šmartno 29,
1000 Ljubljana, 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
107, 1290 Grosuplje, 7/2 – Rak’s d.o.o. Preserje, Pelechova 65, 1235 Radomlje, 7/3
– Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, 8. sklop: zamrznjena živila: ne naroča,
9. sklop: sadni sokovi, sirupi in ostale pijače:
9/1 – Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina, 9/2 – Nektar & Natura d.o.o., Brnčičeva 3, 1231 Ljubljana-Črnuče; 10. sklop:
ostala živila: 10/1 – Fructal d.d., Tovarniška
7, 5270 Ajdovščina, 10/2 – Mercator d.d.,
Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25,
1000 Ljubljana; OŠ Savsko naselje: 1. sklop:
meso in mesni izdelki: 1/1 – Pivka Perutninarstvo d.d., Neverke 30, 6256 Košana, 1/2
– Litijska mesarija, Slatna 1, 1275 Šmartno,
2. sklop: ribe: ne naroča, 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:

SIT, 914.760 SIT, 4. sklop: 14,063.421,93
SIT, 13,302.110 SIT, 5. sklop: 1,726.430,19
SIT, 382.279,41 SIT, 6. sklop: 6,144.104,80
SIT, 4,651.050 SIT, 7. sklop: 2,511.580,62
SIT, 105.865,20 SIT, 8. sklop: 5,046.929,91
SIT, 3,422.809,08 SIT, 9. sklop: 3,789.600 SIT,
21.245,39 SIT, 10. sklop: 6,405.841,16 SIT,
254.739 SIT, OŠ Toneta Čufarja: 2,806.611
SIT, 1,108.980 SIT, 2. sklop: ne naroča, 3.
sklop: 5,191.545,60 SIT, 3,979.192,20 SIT,
4. sklop: 10,129.885,50 SIT, 7,741.295,58
SIT, 5.sklop: 68.153,10 SIT, 12.240 SIT, 6.
sklop: 2,412.090,73 SIT, 1,892.400 SIT, 7.
sklop: 1,429.140 SIT, 105.449,40 SIT, 8.
sklop: ne naroča, 9. sklop: 5,004.000 SIT,
3,897.663 SIT, 10. sklop: 2,228.361,02 SIT,
97.200 SIT, OŠ Savsko naselje: 1,845.520
SIT, 1,277.660 SIT, 2. sklop: ne naroča, 3.
sklop: 10,131.608,45 SIT, 1,283.040 SIT, 4.
sklop: 13,334.557,65 SIT, 12,861.225 SIT, 5.
sklop: 146.753,03 SIT, 29.280 SIT, 6. sklop:
9,484.568,73 SIT, 7,119.300 SIT, 7.sklop:
1,470.164,53 SIT, 168.151,70 SIT, 8. sklop: ne
naroča, 9. sklop: 5,769.600 SIT, 4,151.336,24
SIT, 10. sklop: 1,977.776,54 SIT, 64.800 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.
Naročniki so za dobavo živil po posameznih
sklopih izbrali več pogodbenih dobaviteljev z
najugodnejšo kombinacijo ponudb, zato so
se v pogobah obvezali, da bosta od vsakega dobavitelja dobavili 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: 22. 1. 2004.
Osnovna šola Bežigrad, Osnovna šola
Toneta Čufarja,
Osnovna šola Savsko naselje

kruh, pekovski izdelki in slaščice: 4/1 – Don
Don d.o.o. Metlika, Trdinova pot 2 a, 8330
Metlika, 4/2 – Pekarna Blatnik d.o.o., Predstruge 69, 1312 Videm Dobrepolje, 4/3 – Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442,
1291 Škofljica, 4/4 – Žito d.d., Šmartinska
154, 1529 Ljubljana, 5. sklop: žita in mlevski izdelki: Mercator d.d., Sektor eksterne
trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
6. sklop: sadje, zelenjava in stročnice: 6/1
– Agro Mrkac d.o.o., Cesta v Šmartno 29,
1000 Ljubljana, 6/2 – Mercator d.d., Sektor
eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000
Ljubljana, 7. sklop: konzervirani izdelki: 7/1
– Osem d.o.o. Grosuplje, Spodnja Slivnica
107, 1290 Grosuplje, 7/2 – Mercator d.d.,
Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25,
1000 Ljubljana, 8. sklop: zamrznjena živila:
ne naroča, 9. sklop: sadni sokovi, sirupi in
ostale pijače: 9/1 – Fructal d.d., Tovarniška
7, 5270 Ajdovščina, 9/2 – Nektar & Natura
d.o.o., Brnčičeva 3, 1231 Ljubljana-Črnuče;
10. sklop: ostala živila: 10/1 – Fructal d.d.,
Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina, 10/2 – Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, 10/3 – Droga d.d.,
Industrijska 21, 6310 Izola.
7. Pogodbena vrednost: OŠ Bežigrad: 1. sklop: 1/1 – 1,499.218,38 SIT,
1/2 – 7,295.640 SIT, 1/3 – 18,508.659
SIT, 2. sklop: 2/1 – 1,115.651,25 SIT,
2/2 – 1,412.433,85 SIT, 3. sklop: 3/1
– 3,676.585,71 SIT, 3/2 – 3,543.316 SIT,
3/3 – 4,953.379,95 SIT, 4. sklop: 4/1
– 13,302.110,85 SIT, 4/2 – 13,593.478,62
SIT, 4/3 – 14,063.421,93 SIT, 4/4 –
13,727.925 SIT, 5. sklop: 5/1 – 1,006.107
SIT, 5/2 – 1,726.430,19 SIT, 6. sklop: 6/1
– 4,651.050 SIT, 6/2 – 6,144.104,80 SIT, 7.
sklop: 7/1 – 105.965 SIT, 7/2 – 2,067.203
SIT, 7/3 – 1,849.537,87 SIT, 8. sklop: 8/1
– 3,422.809,08 SIT, 8/2 – 3,611.595 SIT,
9. sklop: 9/1 – 2,727.252,80 SIT, 9/2 –
3,789.600 SIT, 10. sklop: 10/1 – 254.739 SIT,
10/2 – 6,405.841,16 SIT, 10/3 – 806.469,22
SIT; OŠ Toneta Čufarja: 1. sklop: 1/1 –
1,108.980 SIT, 1/2 – 2,806.611 SIT, 2. sklop:
ne naroča, 3. sklop: 3/1 – 4,302.028,69 SIT,
3/2 – 3,979.192,20 SIT, 3/3 – 5,191.545,60
SIT, 4. sklop: 4/1 – 10,129.885,50 SIT, 4/2
– 7,741.295,58 SIT, 4/3 – 9,648.522,51 SIT,
4/4 – 9,876.120 SIT, 5. sklop: 5/1 – 12.240
SIT, 5/2 – 46.277,13 SIT, 6. sklop: 6/1
– 1,892.400 SIT, 6/2 – 2,412.090,73 SIT, 7.
sklop: 7/1 – 489.096 SIT, 7/2 – 1,429.140
SIT, 7/3 – 1,379.958,39 SIT, 8. sklop: ne
naroča, 9. sklop: 9/1 – 3,897.663 SIT, 9/2
– 5,004.000 SIT, 10. sklop: 10/1 – 162.750
SIT, 10/2 – 2,228.361,02 SIT; OŠ Savsko
naselje: 1. sklop: 1/1 – 1,277.660 SIT, 1/2 –
1,800.940 SIT, 2. sklop: ne naroča, 3. sklop:
3/1 – 9,864,481,70 SIT, 3/2 – 7,565.644,35
SIT, 3/3 – 10,131.608,45 SIT, 4. sklop: 4/1
– 12,892.192,43 SIT, 4/2 – 12,976.335 SIT,
4/3 – 13,334.557,65 SIT, 5. sklop: 45.365,42
SIT, 6. sklop: 6/1 – 7,119.300 SIT, 6/2 –
9,484.568,73 SIT, 7. sklop: 7/1 – 607.969,80
SIT, 7/2 – 1,470.164,53 SIT, 8. sklop: ne
naroča, 9. sklop: 9/1 – 4,151.336,24 SIT,
9/2 – 5,769.600 SIT, 10. sklop: 10/1 –
488.250 SIT, 10/2 – 1,977.776,54 SIT, 10/3
– 222.050,86 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 35.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: OŠ Bežigrad: 1. sklop: 21,336.600 SIT,
7,295.640 SIT, 2. sklop: 1,412.433,85 SIT,
1,115.651,25 SIT, 3. sklop: 4,953.379,95

Stran

Št. 4
Ob-979/04
1. Naročnik: Dom upokojencev Danice
Vogrinec Maribor.
2. Naslov naročnika: Čufarjeva cesta 9,
2000 Maribor, tel. 02/480-61-00.
3. Datum izbire: 1. 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. – kruh in pekovsko pecivo:
Kruh Pecivo d.d., Maribor, Jožice Flander 2,
2000 Maribor,
– skupina II. – mlevski izdelki in testenine: Žito d.d., Šmartinska 157, 1000
Ljubljana,
– skupina IV. – jabolka: S.P. Plod d.o.o.,
Preloge 25, 2316 Zg. Ložnica,
– skupina V. – jajca: Era Petlja d.o.o., Ob
Dravi 3A, 2250 Ptuj,
– skupina VI. – mleko in mlečni izdelki:
Ljubljanske mlekarne, d.d., PO Maribor,
Osojnikova 5, Maribor,
– skupina VII. – zamrznjena zelenjava:
Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234
Mengeš,
– skupina VIII. – zamrznjeni izdelki:
Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234
Mengeš,
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– skupina IX. – meso in drobovina: Mesarstvo Igor Bračič, s.p., Ulica Borcev za
severno mejo 29, 2000 Maribor,
– skupina X. – mesni izdelki: Mesarstvo
Igor Bračič, s.p., Ulica Borcev za severno
mejo 29, 2000 Maribor,
– skupina XI. – perutninsko meso: Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina I. – kruh in pekovsko pecivo:
17,333.870,49 SIT,
– skupina II. – mlevski izdelki in testenine: 2,993.780,28 SIT,
– skupina IV. – jabolka: 1,887.900 SIT,
– skupina V. – jajca: 895.125 SIT,
– skupina VI. – mleko in mlečni izdelki:
19,795.879,25 SIT,
– skupina VII. – zamrznjena zelenjava:
2,501.684,50 SIT,
– skupina VIII. – zamrznjeni izdelki:
9,304.417,50 SIT,
– skupina IX. – meso in drobovina:
31,185.622,27 SIT,
– skupina
X.
–
mesni
izdelki:
12,212.200,45 SIT,
– skupina XI. – perutninsko meso:
8,955.669,21 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– skupina I. – kruh in pekovsko pecivo: 3,
– skupina II. – mlevski izdelki in testenine: 2,
– skupina IV. – jabolka: 2,
– skupina V. – jajca: 2,
– skupina VI. – mleko in mlečni izdelki: 3,
– skupina VII. – zamrznjena zelenjava: 2,
– skupina VIII. – zamrznjeni izdelki: 2,
– skupina IX. – meso in drobovina: 3,
– skupina X. – mesni izdelki: 4,
– skupina XI. – perutninsko meso: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina I. – kruh in pekovsko pecivo:
19,771.658,25 SIT; 17,333.870,49 SIT,
– skupina II. – mlevski izdelki in testenine: 3,210.298 SIT; 2,993.780,28 SIT,
– skupina IV. – jabolka: 4,139.200 SIT;
1,887.900 SIT,
– skupina V. – jajca; 1,030.750 SIT,
895.125 SIT,
– skupina VI. – mleko in mlečni izdelki:
22,547.222,25 SIT, 19,795.879,25 SIT,
– skupina VII. – zamrznjena zelenjava:
3,301.275,25 SIT; 2,501.684,50 SIT,
– skupina VIII. – zamrznjeni izdelki:
11,336.297 SIT; 9,304.417,50 SIT,
– skupina IX. – meso in drobovina:
37,204.650 SIT; 31,185.622,27 SIT,
– skupina
X.
–
mesni
izdelki:
17,344.430,25 SIT; 12,212.200,45 SIT,
– skupina XI. – perutninsko meso:
12,599.020 SIT; 8,955.669,21 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št. 87 z
dne 5. 9. 2003, Ob-101215.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 1. 2004.
Dom upokojencev Danice Vogrinec
Maribor
Ob-982/04
1. Naročnik: Vrtec Zarja, Celje.
2. Naslov naročnika: Zagajškova ulica 8, 3000 Celje, tel. 03/42-66-400, faks
03/42-66-412.
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3. Datum izbire: 24. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
živila in material za prehrano:
1. kruh in pekovsko pecivo,
2. žita in izdelki,
3. zamrznjeno testo in izdelki,
4. slaščičarski izdelki,
5. perutnina in izdelki,
6. kunčje meso in izdelki,
7. telečje meso in izdelki,
8. meso in mesni izdelki,
9. mleko in izdelki,
10. sladoledi,
11. ribe sveže (zamrznjene),
12. jajca,
13. zelenjava in sadje sveže,
14. stročnice suhe,
15. zelenjava zamrznjena,
16. zelenjava vložena,
17. sadje vloženo,
18. sadje zamrznjeno,
19. ostalo prehrambeno blago;
za obdobje od 1. 2. 2004 do 31. 7. 2004,
Vrtec Zarja – Zagajškova ulica 8, Pucova
ulica 3.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
ponudbenega predračuna za posamezno
skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– skupina 1: Klasje Celje, d.d., Resljeva
16, 3000 Celje,
– skupina 2: Era, d.d., Velenje, Prešernova 10, 3504 Velenje,
– skupina 3: Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica,
– skupina 5: Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj,
– skupina 7. Mesnine Žerak, d.o.o., Rogatec, Strmolska ulica 9, 3252 Rogatec,
– skupina 8: KZ Laško, z.o.o., Kidričeva
2, 3270 Laško,
– skupina 9: Ljubljanske mlekarne, d.d.,
Obrat Maribor, Osojnikova 5, 2000 Maribor,
– skupina 10: Mlekarna Celeia, d.o.o.,
Arja vas 92, 3301 Petrovče,
– skupina 13: Sadex, d.o.o., Rimska cesta 105, 3311 Šempeter v Savinjski dolini,
– skupina 14: Era, d.d., Velenje, Prešernova 10, 3504 Velenje,
– skupina 15: Hrib, d.o.o., Večje Brdo 8,
3224 Dobje pri Planini.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina 1: 1,956.549,20 SIT,
– skupina 2: 565.774,90 SIT,
– skupina 3: 1,063.515 SIT,
– skupina 5: 4,578.281,50 SIT,
– skupina 7: 1,005.000 SIT,
– skupina 8: 5,663.610 SIT,
– skupina 9: 2,422.540,55 SIT,
– skupina 10: 452.950 SIT,
– skupina 13: 7,284.400 SIT,
– skupina 14: 123.690 SIT,
– skupina 15: 840.771 SIT.
Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal
podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– skupina 1: 3,
– skupina 2: 2,
– skupina 3: 3,
– skupina 5: 2,
– skupina 7: 3,
– skupina 8: 4,
– skupina 9: 2,
– skupina 10: 3,
– skupina 13: 4,
– skupina 14: 2,
– skupina 15: 4.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina 1: 2,062.030 SIT; 1,956.549,20
SIT,
– skupina 2: 597.235 SIT; 565.774,90
SIT,
– skupina 3: 1,482.574,50 SIT; 1,063.515
SIT,
– skupina 5: 4,655.193 SIT; 4,578.281,50
SIT,
– skupina 7: 1,147.000 SIT; 1,005.000
SIT,
– skupina 8: 6,081.212 SIT; 5,663.610
SIT,
– skupina 9: 2,488.789 SIT; 2,422.540,55
SIT,
– skupina 10: 618.910 SIT; 452.950 SIT,
– skupina 13: 10,272.780 SIT; 7,284.400
SIT,
– skupina 14: 124.775 SIT; 123.690 SIT,
– skupina 15: 910.234 SIT; 840.771 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: za razpisane skupine: slaščičarski izdelki, kunčje meso in izdelki, ribe sveže (zamrznjene), jajca, zelenjava vložena, sadje
vloženo, sadje zamrznjeno, ostalo prehrambeno blago – javni razpis za peto obdobje ni
uspel, zato se postopek nadaljuje v skladu s
Pravilnikom o oddaji javnega naročila malih
vrednosti Vrtca Zarja Celje.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št. 80 z
dne 12. 10. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 1. 2004.
Vrtec Zarja Celje
Ob-985/04
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 čistil, papirne
galanterije, sredstev za osebno higieno
in ostalih izdelkov, Dom upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža Idrija, Arkova ulica
004, 5280 Idrija.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 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 –
Ecolab d.o.o. Maribor, Vajngerlova 4, 2001
Maribor, 1/2 – Ecowash d.o.o., Polje 5,
6310 Izola, 2. sklop: papirna galanterija: 2/1
– MBS d.o.o. Piran, Razgled 31, 6330 Piran,
2/2 – Valtex & Co. d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana, 3. sklop: sredstva
za osebno higieno: 3/1 – Mercator d.d.,
Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25,
1000 Ljubljana, 3/2 – Inter Koop d.o.o., Ulica heroja Šaranoviča 34, 2000 Maribor, 3/3
– PRI – MA d.o.o., Igriška 2, 1000 Ljubljana,
4. sklop: ostali izdelki: 4/1 – Medis d.o.o.,
Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, 4/2 – Valtex &
Co. d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, 1000
Ljubljana, 4/3 – Ecolab d.o.o. Maribor, Vajngerlova 4, 2001 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 1. sklop: 1/1
– 9,892.488 SIT, 1/2 – 10,149.714 SIT, 2.
sklop: 2/1 – 3,736.512 SIT, 2/2 – 3,367.836
SIT, 3. sklop: 3/1 – 1,455.397,92 SIT, 3/2
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– 2,042.402,40 SIT, 3/3 – 919.468 SIT, 4.
sklop: 4/1 – 3,995.820 SIT, 4/2 – 11,802.513
SIT, 4/3 – 12,808.584 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 20.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1. sklop: 13,847.175 SIT, 174.800 SIT, 2.
sklop: 5,040.227,88 SIT, 3,169.694,88 SIT,
3. sklop: 2,784.025 SIT, 100.800 SIT, 4.
sklop: 21,290.317,56 SIT, 201.600 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 čistil, papirne galanterije, sredstev za osebno higieno in ostale
izdelke 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 ni bil izbran, zahtevo za obrazloženo obvestilo. Ponudnik po prejemu
obrazloženega obvestila o oddaji naročila
ni vložil zahteve za revizijo postopka, zato
je naročnik, po preteku zakonskega roka, z
izbranimi ponudniki sklenil pogodbe.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. januar 2004.
Dom upokojencev Jožeta Primožiča
Miklavža Idrija

skupina 9: 961.518,70 SIT; 824.230 SIT;
skupina 10: 1,268.550 SIT; 870.336,55
SIT;
skupina 11: 842.372,30 SIT; 828.470,70
SIT;
skupina
12:
1,277.389,30
SIT;
1,090.568,70 SIT;
skupina
13:
1,263.704,75
SIT;
1,160.634,80 SIT;
skupina 14: 1,895.050 SIT; 1,575.751,50
SIT;
skupina
15:
2,825.045,97
SIT;
2,647.680.90 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 84 z dne 26. 10. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 1. 2004.
Vrtec Anice Černejeve Celje

Ob-993/04
1. Naročnik: Vrtec Anice Černejeve,
Celje.
2. Naslov naročnika: Kajuhova ulica
5, 3000 Celje, tel. 03/42-86-450, faks
03/42-86-459.
3. Datum izbire: 23. 12. 2003 oziroma za
skupini 7 in 8: 20. 1. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
živila in material za prehrano:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. meso perutnine in perutninski izdelki,
4. ribe,
5. jajca,
6. olja in izdelki,
7. sveža zelenjava, suhe stročnice in naravno kisana zelenjava,
8. sveže in suho sadje,
9. zamrznjeno sadje in zelenjava,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. konzervirano sadje in zelenjava,
12. sadni nektarji, sokovi in sirupi,
13. žita, mlevski izdelki in testenine,
14. kruh in pekovsko pecivo,
15. ostalo prehrambeno blago,
za obdobje od 1. 2. 2004 do 31. 7. 2004
oziroma za skupini 7 in 8 za obdobje od 1. 2.
2004 do 31. 3. 2004, Vrtec Anice Černejeve,
Čopova 21, Celje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
ponudbenega predračuna za posamezno
skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
skupina 1: Ljubljanske mlekarne, d.d.,
Obrat Maribor, Osojnikova ulica 5, 2000
Maribor;

skupina 2: Celjske mesnine, d.d., Cesta
v Trnovlje 17, 3000 Celje;
skupina 3: Perutnina Ptuj, d. d., Potrčeva
cesta 10, 2250 Ptuj;
skupina 4: Ledo, d.o.o., Brnčičeva 29,
1231 Ljubljana-Črnuče;
skupina 5: KZ Laško, z.o.o., Kidričeva ul.
2, 3270 Laško;
skupina 6: Mercator, d.d., Ljubljana, Dunajska 107, 1000 Ljubljana;
skupina 7. S.P. Plod, d.o.o., Preloge 25,
2316 Zgornja Ložnica;
skupina 8: S.P. Plod, d.o.o., Preloge 25,
2316 Zgornja Ložnica;
skupina 9: Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja
vas 92, 3301 Petrovče;
skupina 10: Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska c. 442, 1292 Škofljica;
skupina 11: Mercator, d.d., Ljubljana,
Dunajska 107, 1000 Ljubljana;
skupina 12: Mercator, d.d., Ljubljana,
Dunajska 107, 1000 Ljubljana;
skupina 13: Mlinotest, d.d., Tovarniška
cesta 14, 5270 Ajdovščina;
skupina 14: Klasje Celje, d.d., Resljeva
16, 3000 Celje;
skupina 15: Mercator, d.d., Ljubljana,
Dunajska 107, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
skupina 1: 2,189.759,50 SIT,
skupina 2: 6,876.925,80 SIT,
skupina 3: 2,382.326,20 SIT,
skupina 4: 685.829,40 SIT,
skupina 5: 487.250 SIT,
skupina 6: 854.488,60 SIT,
skupina 7: 2,827.405,50 SIT,
skupina 8: 2,323.653,50 SIT,
skupina 9: 824.230 SIT,
skupina 10: 870.336,55 SIT,
skupina 11: 828.470,70 SIT,
skupina 12: 1,090.568,70 SIT,
skupina 13: 1,160.634,80 SIT,
skupina 14: 1,575.751,50 SIT,
skupina 15: 2,647.680,90 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
skupina 1: 2,
skupina 2: 4,
skupina 3: 3,
skupina 4: 3,
skupina 5: 2,
skupina 6: 2,
skupina 7: 3,
skupina 8: 3,
skupina 9: 3,
skupina 10: 3,
skupina 11: 2,
skupina 12: 3,
skupina 13: 4,
skupina 14: 3,
skupina 15: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
skupina
1:
2,277.167,80
SIT;
2,189.759,50 SIT;
skupina 2: 7,472.900 SIT; 6,876.925,80
SIT;
skupina 3: 2,869.400 SIT; 2,382.326,20
SIT;
skupina 4: 850.480,80 SIT; 685.829,40
SIT;
skupina 5: 546.840 SIT; 487.250,00 SIT;
skupina 6: 861.164,50 SIT; 854.488,60
SIT;
skupina
7:
3,426.321,50
SIT;
2,827.405,50 SIT;
skupina 8: 2,585.489 SIT; 2,323.653,50
SIT;

Stran

Št. 908/04
Ob-999/04
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica, tel. 05/339-66-00 in faks
05/339-67-31.
3. Datum izbire: 29. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
oprema po sklopih: SN odvodniki, NN odvodniki, VN SF6 bloki, NN bloki,montažne betonske TP z VN in NN opremo.
Fco skladišče naročnika nerazloženo na
določene lokacije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, rok plačila, rok dobave, način plačila, kakovost.
Ponudnik je pri vrednotenju ponudb zbral
največ točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Tehmar d.o.o., Panonska
ulica 30, 2000 Maribor, za sklop: SN odvodniki, A.J. Kogoj, d.o.o., Miren 122a, za
sklop: NN odvodniki, C&G, d.o.o., Riharjeva
38, Ljubljana, za sklopa: VN SF6 bloki in NN
bloki, Elektronabava, d.o.o., Cesta 24. junija
3, Ljubljana, za sklop: montažne TP z vgrajeno VN in NN opremo.
7. Pogodbena vrednost: Tehmar, d.o.o.
– SN odvodniki: 9,723.210 SIT, A.J. Kogoj, d.o.o. – NN odvodniki: 3,740.000 SIT,
C&G, d.o.o. – VN SF6 bloki in NN bloki:
37,085.000 SIT, Elektronabava, d.o.o.
– montažne TP z vgrajeno VN in NN opremo: 36,578.360 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost navišje in najnižje ponudbe:
– sklop SN odvodniki: 23,398.950 SIT,
9,723.210 SIT,
– sklop NN odvodniki: 11,280.000 SIT,
3,740.000 SIT,
– sklop VN SF6 bloki: 22,236.280 SIT,
20,040.000 SIT,
– sklop NN bloki: 18,228.000 SIT,
17,045.000 SIT,
– sklop montažne TP z vgrajeno VN in
NN opremo: 48,697.000 SIT, 36,578.360
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa : /

Stran

478 /

Št.

7-8 / 30. 1. 2004

14. Datum odposlane zahteve za objavo:
21. 1. 2004.
Elektro Primorska,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.
Nova Gorica
Št. 909/04
Ob-1000/04
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica, tel. 05/339-66-00 in faks
05/339-67-31.
3. Datum izbire: 4. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: material po sklopih: vodniki Al/Fe,
SN kabli 20 kV, izolatorji 20 kV, betonski
drogovniki, jekleni pocinkani trak, 1 kV
samonosilni nadzemni kabelski snop.
Fco skladišče naročnika nerazloženo na
določene lokacije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, rok plačila, rok
dobave, način plačila, kakovost.
Ponudnik je pri vrednotenju ponudb zbral
največ točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Eltima, d.o.o., Šlandrova
8/a, 1231 Ljubljana, za sklop: vodniki Al/Fe,
Telma trade, d.o.o. Motnica 13, Trzin, za
sklopa: SN 20 kV kabli in 1 kV samonosilni
nadzemni kabelski snop 1, Elektronabava,
d.o.o., Cesta 24. junija 3, Ljubljana, za
sklop: izolatorji 20 kV, Merkur, d.d., Cesta
na Okroglo 7, Naklo, za sklop: betonski drogovniki, Eltez, d.o.o., Šlandrova 10, Ljubljana, za sklop: jekleni pocinkani trak.
7. Pogodbena vrednost: Eltima d.o.o.
– vodniki Al/Fe: 7,987.200 SIT, Telma Trade, d.o.o. – SN kabli 20 kV in 1 kV samonosilni nadzemni kabelski snop: 74,938.400
SIT, Elektronabava, d.o.o. – izolatorji 20 kV:
16,800.500 SIT, Merkur, d.d. – betonski drogovniki: 4,237.870 SIT, Eltez, d.o.o. – jekleni
pocinkani trak: 1,036.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost navišje in najnižje ponudbe:
– sklop vodniki Al/Fe: 8,041.120 SIT,
7,987.200 SIT,
– sklop kabli 20 kV: 60,130.600 SIT,
55,814.800 SIT,
– sklop izolatorji 20 kV: 21,437.640 SIT,
16,800.500 SIT,
– sklop betonski drogovniki: 4,420.000
SIT, 4,234.870 SIT,
– sklop jekleni pocinkani trak: 1,284.000
SIT, 1,036.000 SIT,
– sklop 1 kV samonosilni nadzemni kabelski snop: 24,615.600 SIT, 19,123.600
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlane zahteve za objavo:
21. 1. 2004.
Elektro Primorska,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.
Nova Gorica
Št. 907/04
Ob-1001/04
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica, tel. 05/339-66-00 in faks
05/339-67-31.
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3. Datum izbire: 28. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
betonski in leseni drogovi po sklopih: betonski drogovi in leseni drogovi.
Fco skladišče naročnika nerazloženo na
določene lokacije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, rok plačila, rok
dobave, način plačila, kakovost.
Ponudnik je pri vrednotenju ponudb zbral
največ točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Primorje, d.d., Vipavska
cesta 3, Ajdovščina, za sklop: betonski drogovi; Telma trade, d.o.o., Motnica 13, Trzin,
za sklop: leseni drogovi.
7. Pogodbena vrednost: Primorje, d.d.
– betonski drogovi: 77,254.555 SIT, Telma
Trade, d.o.o. – leseni drogovi: 21,731.690
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem:/
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost navišje in najnižje ponudbe:
– sklop betonski drogovi: 81,320.631
SIT, 77,254.555 SIT,
– sklop leseni drogovi: 31,740.400 SIT,
21,731.690 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlane zahteve za objavo:
21. 1. 2004.
Elektro Primorska,
Javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.,
Nova Gorica
Št. 905/04
Ob-1002/04
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica, tel. 05/339-66-00 in faks
05/339-67-31.
3. Datum izbire: 11. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
energetski transformator 110/21/10,5 kV,
moči 31,5 MVA.
Fco RTP Gorica 110/20/10 kV postavljen
na temelj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, rok plačila,
reference, kakovost.
Ponudnik je pri vrednotenju ponudb zbral
največ točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: C & G, d.o.o., Riharjeva
38, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 74,578.900
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost navišje in najnižje ponudbe: 79,323.300 SIT, 74,578.900 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlane zahteve za objavo:
21. 1. 2004.
Elektro Primorska,
Javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.,
Nova Gorica

Št. 906/04
Ob-1003/04
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica, tel. 05/339-66-00 in faks
05/339-67-31.
3. Datum izbire: 27. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
energetski transformatorji.
Fco skladišče naročnika nerazloženo na
določene lokacije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, rok plačila, rok
dobave, način plačila, kakovost.
Ponudnik je pri vrednotenju ponudb zbral
največ točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Merkur, d.d., Cesta na
Okroglo 7, Naklo.
7. Pogodbena vrednost: 51,144.840
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost navišje in najnižje ponudbe:
61,188.510 SIT, 48,591.000 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: 21. 1. 2004.
Elektro Primorska,
Javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.,
Nova Gorica
Št. 44/1-11/2001-2004
Ob-1006/04
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Valdoltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, tel. 05/66-96-100, faks
05/65-27-185.
3. Datum izbire: 1. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
živila in material za prehrano:
6. sklop: sveža zelenjava,
7. sklop: krompir,
10. sklop: biološko konzervirana zelenjava.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
6. sklop: sveža zelenjava – KZ Agraria Koper z.o.o., Ulica 15. maja 17, 6000
Koper,
7. sklop: krompir in
10. sklop: biološko konzervirana zelenjava – KGZ Sloga Kranj z.o.o., Šuceva 27,
4000 Kranj.
7. Pogodbena vrednost:
6. sklop: sveža zelenjava – 2,569.987,50
SIT brez DDV,
7. sklop: krompir in 10. sklop: biološko
konzervirana zelenjava – 1,830.000 SIT
brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
6. sklop: sveža zelenjava: 5,323.000 SIT
brez DDV, 2,569.987,50 SIT brez DDV,
7. sklop: krompir: 1,828.750 SIT brez
DDV, 1,662.500 SIT brez DDV,
10. sklop: biološko konzervirana zelenjava: 192.850 SIT brez DDV, 167.500 SIT
brez DDV.
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 35 z dne 16. 5. 2001, Ob-50492.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 1. 2004.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra

– sklop 2: PP Litija, PP Trbovlje, PP
Kamnik, PP Ljubljana Vič, PP Grosuplje,
PP Domžale, PP Ljubljana Šiška, PP Ljubljana Bežigrad, PP Ljubljana Center, PMP
Kranjska Gora;
– sklop 3: MCP Starod, MCP Babno Polje, PP Sežana, PP Kočevje, PP Sevnica,
PP Krško, MP Sočerga, PMP in MP Kozina,
MCP Dragonja, PPP Koper, PP Izola, PP
Ajdovščina, PP Tolmin, PP Cerknica, PPP
Postojna, PMP Jelšane, MCP Petrina, PP
Grosuplje, PP Ljubljana-Šiška, PP Ljubljana-Vič, PP Ljubljana-Bežigrad, PP Litija, PP
Domžale, PP Trbovlje, PMP in MP Metlika,
MP Slovenska Vas, MCP Bistrica ob Sotli,
PMP Šentjur, PMP Šmarje pri Jelšah, PP
Laško, PP Žalec, MP Dobovec, PP Velenje,
PP Slovenske Konjice, MP Ormož, PMP
Ormož, PMP Podlehnik, PP Šentilj, PPP
Maribor, PP Maribor II, PP Slovenska Bistrica, PMP Središče ob Dravi, MCP Zavrč,
MCP Petišovci, PP Lendava, PP Ljutomer,
PP Gor. Radgona, PP Dravograd, PP Jesenice, PP Radovljica, PMP Kranjska Gora,
PPP Nova Gorica, PP Kamnik, PPP Ljubljana, PP Trebnje, PP Črnomelj, PP Brežice,
PMP Podlehnik, MP Slivnica, PP Radlje ob
Dravi, PKP Ljubljana, PMP Gorišnica, PKP
Maribor, PP Ljubljana Center, PP Maribor I,
TK prostor GPU SIT;
– sklop 4: PP Šentilj, PP Dravograd,
PP Radlje ob Dravi, PPP Nova Gorica,
PP Tolmin, PP Jesenice, PP Radovljica,
PP Laško.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na javni razpis je prispelo 7
pravočasnih ponudb. Naročnik je na odpiranju ponudb ugotovil, da dve ponudbi nista
pravilni, zato sta bili izločeni iz nadaljnjega
postopka. Naročnik je pri analizi ponudb
ugotovil, da ostale ponudbe so pravilne in
primerne. Naročnik je na podlagi meril cena
in certifikat ISO izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo za posamezni sklop, kot je
navedeno v 6. točki te objave. Glede na to,
da za sklop 3 nista prispeli najmanj dve primerni ponudbi, javni razpis za ta sklop ni
uspel.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– za sklopa 1 in 4: Elektronabava d.o.o.,
Cesta 24. junija 3, 1000 Ljubljana;
– za sklop 2: Arba Plus d.o.o., Pot v
smrečje 3, 1231 Ljubljana – Črnuče.
7. Pogodbena vrednost:
Pogodbena vrednost za sklop 1 je
60,995.641,20 SIT z DDV.
Pogodbena vrednost za sklop 2 je
59,363.931,78 SIT z DDV.
Pogodbena vrednost za sklop 4 je
42,725.150,40 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem:
Ponudnik izbran za sklop 1 bo predmetno
naročilo izvedel s pomočjo podizvajalcev, pri
čemer bo prvi podizvajalec pri izvedbi udeležen v višini 8,5%, drugi podizvajalec pa v
višini 17,5% celotne vrednosti naročila.
Ponudnik izbran za sklop 2 bo predmetno naročilo izvedel s pomočjo podizvajalcev,
pri čemer bo prvi podizvajalec pri izvedbi
udeležen v višini 0,5%, drugi podizvajalec
pa v višini 12% celotne vrednosti naročila.
Ponudnik izbran za sklop 4 bo predmetno naročilo izvedel s pomočjo podizvajalcev,
pri čemer bo prvi podizvajalec pri izvedbi
udeležen v višini 7,5%, drugi podizvajalec
pa v višini 15% celotne vrednosti naročila.
9. Število prejetih ponudb: 7.

Ob-1010/04
1. Naročnik: Osnovna šola Dol pri Ljubljani.
2. Naslov naročnika: Videm 17, 1262
Dol pri Ljubljani, tel. 01/564-70-67, telefaks
01/564-73-07.
3. Datum izbire: 30. december 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava živil, Osnovna
šola Dol pri Ljubljani, Videm 17, 1262 Dol pri
Ljubljani, Podružnična šola Dolsko, Dolsko
85, 1262 Dol pri Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 79 točk, fiksnost cen do
6 točk, plačilni pogoji do 6 točk, strokovna
priporočila/reference 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 - MIR Mesna industrija Radgona
d.d., Lackova 22, 9250 Gornja Radgona, 1/2
- Jurmes trgovina d.o.o., Ulica Leona Dobrotinška 15, 3230 Šentjur, 1/3 - Perutnina Ptuj
d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, 2. sklop:
ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
1234 Mengeš, 3. sklop: mleko in mlečni izdelki: 3/1 - Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas
92, 3301 Petrovče, 3/2 - Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, 3/3
- Pomurske mlekarne d.d., Industrijska ulica 10, 9000 Murska Sobota, 4. sklop: kruh,
pekovski izdelki in slaščice: 4/1 - Don Don
d.o.o. Metlika, Trdinova pot 2a, 8330 Metlika, 4/2 - Pekarna Blatnik d.o.o., Predstruge
69, 1312 Videm Dobrepolje, 4/3 - Pekarna
Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291
Škofljica, 4/4 - Žito d.d., Šmartinska 154,
1529 Ljubljana, 4/5 - Pekarna Piskač Martin
s.p., Podgorica 68, 1231 Ljubljana-Črnuče,
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 - Agro Mrkac d.o.o., Cesta v Šmartno 29, 1000 Ljubljana, 6/2 - Marcator d.d., Sektor eksterne
trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
7. sklop: konzervirani izdelki: 7/1 - Impuls
Domžale d.o.o., Motnica 11/1, 1236 Trzin,
7/2 - Osem d.o.o. Grosuplje, Spodnja Slivnica 107, 1290 Grosuplje, 7/3 - Mercator d.d.,
Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25,
1000 Ljubljana, 8. sklop: zamrznjena živila:
8/1 - Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
1234 Mengeš, 8/2 - Žito d.d., Šmartinska
154, 1529 Ljubljana, 8/3 - Pekarna Pečjak
d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica, 9. sklop: sadni sokovi, sirupi in ostale
pijače: 9/1 - Dana d.d., Glavna cesta 34,
8233 Mirna, 9/2 - Fructal d.d., Tovarniška
7, 5270 Ajdovščina, 9/3 - 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 - Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, 10/3 - Impuls
Domžale d.o.o., Motnica 11/1, 1236 Trzin.

7. Pogodbena vrednost: 1. sklop:
1/1 - 6,170.178 SIT, 1/2 - 6,506.775 SIT,
1/3 - 1,595.406 SIT, 2. sklop: 180.652
SIT, 3. sklop: 3/1 - 3,736.428,11 SIT,
3/2 - 3,920.923,80 SIT, 3/3 - 4,703.355,70
SIT, 4. sklop: 4/1 - 8,703.870 SIT, 4/2
- 11,323.360,86 SIT, 4/3 - 10,473.692,29
SIT, 4/4 - 10,994.865 SIT, 4/5 - 3,047.700
SIT, 5. sklop: 5/1 - 225.060 SIT, 5/2 384.858,18 SIT, 6. sklop: 6/1 - 5,396.460
SIT, 6/2 - 5,506.577,90 SIT, 7. sklop: 7/1
- 1,305.018,69 SIT, 7/2 - 117.636,90 SIT,
7/3 - 1,352.572,15 SIT, 8. sklop: 8/1 1,028.430,81 SIT, 8/2 - 880.365 SIT, 8/3
- 487.284,35 SIT, 9. sklop: 9/1 - 3,446.589
SIT, 9/2 - 5,438.415 SIT, 9/3 - 6,934.800 SIT,
10. sklop: 10/1 - 4,729.500,58 SIT, 10/2 1,804.626,72 SIT, 10/3 - 5,677.638,24 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 22.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1. sklop: 6,506.775 SIT, 1,595.406 SIT,
2. sklop: 215.643,75 SIT, 180.652,50 SIT,
3. sklop: 4,703.355,70 SIT, 3,736.428,11
SIT, 4. sklop: 11,323.360,86 SIT, 3,047.700
SIT, 5. sklop: 384.858,18 SIT, 52.500 SIT,
6. sklop: 5,506.577,90 SIT, 5,396.460 SIT,
7. sklop: 1,352.572,15 SIT, 30.144 SIT, 8.
sklop: 1,169.410,29 SIT, 52.650 SIT, 9.
sklop: 6,934.800 SIT, 60.113,34 SIT, 10.
sklop: 5,677.638,24 SIT, 162.120 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: 23. januar 2004.
Osnovna šola Dol pri Ljubljani
Št. 17123-02-403-68/2003
Ob-1020/04
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: 17. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: predmet javnega razpisa je izvedba
(dobava in inštalacija) strukturiranega
ožičenja, in sicer:
– sklop 1: izvedba strukturiranega ožičenja na policijskih objektih JV Slovenija,
– sklop 2: izvedba strukturiranega ožičenja na policijskih objektih SZ Slovenija,
– sklop 3: klimatiziranje telekomunikacijskih prostorov v objektih iz PHARE programov,
– sklop 4: izvedba strukturiranega ožičenja na policijskih objektih – izvedba 2004.
Kraj dobave:
– sklop 1: PP Gornja Radgona, PP Maribor I, PP Slovenska Bistrica, MP Ormož, PP
Slovenske Konjice, PP Šentjur pri Celju, PP
Žalec, PP Velenje, PP Sevnica, PP Trebnje,
PP Ajdovščina, PP Izola;
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za sklop 1: 70,952.196 SIT z DDV,
60,995.641,20 SIT z DDV;
– za sklop 2: 73,938.048 SIT z DDV,
59,363.931,78 SIT z DDV;
– za sklop 4: 50,923.236 SIT z DDV,
42,725.150,40 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil objavljen v Ur. l. RS št.
80-81 z dne 18. 8. 2003, Ob-100305.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen v Ur. l.
RS, št. 78 z dne 8. 8. 2003, Ob-99835.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 1. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 98
Ob-1025/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, tel. 02/449-23-05, telefaks
02/449-23-79.
3. Datum izbire: 24. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobavo polo majic in puloverjev.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena
za sklop.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop 1 (letna polo majica), sklop 2 (zimska polo majica), sklop 3
(pulover): Sanolabor d.d., Leskovškova 4,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: sklop 1:
7,138.840 SIT, sklop 2: 7,843.290 SIT, sklop
3: 6,850.690 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: sklop 1: 7,955.810 SIT, 7,138.840 SIT;
sklop 2: 8,817.900 SIT, 7,843.290 SIT, sklop
3: 7,562.450 SIT, 6,850.690 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 1. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-1036/04
1. Naročnik: Občina Mislinja.
2. Naslov naročnika: Šolska cesta 34,
2382 Mislinja.
3. Datum izbire: 8. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža šolske opreme
učilnic, kabinetov, garderob, zbornice in
kuhinje ter opreme za vrtec v PŠ Dolič in
OŠ Mislinja.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena – 80 točk, potrjene reference – 20 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: UMT, d.o.o. Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 16,672.856
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,453.304 SIT, 16,672.856 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 1. 2004.
Občina Mislinja
Št. 77/3
Ob-1040/04
1. Naročnik: Skupnost zdravstvenih zavodov Murska Sobota po pooblastilu zdravstvenih domov Murska Sobota, Gornja Radgona in Ljutomer.
2. Naslov naročnika: Arhitekta Novaka 2b, 9000 Murska Sobota; tel.
02/530-22-00, faks 02/530-22-23, e-mail:
tajnistvo@szz-ms.si.
3. Datum izbire: 4. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
po skupinah:
a) laboratorijski material za 1 leto za
ZDMS 32,500.000 SIT; za ZDLJ 14,300.000
SIT; za ZDGR 9,800.000 SIT;
b) zobozdravstveni material za 1
leto za ZDMS 21,000.000 SIT; za ZDGR
11,500.000 SIT; za ZDLJ 13,100.000 SIT;
c) obvezilni, sanitetni in dezinfekcijski
material za 1 leto za ZDMS 17,700.000 SIT;
za ZDGR 5,900.000 SIT; za ZDLJ 4,230.000
SIT;
d) RTG filmi za 1 leto za ZDMS
4,100.000 SIT; za ZDGR 620.000 SIT; za
ZDLJ 410.000 SIT.
Kraj dobave: Murska Sobota, Beltinci,
Martjanci, Grad, Rogašovci, Gornja Radgona in Ljutomer.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižje cene v posamezni
skupini oziroma posameznega artikla v posameznem 6 mesečnem obdobju.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno:
a) za skupino laboratorijski material:
1. Iris medn. trgovina d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
2. Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana,
3. Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,
4. Laboratorijska tehnika Burnik d.o.o.,
Skaručna 14a, 1217 Vodice,
5. Interexport d.o.o., Dunajska cesta
139, 1000 Ljubljana;
b) za skupino zobozdravstveni material:
1. Interdent d.o.o., Opekarniška c. 26,
3000 Celje,
2. Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana,
3. Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,
4. Studio 33 marketing d.o.o., Šibeniška
ul. 17, 1000 Ljubljana,
5. Prodent International d.o.o., Zvezna
ul.2, 1000 Ljubljana,
6. Dentacom Inženiring d.o.o., Efenkova
61, 3320 Velenje;
c) za skupino obvezilni, sanitetni in dezinfekcijski material:
1. Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana,
2. Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,
3. Studio 33 marketing d.o.o., Šibeniška
ul.17, 1000 Ljubljana,
4. Iris medn. trgovina d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,

5. Dentacom Inženiring d.o.o., Efenkova
61, 3320 Velenje;
d) za skupino RTG filmi:
1. Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,
2. Interexport d.o.o., Dunajska cesta
139, 1000 Ljubljana,
3. Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana,
4. Studio 33 marketing d.o.o., Šibeniška
ul.17, 1000 Ljubljana,
5. Dentacom Inženiring d.o.o., Efenkova
61, 3320 Velenje,
6. AMS Meding d.o.o., Ljubljanska c.6a,
3230 Šentjur.
7. Pogodbena vrednost:
a) 1. za ZDGR 6,350.498,58 SIT;
2. za ZMS 32,626.354,90 SIT; za ZDGR
9,050.498,30 SIT;
3. za
ZDMS
18,573.644,83
SIT;
za ZDGR 8,921.649,48 SIT; za ZDLJ
13,432.445,41 SIT;
4. za
ZDMS
31,006.426,53
SIT;
za ZDGR 9,344.298,34 SIT; za ZDLJ
9,151.504,59 SIT;
5. za ZDGR 8,479.586,29 SIT; za ZDLJ
9,908.993,76 SIT;
b) 1. za ZDMS 17,866.417,59 SIT;
za ZDGR 10,398.892,15 SIT; za ZDLJ
12,255.923,66 SIT;
2. za ZDMS 14,289.081,59 SIT; za ZDLJ
10,160.683,47 SIT; za ZDGR 9,714.316,27
SIT;
3. za
ZDMS
17,236.051,20
SIT;
za ZDGR 9,095.532,13 SIT; za ZDLJ
12,247.877,83 SIT;
4. za ZDMS 17,199.111,30 SIT; za ZDGR
10,591.266,35 SIT; za ZDLJ 13,204.532,93
SIT;
5. za ZDMS 9,982.730,44 SIT; za ZDGR
8,948.382,51 SIT; za ZDLJ 9,988.376,33
SIT;
6. za ZDMS 20,261.616,26 SIT;
c) 1. za ZDMS 22,249.225,83 SIT;
za ZDGR 8,102.361,58 SIT; za ZDLJ
5,853.040,38 SIT;
2. za
ZDMS
28,256.310,34
SIT;
za ZDGR 7,391.325,93 SIT; za ZDLJ
8,019.262,42 SIT;
3. za
ZDMS
27,151.655,40
SIT;
za ZDGR 8,691.172,62 SIT; za ZDLJ
8,379.268,31 SIT;
4. za ZDMS 45,707.494,09 SIT; za ZDLJ
84,587.008,50 SIT;
5. za ZDMS 29,199.943,80 SIT; za
ZDGR 11,109.572,99 SIT; za ZDLJ
8,553.306,95 SIT;
d) 1. za ZDMS 5,452.400,50 SIT;
za ZDGR 617.042,66 SIT; za ZDLJ
1,524.563,92 SIT;
2. za ZDMS 3,754.902,89 SIT; za ZDGR
800.632,53 SIT; za ZDLJ 1,364.305,32 SIT;
3. za ZDMS 2,840.891,53 SIT; za ZDGR
606.095,74 SIT; za ZDLJ 1,188.143,88 SIT;
4. za ZDMS 3,589.659,36 SIT; za ZDGR
709.507,49 SIT; za ZDLJ 1,065.853,32 SIT;
5. za ZDMS 2,315.710,90 SIT;
6. za ZDMS 1,843.679,92 SIT; za ZDGR
516.709,20 SIT; za ZDLJ 1,267.721,28 SIT;
8. Vrednost, ki jo bo ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) za laboratorijski material: najvišja
ponudba za ZDMS je 32,626.354,90 SIT;
za ZDGR je 9,344.298,34 SIT; za ZDLJ je
13,432.445,41 SIT; najnižja ponudba za
ZDMS je 18,573.644,83 SIT; za ZDGR je
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6,350.498,58 SIT; za ZDLJ 9,151.504,59
SIT;
b) za zobozdravstveni material: najvišja
ponudba za ZDMS je 20,261.616,26 SIT;
za ZDGR je 10,591.266,35 SIT; za ZDLJ
je 13,204.532,93 SIT; najnižja ponudba za
ZDMS je 9,982.730,44 SIT; za ZDGR je
8,948.382,51 SIT; za ZDLJ je 9,988.376,33
SIT;
c) za obvezilni, sanitetni in dezinfekcijski
material:
najvišja
ponudba
za ZDMS je 45,707.494,09 SIT; za
ZDGR je 11,109.572,99 SIT; za ZDLJ je
84,587.008,50 SIT; najnižja ponudba za
ZDMS je 22,249.225,83 SIT; za ZDGR je
7,391.325,93 SIT; za ZDLJ je 5,853.040,38
SIT;
d) za RTG filme: najvišja ponudba za
ZDMS je 5,452.400,50 SIT; za ZDGR je
800.632,53 SIT; za ZDLJ je 1,524.563,92
SIT; najnižja ponudba za ZDMS je
1,843.679,92 SIT; za ZDGR je 516.709,20
SIT; za ZDLJ je 1,065.853,32 SIT;
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 107-108 z dne 7. 11. 2003, Ob-105195.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 1. 2004.
Skupnost zdravstvenih zavodov
Murska Sobota

i) Mikro+Polo d.o.o., Lackova 78, 2000
Maribor,
j) Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana,
k) Dipros d.o.o., Gorenjesavska c. 54,
4000 Kranj,
l) V.I.A. d.o.o., Markišavska ul. 3, 9000
Murska Sobota.
7. Pogodbena vrednost:
a) 13,604.000,83 SIT z DDV,
b) 2,461.145,88 SIT z DDV,
c) 1,434.600 SIT z DDV,
d) 513.288 SIT z DDV,
e) 9,296.187,74 SIT z DDV,
f) 6,690.477,03 SIT z DDV,
g) 5,999.391 SIT z DDV,
h) 2,190.297,60 SIT z DDV,
i) 17,323.137,86 SIT z DDV,
j) 20,280.975,93 SIT z DDV,
k) ni dal ponudbe v prvem 6 mesečju,
l) 11,254.336,68 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,280.975,93 SIT, 513.288 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 107-108 z dne 7. 11. 2003, Ob-105198.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 1. 2004.
Skupnost zdravstvenih zavodov
Murska Sobota

Št. 79/3
Ob-1041/04
1. Naročnik: Skupnost zdravstvenih zavodov Murska Sobota po pooblastilu zdravstvenih domov Murska Sobota, Gornja Radgona in Ljutomer.
2. Naslov naročnika: Arhitekta Novaka 2b, 9000 Murska Sobota; tel.
02/530-22-00, faks 02/530-22-23, e-mail:
tajnistvo@szz-ms.si.
3. Datum izbire: 4. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: čistilna in pralna sredstva, ocenjena
vrednost za 1 leto je 11,600.000 SIT z DDV
in sicer za ZD Murska Sobota je 7,900.000
SIT; za ZD Ljutomer je 1,500.000 SIT; za
ZD Gornja Radgona je 2,200.000 SIT. Kraj
dobave: Murska Sobota, Beltinci, Martjanci, Grad, Rogašovci, Gornja Radgona in
Ljutomer.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižje cene v posamezni
skupini oziroma posameznega artikla v posameznem 6 mesečnem obdobju.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno:
a) Bent Excellent d.o.o., Dragomelj 82,
1230 Domžale;
b) Ivec d.o.o., Ul. Heroja Šaranoviča 38,
2000 Maribor;
c) Sava Trade d.d., Cesta v mestni log
90, 1000 Ljubljana;
d) Johnson Diversey d.o.o., Tržaška c.
37, 2000 Maribor;
e) Vafra Commerce d.o.o., Griže 125,
3302 Griže;
f) Omega d.o.o., Ljutomerska c. 28, 9250
Gornja Radgona;
g) Media d.o.o., Prešernova 56, 9000
Murska Sobota;
h) Dentacom Inženiring d.o.o., Efenkova
c. 61, 3320 Velenje.
7. Pogodbena vrednost:
a) za ZD Murska Sobota 4,822.145,25
SIT; za ZD Gornja Radgona 1,204.376,39
SIT; za ZD Ljutomer 1,210.295,62 SIT;

b) za ZD Murska Sobota 7,817.549,95
SIT; za ZD Gornja Radgona 1,989.744,84
SIT; za ZD Ljutomer 3,368.048,79 SIT;
c) za ZD Murska Sobota 4,447.515,25
SIT; za ZD Gornja Radgona 956.373,88
SIT; za ZD Ljutomer 1,243.061,09 SIT;
d) za ZD Murska Sobota 6,311.272,28
SIT; za ZD Gornja Radgona 1,245.628,56
SIT; za ZD Ljutomer 1,581.180,02 SIT;
e) za ZD Murska Sobota je 4,546.242,46
SIT; za ZD Gornja Radgona 913.990,77 SIT;
za ZD Ljutomer 1,194.776,92 SIT;
f) za ZD Murska Sobota 5,943.687,60
SIT; za ZD Gornja Radgona 1,250.813 SIT;
za ZD Ljutomer 1,645.734,40 SIT;
g) za ZD Murska Sobota 4,798.654,01
SIT; za ZD Gornja Radgona 776.340,36
SIT; za ZD Ljutomer 1,044.297,85 SIT;
h) ni poslal cenika v prvem 6 mesečnem
obdobju.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za ZD Murska Sobota 7.817.549,95
SIT, 4,447.515,25 SIT;
– za ZD Gornja Radgona 1,989.744,84
SIT, 776.340,36 SIT;
– za ZD Ljutomer 3,368.048,79 SIT,
1,044.297,85 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 107-108 z dne 7. 11. 2003, Ob-105197.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 1. 2004.
Skupnost zdravstvenih zavodov
Murska Sobota
Št. 80/03
Ob-1045/04
1. Naročnik: Skupnost zdravstvenih zavodov Murska Sobota po pooblastilu javnega zdravstvenega zavoda Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota.
2. Naslov naročnika: Arhitekta Novaka 2b, 9000 Murska Sobota; tel.
02/530-22-00, faks 02/530-22-23, e-mail:
tajnistvo@szz-ms.si.
3. Datum izbire: 4. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: mikrobiološka diagnostika (gojišča,
kemikalije in potrošni material), ocenjena
vrednost za 1 leto je 22,000.000 SIT; kraj
dobave: Murska Sobota.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižje cene posameznih artiklov v posameznem 6 mesečnem obdobju.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno:
a) Sanolabor d.d., Leskoškova cesta 4,
1000 Ljubljana,
b) Profarmakon International d.o.o., Preradovičeva 20a, 2000 Maribor,
c) Žikplast, Radovan Žitnik s.p., Hosta
10, 4220 Škofja Loka,
d) Labena d.o.o., Šmartinska c. 130,
1000 Ljubljana,
e) Mediline d.o.o., Perovo 30, 1241
Kamnik,
f) Medias International d.o.o., Leskoškova c. 9d, 1000 Ljubljana,
g) Medis d.o.o., Brnčičeva ul. 1, 1000
Ljubljana,
h) Golias s.p. Labortehnika, Groharjeva
6, 1000 Ljubljana,

Stran

Št. 041-4-123/04
Ob-1061/04
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Vrazov trg 2, Ljubljana, telefaks 01/543-77-01.
3. Datum izbire: 12. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
kemikalije in laboratorijski material.
Kraj dobave: Inštitut za mikrobiologijo,
Zaloška 4, Ljubljana, Inštitut za patologijo,
Korytkova 2, Ljubljana, Inštitut za sodno
medicino, Korytkova 2, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
Za inštitut za mikrobiologijo:
A) Kemikalije za bakteriologijo:
Skupina 1 – AB Biodisk “ali podobno”:
Mediline d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik.
Skupina 2 – Amrad “ali podobno”: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana.
Skupina 6 – Behring “ali podobno”: AMS
Meding d.o.o., Ljubljanska cesta 6A, 3230
Šentjur.
Skupina 8 – Boehringer “ali podobno”:
Adriamed d.o.o., Parmova 53, 1000 Ljubljana.
Skupina 9 – DAKO “ali podobno”: Labormed d.o.o., Zg. Pirniče 96/c, 1215 Medvode.
Skupina 10 – DIFCO “ali podobno”: Medias International d.o.o., Leskoškova cesta
9 D, Ljubljana.
Skupina 12 – GIBCO “ali podobno”: Kemomed d.o.o., Kališka 9, 4000 Kranj, PE:
Stritarjeva 5.
Skupina 13 – Imunološki zavod Zagreb
“ali podobno”: Medis d.o.o., Brnčičeva 1,
1000 Ljubljana.

Stran

482 /

Št.

7-8 / 30. 1. 2004

Skupina 14 – INEP “ali podobno”: Biomedis MB d.o.o., Slokanova 12, 2000 Maribor.
Skupina 15 – Innogenetics “ali podobno”: Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000
Ljubljana.
Skupina 16 – Mast Diagnostic “ali podobno”: Maritim d.o.o., Tacenska 20, 1210
Ljubljana.
Skupina 17 – Matrix Tech “ali podobno”:
Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000 Maribor.
Skupina 19 – Meridian “ali podobno”:
Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana.
Skupina 20 – Mikrogen “ali podobno”:
Biomedis MB d.o.o., Slokanova 12, 2000
Maribor.
Skupina 21 – Morwell Diagnostics
GMBH “ali podobno”: Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana.
Skupina 23 – Murex Biotech.Limited “ali
podobno”: Biomedis MB d.o.o., Slokanova
ul. 12, 2000 Maribor.
Skupina 24 – Oxoid “ali podobno”: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1000
Ljubljana.
Skupina 25 – Perkin Elmer “ali podobno”: Omega d.o.o., Dolinškova 8, 1000
Ljubljana.
Skupina 26 – PRO LAB Diagnostics “ali
podobno”: Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78,
2000 Maribor.
Skupina 27 – Quiagen “ali podobno”: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana.
Skupina 28 – Sanofi Diag. “ali podobno”: Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000
Ljubljana.
Skupina 29 – Servopraks “ali podobno”:
Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana.
Skupina 30 – Sigma “ali podobno”: Mikro
+ Polo d.o.o., Lackova 78, 2000 Maribor
Skupina 31 – Tib Molbiol “ali podobno:
Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana.
A) Kemikalije za virologijo:
Skupina 1 – Abbott “ali podobno”: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana.
Skupina 2 – Behring “ali podobno”: AMS
Meding d.o.o., Ljubljanska cesta 6A, 3230
Šentjur.
Skupina 4 – Biotest “ali podobno”: Mediline d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik.
Skupina 5 – Biotrin “ali podobno”: Mediline d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik.
Skupina 7 – DAKO “ali podobno”: Labormed d.o.o., Zg. Pirniče 96/c, 1215 Medvode.
Skupina 8 – Dia Sorin “ali podobno”:
Biomedis MB d.o.o., Slokanova ul. 12,
2000 Maribor.
Skupina 11 – Genelab Diagnostic “ali podobno”: Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000
Ljubljana.
Skupina 12 – GIBCO BRL “ali podobno”:
Kemomed d.o.o., Kališka 9, 4000 Kranj, PE:
Stritarjeva 5.
Skupina 13 – Meridian “ali podobno”:
Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana.
Skupina 14 – Focus “ali podobno”: Mediline d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik.
Skupina 15 – Neolab “ali podobno”:
Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000
Maribor.
Skupina 16 – Perkin Elmer: Omega
d.o.o., Dolinškova 8, 1000 Ljubljana.
Skupina 17 – Promega: Kemomed d.o.o.,
Kališka 9, 4000 Kranj, PE: Stritarjeva 5.
Skupina 18 – R-Biopharm: Sanolabor
d.d., Leskoškova 4, Ljubljana.
Skupina 19 – Roche “ali podobno”: Adriamed d.o.o., Parmova 53, 1000 Ljubljana.
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Skupina 21 – Virion “ali podobno”: Remas d.o.o., Koseška 8, 1000 Ljubljana.
A) Kemikalije za imunologijo:
Skupina 1 – BAG “ali podobno”: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana.
Skupina 2 – Becton Dickinson “ali podobno”: Medias International d.o.o., Leskoškova cesta 9D, Ljubljana.
Skupina 3 – Behring “ali podobno”: AMS
Meding d.o.o., Ljubljanska cesta 6A, 3230
Šentjur.
Skupina 4 – Biohit “ali podobno”: Kemomed d.o.o., Kališka 9, 4000 Kranj, PE:
Stritarjeva 5.
Skupina 5 – Biomerica “ali podobno”:
Biomedis MB d.o.o., Slokanova ul. 12,
2000 Maribor.
Skupina 6 – Biomerieux “ali podobno”:
Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000 Maribor.
Skupina 7 – Boehringer Mannheim
GMBH “ali podobno: Iris d.o.o., Cesta v
Gorice 8, 1000 Ljubljana.
Skupina 8 – Buhlmann Laboratories “ali
podobno”: Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1000
Ljubljana.
Skupina 9 – Caltag “ali podobno”: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana.
Skupina 11 – Cogent Diagnost “ali podobno”: Biomedis MB d.o.o., Slokanova ul. 12,
2000 Maribor.
Skupina 12 – Coring “ali podobno”:
Labormed d.o.o., Zg. Pirniče 96/c, 1215
Medvode.
Skupina 13 – Costar Coring “ali podobno”: Labormed d.o.o., Zg. Pirniče 96/c,
1215 Medvode.
Skupina 15 – DAKO “ali podobno”: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1000
Ljubljana.
Skupina 16 – DPC “ali podobno”: Dipros
d.o.o., Gorenjesavska c. 54, 4000 Kranj.
Skupina 17 – Endogen “ali podobno”: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana.
Skupina 19 – Meridian “ali podobno”:
Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana.
Skupina 21 – Nichirio “ali podobno”: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana.
Skupina 22 – Pharmacia&Upjohn “ali
podobno”: AMS Meding d.o.o., Ljubljanska
cesta 6A, 3230 Šentjur.
Skupina 24 – R&D System “ali podobno”: Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000
Ljubljana.
Skupina 26 – ROTH (Carl Roth GBMH)
“ali podobno”: Mikro + Polo d.o.o., Lackova
78, 2000 Maribor.
Skupina 27 – SANOFI – Pasteur Diagnostics “ali podobno”: Iris d.o.o., Cesta v
Gorice 8, 1000 Ljubljana.
Skupina 28 – Sigma “ali podobno”: Mikro
+ Polo d.o.o., Lackova 78, 2000 Maribor.
Skupina 30 – Virion Serion “ali podobno”:
Remas d.o.o., Koseška 8, 1000 Ljubljana.
A) Kemikalije za parazitologijo in STD:
Skupina 1 – Amplicor “ali podobno”: Adriamed d.o.o., Parmova 53, 1000 Ljubljana.
Skupina 2 – Bering-Syva “ali podobno”:
Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana.
Skupina 3 – Binax “ali podobno”: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana.
Skupina 4 – Bio Rad “ali podobno”: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1000
Ljubljana.
Skupina 6 – Biotest “ali podobno”: Mediline d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik.
Skupina 7 – Bouty “ali podobno”: Medis
d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana.
Skupina 8 – Cellabs “ali podobno”: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana.

Skupina 9 – Dade Behring “ali podobno”: Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000
Maribor.
Skupina 10 – DAKO “ali podobno”: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1000
Ljubljana.
Skupina 13 – LD Bio Diagnostics “ali podobno”: Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000
Ljubljana.
Skupina 14 – Meridian “ali podobno”:
Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana.
Skupina 15 – MRL Diagnostics “ali podobno”: Mediline d.o.o., Perovo 30, 1241
Kamnik.
Skupina 16 – Novum “ali podobno”: Remas d.o.o., Koseška 8, 1000 Ljubljana.
Skupina 17 – Oxoid “ali podobno”: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1000
Ljubljana.
Skupina 18 – Perkin Elmer “ali podobno”: Omega d.o.o., Dolinškova 8, 1000
Ljubljana.
Skupina 21 – Sanofi Pasteur “ali podobno”: Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000
Ljubljana.
A) Kemikalije za biokemijo in gojišča:
Skupina 1 – BBL “ali podobno”: Medias
International d.o.o., Leskoškova cesta 9 D,
Ljubljana.
Skupina 2 – BDF “ali podobno”: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana.
Skupina 4 – DIFCO “ali podobno”: Medias International d.o.o., Leskoškova cesta 9
D, Ljubljana.
Skupina 5 – Kemika “ali podobno”: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1000
Ljubljana.
Skupina 6 – MERCK “ali podobno”: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana.
Skupina 7 – Oxoid “ali podobno”: Medis
d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana.
Skupina 8 – Riedel “ali podobno”: Mikro
+ Polo d.o.o., Lackova 78, 2000 Maribor.
Skupina 9 – Schulke Mayr “ali podobno”:
Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana.
Skupina 10 – Serva “ali podobno”:
A-Ž Consulting d.o.o., Miklošičeva 38, 1000
Ljubljana.
Skupina 11 – Sigma “ali podobno”: Mikro
+ Polo d.o.o., Lackova 78, 2000 Maribor.
Skupina 12 – Torlak “ali podobno”: Mikro
+ Polo d.o.o., Lackova 78, 2000 Maribor.
A) Laboratorijski material za bakteriologijo:
Skupina 1 – Biohit “ali podobno”: Kemomed d.o.o., Kališka 9, 4000 Kranj, PE:
Stritarjeva 5.
Skupina 2 – Biomerieux “ali podobno”:
Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000 Maribor.
Skupina 4 – Brand “ali podobno”: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana.
Skupina 5 – Costar “ali podobno”: Labormed d.o.o., Zg. Pirniče 96/c, 1215 Medvode.
Skupina 6 – Eppendorf “ali podobno”:
Mediline d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik.
Skupina 7 – Kartel “ali podobno”: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana.
Skupina 8 – Mast Diagnostica “ali podobno”: Maritim d.o.o., Tacenska 20, 1210
Ljubljana.
Skupina 9 – Nichiryo “ali podobno”: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana.
Skupina 10 – NUNC “ali podobno”: Mikro
+ Polo d.o.o., Lackova 78, 2000 Maribor.
Skupina 11 – Safeskin SPZZZOE “ali
podobno”: Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana.
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Skupina 12 – Sarstedt “ali podobno”: Mediline d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik.
Skupina 13 – Sartorius “ali podobno”:
Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana.
Skupina 14 – Shandon “ali podobno”:
A-Ž Consulting d.o.o., Miklošičeva 38, 1000
Ljubljana.
Skupina 15 – Simport “ali podobno”:
Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000
Maribor.
Skupina 16 – Sarsted “ali podobno”: Mediline d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik.
Skupina 17 – Sterilin “ali podobno”: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana.
Skupina 18 – Whathman “ali podobno”:
Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana.
A) Laboratorijski material za virologijo:
Skupina 1 – Ansell “ali podobno”: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1000
Ljubljana.
Skupina 2 – Biozym Diagnostics GMBH
“ali podobno”: Mikro + Polo d.o.o., Lackova
78, 2000 Maribor.
Skupina 3 – Costar “ali podobno”: Labormed d.o.o., Zg. Pirniče 96/c, 1215 Medvode.
Skupina 4 – Eppendorf “ali podobno”:
Mediline d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik.
Skupina 5 – Falcon “ali podobno”: Labormed d.o.o., Zg. Pirniče 96/c, 1215 Medvode.
Skupina 6 – Labsystem “ali podobno”:
Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000
Maribor.
Skupina 7 – Nalgene “ali podobno”: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana.
Skupina 8 – NUNC “ali podobno”: Mikro
+ Polo d.o.o., Lackova 78, 2000 Maribor.
Skupina 10 – Sartorius “ali podobno”:
Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana.
A) Laboratorijski material za imunologijo:
Skupina 1 – Brand “ali podobno”: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana.
Skupina 2 – Costar “ali podobno”: Labormed d.o.o., Zg. Pirniče 96/c, 1215 Medvode
Skupina 3 – Eppendorf “ali podobno”:
Mediline d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik.
Skupina 4 – Falcon “ali podobno”: Labormed d.o.o., Zg. Pirniče 96/c, 1215 Medvode.
Skupina 5 – Gilson “ali podobno”: Mikro
+ Polo d.o.o., Lackova 78, 2000 Maribor.
Skupina 6 – Kemomed “ali podobno”:
Kemomed d.o.o., Kališka 9, 4000 Kranj,
PE: Stritarjeva 5.
A) Laboratorijski material za parazitologijo in STD:
Skupina 1 – Bering Syva “ali podobno”:
Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100,
1000 Ljubljana.
Skupina 2 – Biohit “ali podobno”: Kemomed d.o.o., Kališka 9, 4000 Kranj, PE:
Stritarjeva 5.
Skupina 4 – Brand “ali podobno”: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana.
Skupina 5 – Costar “ali podobno”: Labormed d.o.o., Zg. Pirniče 96/c, 1215 Medvode.
Skupina 7 – Kartel “ali podobno”: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana.
Skupina 8 – Meridian “ali podobno”: Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana.
Skupina 9 – NUNC “ali podobno”: Mikro
+ Polo d.o.o., Lackova 78, 2000 Maribor.
Skupina 10 – Sterilin “ali podobno”: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana.

Skupina A – imunokemijski reagenti za
droge za toksikološki laboratorij: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1000
Ljubljana.
Skupina A – kemikalije za histološki
laboratorij: Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana.
Skupina B – kemikalije za histološki
laboratorij: Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana.
Skupina A – kemikalije za DNA laboratorij: Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000
Maribor.
Skupina B – kemikalije za DNA laboratorij: Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000
Maribor.
Skupina A – standardi za alkoholometrični laboratorij: Maritim d.o.o., Tacenska 20,
1210 Ljubljana.
Skupina A – ostale kemikalije (razno):
Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana.
Skupina A – laboratorijski material za
kapilarno elektroforezo: Omega d.o.o., Dolinškova 8, 1000 Ljubljana.
Skupina A – laboratorijski material za
GCMS (Hewlet packard) “ali podobno”: Chemass d.o.o., Baznikova 40, 1000 Ljubljana.
Skupina A – laboratorijski material za
DNA sekvenator (ABI PRISM 310 Perkin
Elmer) “ali podobno”: Omega d.o.o., Dolinškova 8, 1000 Ljubljana.
Skupina B – material za foto laboratorij: Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000
Maribor.
Skupina A – laboratorijski material
– razno: Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana.
Skupina B – laboratorijski material
– razno: Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
A) Kemikalije za bakteriologijo:
Skupina 1: 13,384.016,88 SIT; Skupina
2: 399.840 SIT; Skupina 6: 1,409.962,05
SIT; Skupina 8: 843.143,62 SIT, Skupina 10:
876.686,94 SIT, Skupina 12: 3,454.737,60
SIT, Skupina 13: 916.531,20 SIT, Skupina 14: 1,417.017,60 SIT, Skupina 15:
697.737,60 SIT, Skupina 16: 5,145.629,12
SIT, Skupina 17: 19.080 SIT, Skupina 19:
695.678,63 SIT, Skupina 20: 5,293.008
SIT, Skupina 21: 188.760 SIT, Skupina 23:
268.636,80 SIT, Skupina 24: 7,188.961,99
SIT, Skupina 25: 1,103.448 SIT, Skupina
26: 241.680 SIT, Skupina 27: 887.217,60
SIT, Skupina 28: 521.568 SIT, Skupina 29:
127.413 SIT, Skupina 30: 1,403.229,60 SIT,
Skupina 31: 279.888 SIT.
A) Kemikalije za virologijo:
Skupina 1: 175.010,40, Skupina 2:
11,161.166,04 SIT, Skupina 4: 6,449.929,20
SIT, Skupina 5: 1,233.477,36 SIT, Skupina 7: 7,300.872,40 SIT, Skupina 8:
7,987.274,40 SIT, Skupina 11: 605.733,80
SIT, Skupina 12: 1,787.647,92 SIT, Skupina 13: 2,665.624,97 SIT, Skupina 14:
12,181.823,52 SIT, Skupina 15: 156.672
SIT, Skupina 16: 3,590.346 SIT, Skupina 17:
2,177.725,20 SIT, Skupina 18: 774.914,15
SIT, Skupina 19: 8,141.549,82, Skupina 21:
3,186.097,56 SIT.
A) Kemikalije za imunologijo:
Skupina 1: 828.392,76 SIT, Skupina 2:
39,597.055,91 SIT, Skupina 3: 4,975.535,42
SIT, Skupina 4: 536.364 SIT, Skupina 5:
2,928.204 SIT, Skupina 6: 1,008.600 SIT,
Skupina 7: 10.814 SIT, Skupina 8: 395.616
SIT, Skupina 9: 2,549.376 SIT, Skupina
11: 6,351.588 SIT, Skupina 12: 85.680

Skupina 11 – Whatman “ali podobno”: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana.
A) Laboratorijski material za biokemijo
in gojišča:
Skupina 1 – Heinz Herenz “ali podobno”:
Remas d.o.o., Koseška 8, 1000 Ljubljana.
Skupina 2 – KIMA “ali podobno”: Remas
d.o.o., Koseška 8, 1000 Ljubljana.
B/I/2 Laboratorijski potrošni material:
Skupina B.I.2.1 Laboratorijski material
– razno: Golias Labortehnika, Hinko Golias
s.p., Groharjeva 6, 1000 Ljubljana.
Za inštitut za patologijo:
Skupina A – splošne kemikalije: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana.
Skupina B – splošne kemikalije: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1000
Ljubljana.
Skupina A – kemikalije za histologijo: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana.
Skupina A – kemikalije za histologijo
– elektronska mikroskopija: Mikro + Polo
d.o.o., Lackova 78, 2000 Maribor.
Skupina B – kemikalije za histologijo: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana.
Skupina A – kemikalije za Elisa: Medis
d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana.
Skupina A – imunohistokemija – protitelesa: Labormed d.o.o., Zg. Pirniče 96/c,
1215 Medvode.
Skupina A – imunohistokemija – detekcijski sistemi za aparat ventana: A-Ž Consulting d.o.o., Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana.
Skupina A – kemikalije za elektroforezo
in izolacijo DNA, RNA in proteinov: Karanta Ljubljana d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000
Ljubljana.
Skupina A – kemikalije za kapilarno
elektroforezo: Omega d.o.o., Dolinškova 8,
1000 Ljubljana.
Skupina A – restrikcijske endonukleaze:
Majbert d.o.o., Stegne 21/c, 1000 Ljubljana.
Skupina A – reagenti za sekveniranje:
Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000
Maribor.
Skupina A – DNA in RNA KITI: Majbert
d.o.o., Stegne 21/c, 1000 Ljubljana.
Skupina A – material za histologijo
– fiksacija: Mediline d.o.o., Perovo 30, 1241
Kamnik.
Skupina A – material za histologijo – pipetiranje: Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana.
Skupina A – material za histologijo
– rezila: Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana.
Skupina B – objektna in pokrovna stekla:
Mediline d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik.
Skupina B – laboratorijska posoda: Mikro
+ Polo d.o.o., Lackova 78, 2000 Maribor.
Skupina A – fotografski material: Mikro +
Polo d.o.o., Lackova 78, 2000 Maribor.
Skupina B – laboratorijski material – zaščitna sredstva: Sanolabor d.d., Leskoškova
4, Ljubljana.
Za inštitut za sodno medicino:
Skupina A – kemikalije za toksikološki
laboratorij: Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana.
Skupina B – kemikalije za toksikološki
laboratorij: Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana.
Skupina A – reagenti za toksikološki laboratorij: Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78,
2000 Maribor.
Skupina A – testi za toksikološki laboratorij: Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1000
Ljubljana.
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SIT, Skupina 13: 577.200 SIT, Skupina 15:
745.286,50 SIT, Skupina 16: 507.864,63
SIT, Skupina 17: 14,510.592 SIT, Skupina
19: 464.086,46 SIT, Skupina 21: 491.526
SIT, Skupina 22: 7,033.843,27 SIT, Skupina 24: 2,651.842,80 SIT, Skupina 26:
48.816 SIT, Skupina 27: 1,470.018,57 SIT,
Skupina 28: 1,623.662,40 SIT, Skupina 30:
4,334.780,07 SIT.
A) Kemikalije za parazitologijo in STD:
Skupina 1: 1,180.088,40 SIT, Skupina
2: 8,730.550,07 SIT, Skupina 3: 310.310
SIT, Skupina 4: 5,438.298,10, Skupina 6:
1,111.124,76 SIT, Skupina 7: 4,282.464,12
SIT, Skupina 8: 813.750 SIT, Skupina 9:
1,175.856 SIT, Skupina 10: 674.400 SIT,
Skupina 13: 16,866.759 SIT, Skupina 14:
817.934,16 SIT, Skupina 15: 17,401.236,48
SIT, Skupina 16: 7,121.520 SIT, Skupina 17:
145.111,68 SIT, Skupina 18: 883.200 SIT,
Skupina 21: 412.286,40 SIT.
A) Kemikalije za biokemijo in gojišča:
Skupina 1: 9,044.184,96 SIT, Skupina
2: 905.592 SIT, Skupina 4: 2,673.351,84
SIT, Skupina 5: 531.767,10 SIT, Skupina 6:
4,086.790,66 SIT, Skupina 7: 2,739.627,65
SIT, Skupina 8: 32.166 SIT, Skupina 9:
205.286,40 SIT, Skupina 10: 42.312 Skupina 11: 888.168 SIT, Skupina 12: 277.080
SIT.
A) Laboratorijski material za bakteriologijo:
Skupina 1: 125.511,60 SIT, Skupina
2: 796.800 SIT, Skupina 4: 398.286,92
SIT, Skupina 5: 655.200 SIT, Skupina 6:
2,149.973,41 SIT, Skupina 7: 988.800
SIT, Skupina 8: 864.840 SIT, Skupina 9:
1,270.806 SIT, Skupina 10: 1,246.584
SIT, Skupina 11: 36.057 SIT, Skupina 12:
927.166,43 SIT, Skupina 13: 1,785.144
SIT, Skupina 14: 358.800 SIT, Skupina 15:
153.000 SIT, Skupina 16: 36.720 SIT, Skupina 17: 362.400 SIT, Skupina 18: 7,080.000
SIT.
A) Laboratorijski material za virologijo:
Skupina 1: 189.168 SIT, Skupina 2:
816.384 SIT, Skupina 3: 739.080 SIT,
Skupina 4: 7,220.283,54 SIT, Skupina 5:
1,369.200 SIT, Skupina 6: 190.860 SIT,
Skupina 7: 38.904 SIT, Skupina 8: 263.820
SIT, Skupina 10: 446.280,96 SIT.
A) Laboratorijski material za imunologijo:
Skupina 1: 6.431,67 SIT, Skupina 2:
345.600 SIT, Skupina 3: 195.828 SIT, Skupina 4: 931.320 SIT, Skupina 5: 723.840
SIT, Skupina 6: 118.486,80 SIT.
A) Laboratorijski material za parazitologijo in STD:
Skupina 1: 155.639,92 SIT, Skupina 2:
392.040 SIT, Skupina 4: 6.431,67 SIT, Skupina 5: 1,008.000 SIT, Skupina 7: 34.680
SIT, Skupina 8: 18.265,43 SIT, Skupina 9:
524.292 SIT, Skupina 10: 114.048 SIT, Skupina 11: 283.200 SIT.
A) Laboratorijski material za biokemijo
in gojišča:
Skupina 1: 79.440 SIT, Skupina 2:
1,788.299,70 SIT.
B) Laboratorijski potrošni material:
Skupina B.I.2.1: 3,570.360 SIT.
Skupina A – splošne kemikalije:
2,116.570,44 SIT, Skupina B – splošne
kemikalije: 405.182,04 SIT, Skupina A
– kemikalije za histologijo: 7,919.058,50
SIT, Skupina A – kemikalije za histologijo-elektronska mikroskopija: 1,660.477,20
SIT, Skupina B – kemikalije za histologijo:
2,440.270,30 SIT, Skupina A – kemikalije
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za Elisa: 11,192.952 SIT, Skupina A – imunohistokemija – protitelesa: 8,507.916 SIT,
Skupina A – imunohistokemija – detekcijski
sisztemi za aparat Ventana: 27,580.128 SIT,
Kemikalije za elektroforezo in izolacijo DNA,
RNA in proteinov: 2,499.397,95 SIT, Skupina A – kemikalije za kapilarno elektroforezo: 9,782.214 SIT, Skupina A – restrikcijske
endonukleaze: 1,593.331,74 SIT, Skupina A
– reagenti za sekveniranje: 1,540.644 SIT,
Skupina A – DNA in RNA KITI: 7,962.410,40
SIT, Skupina A – material za histologijo – fiksacija: 2,077.295,04 SIT, Skupina A – material za histologijo – pipetiranje: 1,042.044,60
SIT, Skupina: Material za histologijo-rezila:
7,114.656,23 SIT, Skupina B – objektna in
pokrovna stekla: 4,779.142 SIT, Skupina B
– laboratorijska posoda: 495.253,20 SIT,
Skupina A – fotografski material: 2,417.112
SIT, Skupina B – laboratorijski material – zaščitna sredstva: 7,001.629,60 SIT.
Skupina A – kemikalije za toksikološki laboratorij: 510.805,07 SIT, Skupina
B – kemikalije za toksikološki laboratorij:
376.930,74 SIT, Skupina A – reagenti za
toksikološki laboratorij: 1,017.615,60 SIT,
Skupina A – testi za toksikološki laboratorij:
488.694,95 SIT, Skupina A – imunokemijski
reagenti za droge za toksikološki laboratorij:
20,834.248,40 SIT, Skupina A – kemikalije
za histološki laboratorij: 568.208 SIT, Skupina B – kemikalije za histološki laboratorij:
5,721.899,30 SIT, Skupina A – Kemikalije za
DNA laboratorij: 1,712.396,40 SIT, Skupina
B – kemikalije za DNA laboratorij: 24.878,40
SIT, Skupina A – standardi za alkoholometrični laboratorij: 464.977,86 SIT, Skupina A
– ostale kemikalije (razno): 1,511.945,04
SIT, Skupina A – laboratorijski material za
kapilarno elektroforezo: 928.740 SIT, Skupina A – laboratorijski material za GCMS:
10,275.437,76 SIT, Skupina A – laboratorijski material za DNA sekvenator: 7,264.320
SIT, Skupina B – material za foto laboratorij:
570.718,80 SIT, Skupina A – laboratorijski
material – razno: 13,476.724,35 SIT, Skupina B – laboratorijski material – razno:
1,082.984,80 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 22.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
A) Kemikalije za bakteriologijo:
Skupina
1:
13,384.016,88
SIT,
13,384.016,88 SIT; Skupina 2: 399.840
SIT, 399.840 SIT; Skupina 6: 2,095.680 SIT,
1,409.962,05 SIT; Skupina 8: 1,446.436,80
SIT, 176.868 SIT; Skupina 9: 1,652.103,40
SIT, 1,652.103,38 SIT, Skupina 10:
876.686,94 SIT, 876.686,94 SIT, Skupina
12: 3,977.015,85 SIT, 3,454.737,60 SIT;
Skupina 13: 1,553.813,15 SIT, 916.531,20
SIT, Skupina 14: 1,417.017,60 SIT,
551.546,99 SIT, Skupina 15: 697.737,60
SIT, 341.712 SIT, Skupina 16: 5,145.629,12
SIT, 5,145.629,12 SIT, Skupina 17: 19.080
SIT, 19.080 SIT, Skupina 19: 824.552,40
SIT, 570.904,57 SIT, Skupina 20: 5,293.008
SIT, 4,863.158,86 SIT, Skupina 21:
222.000 SIT, 173.426,40 SIT, Skupina 23:
268.636,80 SIT, 268.636,80 SIT, Skupina
24: 7,429.749,06 SIT, 7,188.961,99 SIT,
Skupina 25: 1,103.448 SIT, 1,103.448 SIT,
Skupina 26: 272.880 SIT, 241.680 SIT,
Skupina 27: 887.217,60 SIT, 887.217,60
SIT; Skupina 28: 521.568 SIT, 28: 521.568
SIT; Skupina 29: 127.413 SIT, 127.413 SIT;
Skupina 30: 1,403.229,60 SIT, 1,403.229,60

SIT, Skupina 31: 1,362.840 SIT, 279.888
SIT.
A) Kemikalije za virologijo:
Skupina 1: 175.010,40 SIT, 175.010,40
SIT; Skupina 2: 11,283.217,75 SIT,
11,161.166,04 SIT, Skupina 4: 6,449.929,20
SIT, 6,449.929,20 SIT; Skupina 5:
1,233.477,36 SIT, 776.160 SIT; Skupina 7:
7,300.872,40 SIT, 7,300.872,40 SIT; Skupina 8: 7,987.274,40 SIT, 7,987.274,40;
Skupina 11: 605.733,80 SIT, 605.733,80
SIT; Skupina 12: 1,832.611,20 SIT,
1,787.647,92 SIT; Skupina 13: 3,866.572,80
SIT, 1,802.861,48 SIT; Skupina 14:
12,181.823,52 SIT, 12,181.823,52 SIT; Skupina 15: 156.672 SIT, 156.672 SIT; Skupina
16: 3,590.346 SIT, 3,590.346 SIT Skupina
17: 2,177.725,20 SIT, 2,177.725,20 SIT;
Skupina 18: 774.914,15 SIT, 774.914,15
SIT; Skupina 19: 8,141.549,82 SIT,
8,141.549,82 SIT; Skupina 21: 3,866.770,74
SIT, 3,186.097,56 SIT.
A) Kemikalije za imunologijo:
Skupina 1: 925.200 SIT, 361.131,51
SIT; Skupina 2: 43,987.548,60 SIT,
39,597.055,91 SIT; Skupina 3: 6,795.379,20
SIT, 4,975.535,42 SIT; Skupina 4: 536.364
SIT, 426.732 SIT; Skupina 5: 3,769.200 SIT,
1,143.450 SIT; Skupina 6: 1,735.358,40
SIT, 1,008.600 SIT, Skupina 7: 11.976 SIT,
6.345,60 SIT; Skupina 8: 555.961,60 SIT,
395.616 SIT; Skupina 9: 2,549.376 SIT,
2,549.376 SIT; Skupina 11: 6,351.588 SIT,
4,973.314,50 SIT; Skupina 12: 85.680 SIT,
28.665,60 SIT; Skupina 13: 577.200 SIT,
96.332,97 SIT; Skupina 15: 745.286,50 SIT,
745.286,50 SIT; Skupina 16: 681.733,71 SIT,
507.864,63 SIT; Skupina 17: 16,138.521,60
SIT, 14,510.592 SIT; Skupina 19:
498.646,47 SIT, 464.086,46 SIT, Skupina
21: 491.526 SIT, 491.526 SIT; Skupina 22:
7,991.484,74 SIT, 7,033.843,27 SIT, Skupina 24: 2,774.416,80 SIT, 2,651.842,80 SIT;
Skupina 26: 48.816 SIT, 48.816 SIT; Skupina 27: 1,490.018,57 SIT, 1,490.018,57 SIT,
Skupina 28: 1,623.662,40 SIT, 1,623.662,40
SIT; Skupina 30: 5,305.845,30 SIT,
4,334.780,07 SIT.
A) Kemikalije za parazitologijo in STD:
Skupina 1: 1,492.212 SIT, 1,180.088,40
SIT;
Skupina
2:
12,068.940
SIT,
8,730.550,07 SIT; Skupina 3: 743.550 SIT,
310.310 SIT; Skupina 4: 5,438.298,10 SIT,
5,438.298,10 SIT; Skupina 6: 1,487.040 SIT,
1,111.124,76 SIT; Skupina 7: 4,662.527,10
SIT, 2,887.632 SIT; Skupina 8: 1,148.400
SIT, 813.750 SIT; Skupina 9: 1,361.650,44
SIT, 1,175.856 SIT; Skupina 10: 674.400 SIT,
674.400 SIT; Skupina 13: 16,866.759 SIT,
16,866.759 SIT; Skupina 14: 1,019.328 SIT,
817.934,16 SIT; Skupina 15: 17,401.236,48
SIT, 9,002.040 SIT; Skupina 16: 16,117.860
SIT, 7,121.520 SIT; Skupina 17: 419.220
SIT, 145.111,68 SIT; Skupina 18: 883.200
SIT, 883.200 SIT; Skupina 21: 412.286,40,
199.776 SIT.
A) Kemikalije za biokemijo in gojišča:
Skupina
1:
10,332.481,85
SIT,
8,595.575,15 SIT, Skupina 2: 905.592
SIT, 905.592 SIT Skupina 4: 2,673.351,84,
1,535.764,80 SIT; Skupina 5: 607.446,31
SIT,
531.767,10
SIT;
Skupina
6:
4,086.790,66 SIT, 3,386.445,60 SIT; Skupina 7: 2,863.126,80 SIT, 2,739.627,65
SIT; Skupina 8: 58.762,80 SIT, 32.166 SIT;
Skupina 9: 205.286,40 SIT, 205.286,40 SIT;
Skupina 10: 42.312 SIT, 3.637,41 SIT, Skupina 11: 888.168 SIT, 888.168 SIT; Skupina
12: 277.080 SIT, 277.080 SIT.
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A) Laboratorijski material za bakteriologijo:
Skupina 1: 333.204 SIT, 125.511,60
SIT; Skupina 2: 796.800 SIT, 796.800
SIT; Skupina 4: 510.132 SIT, 398.286,92
SIT; Skupina 5: 655.200 SIT, 655.200 SIT;
Skupina 6: 2,149.973,41 SIT, 595.791,04
SIT; Skupina 7: 2,157.600 SIT, 988.800
SIT; Skupina 8: 866.904 SIT, 864.840 SIT;
Skupina 9: 1,270.806 SIT, 1,270.806 SIT;
Skupina 10: 1,683.614,40 SIT, 1,246.584
SIT; Skupina 11: 85.140 SIT, 36.057 SIT;
Skupina 12: 1,142.935 SIT, 696.434,85 SIT;
Skupina 13: 2,368.800 SIT, 1,785.144 SIT;
Skupina: 14: 358.800 SIT, 358.800 SIT; Skupina 15: 153.000 SIT, 153.000 SIT; Skupina
16: 36.720 SIT, 36.720 SIT; Skušina 17:
362.400 SIT, 362.400 SIT; Skupina 18:
7,254.000 SIT, 7,080.000 SIT.
A) Laboratorijski material za virologijo:
Skupina 1: 222.480 SIT, 189.168 SIT;
Skupina 2: 916.176 SIT, 816.384 SIT;
Skupina 3: 2,281.740 SIT, 739.080 SIT;
Skupina 4: 7,220.283,54 SIT, 1,989.032,76
SIT; Skupina 5: 1,586.304 SIT, 1,068.714
SIT; Skupina 6: 190.860 SIT, 190.860 SIT;
Skupina: 333.396 SIT, 38.904 SIT; Skupina
8: 377.478 SIT, 263.820 SIT; Skupina 10:
589.800 SIT, 446.280,96 SIT.
A) Laboratorijski material za imunologijo:
Skupina 1: 11.160 SIT, 6.431,67 SIT;
Skupina 2: 345.600 SIT, 171.890,67 SIT;
Skupina 3: 195.828 SIT, 45.806,56 SIT;
Skupina 4: 1,381.804,20 SIT, 931.320 SIT;
Skupina 5: 1,618.080 SIT, 723.840 SIT; Skupina 6: 203.640 SIT, 118.486,80 SIT.
A) Laboratorijski material za parazitologijo in STD:
Skupina 1: 183.792 SIT, 155.639,92
SIT; Skupina 2: 503.880 SIT, 330.840 SIT;
Skupina 4: 11.160 SIT, 6.431,67 SIT; Skupina 5: 1,008.000 SIT, 992.280 SIT; Skupina 7: 34.680 SIT, 33.720 SIT; Skupina
8: 18.265,43 SIT, 18.265,43 SIT; Skupina
9: 1,204.554,24 SIT, 524.292 SIT; Skupina
10: 114.048 SIT, 101.160 SIT; Skupina 11:
294.216 SIT, 283.200 SIT.
A) Laboratorijski material za biokemijo
in gojišča:
Skupina 1: 175.200 SIT, 79.440 SIT; Skupina 2: 2,385.978 SIT, 1,788.299,70 SIT.
B) Laboratorijski potrošni material:
Skupina
B.I.2.1:
5,709.048
SIT,
3,570.360 SIT.
Skupina A – splošne kemikalije: 3,083.376
SIT, 2,116.570,44 SIT; Skupina B – splošne
kemikalije: 446.095,20 SIT, 405.182,04
SIT; Skupina A – kemikalije za histologijo:
9,769.266 SIT, 7,919.058,50 SIT; Skupina A
– kemikalije za histologijo- elektronska mikroskopija: 1,660.477,20 SIT, 1,660.477,20
SIT; Skupina B – kemikalije za histologijo:
5,675.268 SIT, 2,440.270,30 SIT; Skupina
A – kemikalije za Elisa: 42,230.563,20 SIT,
11,192.952 SIT, Skupina A – imunohistokemija – protitelesa: 8,507.916 SIT, 8,507.916
SIT; Skupina A – imunohistokemija – detekcijski sistemi za aparat Ventana: 27,580.128
SIT, 27,580.128 SIT; Skupina A – kemikalije
za elektroforezo in izolacijo DNA, RNA in
proteinov: 2,499.397,95 SIT, 2,499.397,95
SIT; Skupina A – kemikalije za kapilarno
elektroforezo: 9,782.214 SIT, 9,782.214
SIT; Skupina A – restrikcijske endonukleaze:
1,593.331,74 SIT, 1,593.331,74 SIT; Skupina A – reagenti za sekveniranje: 1,540.644
SIT, 1,540.644 SIT; Skupina A – DNA in RNA
KITI: 10,919.136,19 SIT, 7,962.410,40 SIT;

– konzervirano sadje, zelenjava in
ribe,
– sadni sokovi, sadni sirupi,
– ostalo prehrambeno blago.
Kraj dobave: Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica, Delpinova ulica 7, 5000
Nova Gorica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– meso in mesni izdelki: MIP d.d. Nova
Gorica, Panovška cesta 1, 5000 Nova Gorica,
– zmrznjene ribe: Hapy day, Ivanji grad,
d.o.o., Ivanji grad 1/a, 6223 Komen,
– mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o., Arja vas
92, 3301 Petrovče,
– sladoled: Ljubljanske mlekarne d.d.,
Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
– jajca: Avtoprevozništvo in trgovina
Miran Golob s.p., Tominčeva ulica 18, 5250
Solkan,
– kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki: Pekarne Mlinotest d.o.o., Tovarniška
cesta 14, 5270 Ajdovščina,
– žita in mlevski izdelki: Pekarne Mlinotest d.o.o., Tovarniška cesta 14, 5270
Ajdovščina,
– testenine: Pekarne Mlinotest d.o.o.,
Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina,
– sveža in suha zelenjava in sadje:
Kmetijska zadruga Vipava z.o.o., Vipava,
Goriška cesta 13, 5271 Vipava,
– zmrznjena zelenjava in sadje: Incom,
proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Tovarniška cesta 6/a, 5270 Ajdovščina,
– konzervirano sadje, zelenjava in ribe:
Mercator-Goriška d.d., Gregorčičeva ulica
19, 5000 Nova Gorica,
– sadni sokovi, sadni sirupi: Nektar & Natura, podjetje za trgovino d.o.o., Brnčičeva
ulica 3, 1231 Ljubljana,
– ostalo prehrambeno blago: Mercator-Goriška d.d., Gregorčičeva ulica 19,
5000 Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost je enaka vrednosti najnižje ponudbe, navedene v 10. točki.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 21.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– meso in mesni izdelki: 17,587.309 SIT,
16,921.299 SIT,
– zmrznjene ribe: 1,060.587,50 SIT,
748.000 SIT,
– mleko in mlečni izdelki: 11,571.572
SIT, 10,385.677,50 SIT,
– sladoled: 1,171.800 SIT, 878.850 SIT,
– jajca: 1,432.200 SIT, 1,097.800 SIT,
– kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki: 10,765.153 SIT, 7,922.977,06 SIT,
– žita in mlevski izdelki: 1,302.796,70
SIT, 1,031.343 SIT,
– testenine:
3,049.511,50
SIT,
2,078.287,50 SIT,
– sveža in suha zelenjava in sadje:
21,278.500 SIT, 14,168.833,50 SIT,
– zmrznjena
zelenjava
in
sadje:
1,881.158,46 SIT, 1,681.321 SIT,
– konzervirano sadje, zelenjava in ribe:
2,868.453,10 SIT, 2,492.817 SIT,
– sadni sokovi, sadni sirupi: 3,398.626
SIT, 3,105.455 SIT,
– ostalo prehrambeno blago: 13,016.828
SIT, 12,768.215,48 SIT.

Skupina A – material za histologijo – fiksacija: 3,051.071,50 SIT, 2,077.295,04 SIT,
Skupina A – material za histologijo – pipetiranje: 2,060.014,80 SIT, 1,042.044,60
SIT; Skupina A – material za histologijo
– rezila: 7,114.656,23 SIT, 7,114.656,23
SIT; Skupina B – objektna in pokrovna stekla: 6,310.848 SIT, 4,779.142 SIT; Skupina
B – laboratorijska posoda: 699.318,24 SIT,
495.253,20 SIT; Skupina A – fotografski material: 2,417.112 SIT, 2,417.112 SIT; Skupina
B – laboratorijski material – zaščitna sredstva: 23,582.934 SIT, 7,001.629,60 SIT.
Skupina A – kemikalije za toksikološki
laboratorij: 734.995,20 SIT, 510.805,07
SIT; Skupina B – kemikalije za toksikološki
laboratorij: 497.701,32 SIT, 376.930,74 SIT;
Skupina A – reagenti za toksikološki laboratorij: 1,017.615,60 SIT, 1,017.615,60 SIT;
Skupina A – testi za toksikološki laboratorij:
1,873.263,60 SIT, 488.694,95 SIT; Skupina
A – imunokemijski reagenti za droge za
toksikološki laboratorij: 20,834.248,40 SIT,
20,834.248,40 SIT; Skupina A – kemikalije za histološki laboratorij: 676.543,20
SIT, 568.208 SIT; Skupina B – kemikalije
za histološki laboratorij: 16,645.140 SIT,
5,721.899,30 SIT; Skupina A – kemikalije za DNA laboratorij: 1,712.396,40 SIT,
1,712.396,40 SIT; Skupina B – kemikalije za
DNA laboratorij: 24.878,40 SIT, 24.878,40
SIT; Skupina A – standardi za alkoholometrični laboratorij: 1,225.980 SIT, 464.977,86
SIT; Skupina A – ostale kemikalije (razno):
1,934.148 SIT, 1,511.945,04 SIT; Skupina A – laboratorijski material za kapilarno
elektroforezo: 928.740 SIT, 928.740 SIT;
Skupina A – laboratorijski material za
GCMS: 10,728.029,76 SIT, 10,275.437,76
SIT; Skupina A – laboratorijski material za
DNA sekvenator: 7,264.320 SIT, 7,264.320
SIT; Skupina B – material za foto laboratorij: 643.331,34 SIT, 570.718,80 SIT;
Skupina A – laboratorijski material – razno: 19,129.967,40 SIT, 13,476.724,35 SIT;
Skupina B – laboratorijski material – razno:
4,458.130,80 SIT, 1,082.984,80 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 50 z dne 15. 6. 2001, Ob-50536.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ob-45060.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 1. 2004.
Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
Št. 130/03
Ob-1075/04
1. Naročnik: Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Delpinova ulica 7,
5000 Nova Gorica, tel. 05/335-81-00, telefaks 05/335-81-01.
3. Datum izbire: 1. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– meso in mesni izdelki,
– zmrznjene ribe,
– mleko in mlečni izdelki,
– sladoled,
– jajca,
– kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski
izdelki,
– žita in mlevski izdelki,
– testenine,
– sveža in suha zelenjava in sadje,
– zmrznjena zelenjava in sadje,
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 1. 2004.
Osnovna šola Milojke Štrukelj
Nova Gorica
Št. 121-40-450-1/04
Ob-1076/04
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Celje.
2. Naslov naročnika: Ipavčeva 18,
3000 Celje, faks 03/42-51-115, tel.
03/42-51-200.
3. Datum izbire: 27. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
aparat za hemokulture, 1 komad, mikrobiologija Celje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: aparat za hemokulture (cena:
97,8%, plačilni pogoji: 2,2%).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mikro+Polo, d.o.o., Lackova 78, Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 6,906.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,950.000 SIT, 6,906.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: ni bil objavljen.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 1. 2004.
Zavod za zdravstveno varstvo Celje
Št. 58/04
Ob-1079/04
1. Naročnik: Vzgojno varstvena organizacija Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta Cirila Tavčarja 21, 4270 Jesenice.
3. Datum izbire: 9. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
živila za potrebe kuhinje zavoda, količina
je posredno razvidna iz ponudbenih vrednosti; kraj dobave fco: Centralna kuhinja
Vzgojnovarstvene enote Cilke Zupančič,
Koroška Bela, Cankarjeva 4e, Jesenice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: edino merilo je bila, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, najugodnejša cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. mleko in mlečni izdelki: 1. mleko in
mlečni izdelki – Mlekarna Celeia, d.o.o.; 2.
sladoledi – Ljubljanske mlekarne d.d.; 2.
meso in mesni izdelki: 2.1. meso in mesni
izdelki; Mesarija Mlinarič d.o.o.;.2. meso
piščančje, puranje in izdelki iz piščančjega
mesa in 2.3. meso piščančje – zamrznjeno;
Mesarstvo Čadež; 3. ribe zamrznjene: Kvibo
d.o.o.; 4. sveža zelenjava in sadje: Mercator
d.d.; 5. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje: 5.1.1. pasterizirana in sterilizirana
zelenjava – Kvibo d.o.o.; 5.1.2. pasterizirana
in sterilizirana zelenjava; Mercator Gorenjska d.d.; 5.2. zamrznjena zelenjava – Pik as
d.o.o.; 5.3. kompoti – Kvibo d.o.o.; 6. sadni
sokovi in sirupi: 6.1. sadni sokovi in 6.2. sadni
sirupi I. – Mercator Gorenjska d.d.; 6.3. sadni
sirupi II.; Živila Kranj d.d.; 7. kruh, pekovsko
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pecivo, slaščarski izdelki in keksi: 7.1. Kruh
in 7.2. Pekovsko pecivo – Žito Gorenjka d.d.;
7.3. Slaščičarski izdelki – Don don d.o.o.; 7.4.
Keksi – Pekarna Pečjak d.o.o.; 8. ostalo prehrambeno blago: 8.1. jušni koncentrati in 8.2.
marmelada; Živila Kranj d.d.; 8.3. margarina;
Kvibo d.o.o.; 8.4. moka; Mercator Gorenjska
d.d.; 8.5. jajca; Pik as d.o.o.; 8.6. zamrznjeni
izdelki; Brumec – Ručigaj d.o.o.; 8.7. čaji in
8.8.1. začimbe – Mercator Gorenjska d.d.;
8.8.2. čokolada – Živila Kranj d.d.; 8.8.3.
sladkor, 8.8.4. med, 8.8.6. žita, moka, zdrob,
drobtine, 8.8.8. olje, živila v olju,; 8.8.9. pašteta, – 8.8.10. sol, 8.8.11. ostalo nerazporejeno – Mercator Gorenjska d.d.; 8.9. jajčne
testenine – Živila Kranj d.d.
7. Pogodbena vrednost: najnižja ponudbena vrednost, navedena v 10. točki.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe
(v SIT):
1. mleko in mlečni izdelki: 1. mleko in mlečni izdelki: 662.214,75 SIT,
657.745,50 SIT; 2. sladoledi: 86.637,50 SIT,
130.579,75 SIT; 2. meso in mesni izdelki:
2.1. meso in mesni izdelki: 2,766.256 SIT,
2,319.011 SIT; 3. ribe zamrznjene: 97.375
SIT, 189.363,50 SIT; 4. sveža zelenjava in
sadje: 371.800 SIT, 440.857,20 SIT; 5. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje:
5.1.1. pasterizirana in sterilizirana zelenjava:
44.206,80 SIT, 49.185,64 SIT; 5.1.2. pasterizirana in sterilizirana zelenjava: 26.320,20
SIT, 18.534,18 SIT; 5.2. zamrznjena zelenjava: 180.103,55 SIT, 260.253,30 SIT;
5.3. kompoti: 37.200 SIT, 44.108.67 SIT;
6. sadni sokovi in sirupi: 6.1. sadni sokovi:
370.331 SIT, 464.836,80 SIT; 6.2. sadni sirupi I.: 6.217 SIT, 8.816,70 SIT; 6.3. sadni sirupi
II.: 25.802 SIT, 21.628,10 SIT; 7. kruh, pekovsko pecivo, slašč. izdelki in keksi: 7.1. kruh:
468.720 SIT, 426.700 SIT; 7.2. pekovsko pecivo: 511.324,50 SIT, 424.100 SIT; 7.3. slaščičarski izdelki: 71.882,50 SIT, 80.000 SIT;
7.4. keksi: 14.050,75 SIT, 18.987,50 SIT; 8.
ostalo prehrambeno blago: 8.1. jušni koncentrati: 154.758,55 SIT, 152.830,25 SIT;
8.2. marmelada: 19.200 SIT, 17.181,70 SIT;
8.3. margarina: 12.450 SIT, 16.580,32 SIT;
8.4. moka: 13.851,65 SIT, 14.091,70 SIT;
8.5. jajca: 58.590 SIT, 74.880 SIT; 8.6. zamrznjeni izdelki: 121.628,50 SIT, 196.298,20
SIT; 8.7. čaji: 56.061,90 SIT, 75.299,50 SIT;
8.8.1. začimbe: 15.592,02 SIT, 16.513,25
SIT; 8.8.2. čokolada: 9.055,36 SIT,
8.228,40 SIT; 8.8.3. sladkor: 66.562,80 SIT,
139.611,40 SIT; 8.8.4. med: 18.228 SIT,
20.253 SIT; 8.8.6. žita, moka, zdrob, drobtine:
208.739,33 SIT, 225.043,61 SIT; 8.8.8. olje,
živila v olju: 199.546,82 SIT, 220.281,90 SIT;
8.8.9. pašteta: 78.950,08 SIT, 97.056 SIT;
8.8.10. sol: 5.545 SIT, 6.292 SIT; 8.8.11. ostalo nerazporejeno: 42.294,45 SIT, 44.233,60
SIT; 8.9. jajčne testenine: 204.572,41 SIT,
161.487,04 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS: Uradni list RS, št. 106 z dne 30.
10. 2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa
v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 1. 2004.
Vzgojno varstvena organizacija
Jesenice

Št. 16/287/2004
Ob-1080/04
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, tel. 01/474-23-11.
3. Datum izbire: 2. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava kartuš, tonerjev in trakov za računalnike po omejenem postopku.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Pavlin, d.o.o., Grič 9,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 6,769.354,86
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,649.246,10 SIT, 6,769.354,86 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 71 z dne 27. 9. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 1. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Splošni sektor
Ob-1093/04
1. Naročnik: Osnovna šola Dol pri Ljubljani.
2. Naslov naročnika: Videm 17, 1262
Dol pri Ljubljani, tel. 01/564-70-67, telefaks
01/564-73-07.
3. Datum izbire: 30. december 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
sukcesivna dobava kurilnega olja ekstra
lahkega EL, Osnovna šola Dol pri Ljubljani, Videm 17, 1262 Dol pri Ljubljani, Podružnična šola Dolsko, Dolsko 85, 1262 Dol
pri Ljubljani, Podružnična šola Senožeti,
Senožeti 53, 1262 Dol pri Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: stalen popust ob vsaki dobavi do
70 točk, plačilni pogoji do 6 točk, strokovna
priporočila/reference do 5 točk, rok dobave
do 5 točk, dodatne ugodnosti: čiščenje rezervoarjev do 6 točk, brezplačen prevoz 5
točk, izobraževanje zaposlenih 3 točke.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol d.d., Ljubljana,
Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 20,204.250
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,908.851 SIT, 20,204.250 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 1. 2004.
Osnovna šola Dol pri Ljubljani
Ob-1100/04
1. Naročnik: Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki.
2. Naslov naročnika: Gorjanska 2, 8311
Kostanjevica na Krki, tel. 07/486-60-12, telefaks 07/486-60-14.
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3. Datum izbire: 9. 1. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
sukcesivna dobava živil, Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, Gorjanska 2, 8311 Kostanjevica na Krki.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 79 točk, fiksnost cen do
6 točk, plačilni pogoji do 6 točk, strokovna
priporočila/reference 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 – Mesrija Bobič, Bobič Marija s.p.,
Prvomajska 26, 8290 Sevnica, 1/2 – Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj,
2. sklop: ribe: KZ Krka z.o.o., Šentjernejska
cesta 6, 8000 Novo mesto, 3. sklop: mleko
in mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne d.d.,
Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, 4. sklop: kruh,
pekovski izdelki in slaščice: 4/1 – Žito d.d.,
Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, 4/2 – Dolenjske pekarne d.d., Ločna 2, 8000 Novo
mesto, 5. sklop: žita in mlevski izdelki: 5/1
– Žito d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana,
5/2 – Mercator-Dolenjska d.d., Livada 8,
8000 Novo mesto, 6. sklop: sadje, zelenjava
in stročnice: 6/1 – Mercator-Dolenjska d.d.,
Livada 8, 8000 Novo mesto, 6/2 – KZ Krka
z.o.o., Šentjernejska cesta 6, 8000 Novo
mesto, 7. sklop: konzervirani izdelki: 7/1
– Mercator-Dolenjska d.d., Livada 8, 8000
Novo mesto, 7/2 – Kolinska d.d., Kolinska
ulica 1, 1544 Ljubljana, 8. sklop: zamrznjena živila: Žito d.d., Šmartinska 154, 1529
Ljubljana, 9. sklop: sadni sokovi, sirupi in
ostale pijače: 9/1 – Dana d.d., Glavna cesta
34, 8233 Mirna, 9/2 – Mercator-Dolenjska
d.d., Livada 8, 8000 Novo mesto, 10. sklop:
Mercator-Dolenjska d.d., Livada 8, 8000
Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 1. sklop:
1/1 – 6,955.023,60 SIT, 1/2 – 3,143.807,40
SIT, 2. sklop: 256.500 SIT, 3. sklop:
2,070.351,75 SIT, 4. sklop: 4/1 – 7,894.950
SIT, 4/2 – 8,420.538 SIT, 5. sklop:
5/1 – 500.030 SIT, 5/2 – 885.329,35 SIT,
6. sklop: 6/1 – 4,618.628 SIT, 4,763.855,15
SIT, 7. sklop: 7/1 – 2,274.610,59 SIT,
7/2 – 2,012.118,68 SIT, 8. sklop: 237.396
SIT, 9. sklop: 9/1 – 1,158.547,50 SIT,
9/2 – 1,061.413,35 SIT, 10. sklop:
4,681.844,67 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1. sklop: 7,611.054,10 SIT, 3,143.807,40
SIT, 2. sklop: 256.500 SIT, 256.500 SIT, 3.
sklop: 2,070.351,75 SIT, 2,070.351,75 SIT,
4. sklop: 8,420.538 SIT, 7,894.950 SIT,
5. sklop: 885.329,35 SIT, 500.030 SIT, 6.
sklop: 4,763.855,25 SIT, 4,618.628 SIT, 7.
sklop: 2,274.610,59 SIT, 2,012.118,68 SIT,
8. sklop: 237.396 SIT, 237.396 SIT, 9. sklop:
1,158.547,50 SIT, 12.230,66 SIT, 10. sklop:
4,681.844,67 SIT, 1,570.978,75 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: /

2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/23-04-000,
telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 3. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava progovnih ločilnikov, varovalne
in zaščitne opreme ter obesnega in spojnega materiala:
– sklop 1: progovni ločilniki 20 kV,
– sklop 2: varovalke in podnožja varovalk s.n.,
– sklop 3: varovalke in podstavki varovalk n.n.,
– sklop 4: prenapetostni odvodniki n.n.,
– sklop 5: obesni in spojni material za
nadzemne vode,
– sklop 6: ozemljitveni valjanec in pribor;
po specifikaciji v razpisni dokumentaciji.
Dostava razpisanega blaga je v posamezna
skladišča (na nadzorništvih, centralno skladišče) naročnika za vse razpisne sklope.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika na
podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena vrednost (90%
delež),
– certifikat kakovosti ISO serije 9000 ponudnika in proizvajalca (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Sklop 1: progovni ločilniki 20 kV: Eltima d.o.o., Šlandrova ul. 8A, 1231 Ljubljana-Črnuče,
– sklop 2: varovalke in podnožja varovalk s.n.: MR Export-Import d.o.o., Glavni
trg 17b, 2000 Maribor,
– sklop 3: varovalke in podstavki varovalk n.n.: Elektronabava d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče,
– sklop 4: prenapetostni odvodniki n.n.:
Elektronabava d.o.o., Cesta 24. junija 3,
1231 Ljubljana-Črnuče,
– sklop 5: obesni in spojni material za
nadzemne vode: J-Rupert & Co. d.o.o.,
Stegne 13d, 1000 Ljubljana,
– sklop 6: ozemljitveni valjanec in pribor: Merkur d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202
Naklo.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: progovni ločilniki 20 kV:
54,383.040 SIT (DDV vključen),
– sklop 2: varovalke in podnožja varovalk
s.n.: 13,642.002 SIT (DDV vključen),
– sklop 3: varovalke in podstavki varovalk n.n.: 21,489.163,20 SIT (DDV vključen),
– sklop 4: prenapetostni odvodniki n.n.:
22,167.000 SIT (DDV vključen),
– sklop 5: obesni in spojni material za
nadzemne vode: 14,845.800 SIT (DDV
vključen),
– sklop 6: ozemljitveni valjanec in pribor:
16,050.612 SIT (DDV vključen).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: progovni ločilniki 20 kV: 3
pravilne ponudbe dveh ponudnikov in 1 nepravilna ponudba,
– sklop 2: varovalke in podnožja varovalk
s.n.: 4 pravilne ponudbe treh ponudnikov,
– sklop 3: varovalke in podstavki varovalk n.n.: 2 pravilni ponudbi in 1 nepravilna
ponudba,
– sklop 4: prenapetostni odvodniki n.n.: 5
pravilnih ponudb dveh ponudnikov,

13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 1. 2004.
Osnovna šola Jožeta Gorjupa
Kostanjevica na Krki
Št. 111/04
Ob-1104/04
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/23-04-000,
telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 12. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava opreme za TP na betonskem drogu ter kompaktnih TP 20/0,4 kV:
– sklop 1: oprema za TP na betonskem
drogu 20/0,4 kV,
– sklop 2: kompaktne TP 20/0,4 kV;
po specifikaciji v razpisni dokumentaciji.
Dostava razpisanega blaga je v posamezna
skladišča (na nadzorništvih, centralno skladišče) naročnika za blago razpisnega sklopa
1 in posamezne lokacije – gradbišča TP naročnika za blago razpisnega sklopa 2.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika na
podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena vrednost (90%
delež),
– certifikat kakovosti ISO serije 9000 ponudnika in proizvajalca (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop 1: oprema za TP na betonskem
drogu 20/0,4 kV: Elektronabava d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče,
– sklop 2: kompaktne TP 20/0,4 kV: C &
G d.o.o., Riharjeva 38, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: oprema za TP na betonskem
drogu 20/0,4 kV: 22,337,868 SIT (DDV
vključen),
– sklop 2: kompaktne TP 20/0,4 kV:
72,150.048 SIT (DDV vključen).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: oprema za TP na betonskem
drogu 20/0,4 kV: 3 pravilne ponudbe in 1
nepravilna ponudba,
– sklop 2: kompaktne TP 20/0,4 kV: 2
pravilni ponudbi in 2 nepravilni ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1: oprema za TP na betonskem
drogu 20/0,4 kV: 18,614.890 SIT (brez
DDV), 18,172.000 SIT (brez DDV),
– sklop 2: kompaktne TP 20/0,4 kV:
61,876.440 SIT (brez DDV), 60,125.040
SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 26. 1. 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 112/04
Ob-1105/04
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Ljubljana.
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– sklop 5: obesni in spojni material za
nadzemne vode: 4 pravilne ponudbe treh
ponudnikov,
– sklop 6: ozemljitveni valjanec in pribor: 3 pravilne ponudbe in 1 nepravilna
ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1: progovni ločilniki 20 kV:
52,626.430 SIT (brez DDV), 45,319.200
SIT (brez DDV),
– sklop 2: varovalke in podnožja varovalk
s.n.: 11,624.132 SIT (brez DDV), 11,368.335
SIT (brez DDV),
– sklop 3: varovalke in podstavki varovalk n.n.: 18,040.569 SIT (brez DDV),
17,907.636 SIT (brez DDV),
– sklop 4: prenapetostni odvodniki n.n.:
24,141.500 SIT (brez DDV), 18,472.500 SIT
(brez DDV),
– sklop 5: obesni in spojni material za
nadzemne vode: 18,080.530 SIT (brez
DDV), 12,371.500 SIT (brez DDV),
– sklop 6: ozemljitveni valjanec in pribor:
14,329.710 SIT (brez DDV), 13,375.510 SIT
(brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 26. 1. 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 113/04
Ob-1106/04
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/23-04-000,
telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 8. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava kabelske opreme ter zaščitnih
cevi in pribora za kable s.n. in n.n.:
– sklop 1: kabelski končniki za enožilne
srednjenapetostne (s.n.) kable,
– sklop 2: kabelski končniki za trožilne
s.n. kable in končniki v izvedbi za SF6 postroje,
– sklop 3: kabelske spojke s.n.,
– sklop 4: kabelska oprema nizke napetosti (n.n.) in samokrčni material,
– sklop 5: kabelski čevlji in vezni tulci,
– sklop 6: zaščitne cevi in pribor za kable
s.n. in n.n.;
po specifikaciji v razpisni dokumentaciji.
Dostava razpisanega blaga je v posamezna
skladišča (na nadzorništvih, centralno skladišče) naročnika za vse razpisne sklope.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika na
podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena vrednost (90%
delež),
– certifikat kakovosti ISO serije 9000 ponudnika in proizvajalca (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop 1: kabelski končniki za enožilne srednjenapetostne (s.n.) kable: Eltima
d.o.o., Šlandrova ul. 8A, 1231 Ljubljana-Črnuče,
– sklop 2: kabelski končniki za trožilne
s.n. kable in končniki v izvedbi za SF6 po-
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stroje: Eltima d.o.o., Šlandrova ul. 8A, 1231
Ljubljana-Črnuče,
– sklop 3: kabelske spojke s.n.: Eltima
d.o.o., Šlandrova ul. 8A, 1231 Ljubljana-Črnuče,
– sklop 4: kabelska oprema nizke napetosti (n.n.) in samokrčni material: Eltima
d.o.o., Šlandrova ul. 8A, 1231 Ljubljana-Črnuče,
– sklop 5: kabelski čevlji in vezni tulci:
J-Rupert & Co. d.o.o., Stegne 13d, 1000
Ljubljana,
– sklop 6: zaščitne cevi in pribor za kable
s.n. in n.n.: Eltez d.o.o., Šlandrova ul. 10,
1231 Ljubljana-Črnuče.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: kabelski končniki za enožilne
srednjenapetostne (s.n.) kable: 19,978.560
SIT (DDV vključen),
– sklop 2: kabelski končniki za trožilne
s.n. kable in končniki v izvedbi za SF6 postroje: 32,623.680 SIT (DDV vključen),
– sklop 3: kabelske spojke s.n.:
33,921.600 SIT (DDV vključen),
– sklop 4: kabelska oprema nizke napetosti (n.n.) in samokrčni material: 30,746.880
SIT (DDV vključen),
– sklop 5: kabelski čevlji in vezni tulci:
6,353.340 SIT (DDV vključen),
– sklop 6: zaščitne cevi in pribor za
kable s.n. in n.n.: 15,610.920 SIT (DDV
vključen).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: kabelski končniki za enožilne
srednjenapetostne (s.n.) kable: 2 pravilni
ponudbi in 1 nepravilna ponudba,
– sklop 2: kabelski končniki za trožilne
s.n. kable in končniki v izvedbi za SF6 postroje: 2 pravilni ponudbi,
– sklop 3: kabelske spojke s.n.: 2 pravilni
ponudbi in 1 nepravilna ponudba,
– sklop 4: kabelska oprema nizke napetosti (n.n.) in samokrčni material: 2 pravilni
ponudbi in 3 nepravilne ponudbe enega
ponudnika,
– sklop 5: kabelski čevlji in vezni tulci: 5
pravilnih ponudb štirih ponudnikov,
– sklop 6: zaščitne cevi in pribor za
kable s.n. in n.n.: 7 pravilnih ponudb petih
ponudnikov.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1: kabelski končniki za enožilne
srednjenapetostne (s.n.) kable: 18,313.680
SIT (brez DDV), 16,648,800 SIT (brez
DDV),
– sklop 2: kabelski končniki za trožilne s.n. kable in končniki v izvedbi za SF6
postroje: 29,905.040 SIT (brez DDV),
27,186.400 SIT (brez DDV),
– sklop 3: kabelske spojke s.n.:
31,094.800 SIT (brez DDV), 28,268.000
SIT (brez DDV),
– sklop 4: kabelska oprema nizke
napetosti (n.n.) in samokrčni material:
28,184.640 SIT (brez DDV), 25,622.400
SIT (brez DDV),
– sklop 5: kabelski čevlji in vezni tulci:
9,085.465 SIT (brez DDV), 5,294.450 SIT
(brez DDV),
– Sklop 6: zaščitne cevi in pribor za kable s.n. in n.n.: 14,143.010 SIT (brez DDV),
13,009.100 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 26. 1. 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 84/04
Ob-1107/04
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/23-04-000,
telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 3. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava lesenih in betonskih oporišč
z opremo za električne vode:
– sklop 1: kostanjevi drogovi,
– sklop 2: impregnirani drogovi,
– sklop 3: betonski drogovi in konzole,
– sklop 4: betonske klešče;
po specifikaciji v razpisni dokumentaciji.
Dostava razpisanega blaga je v posamezna skladišča na nadzorništvih naročnika
za blago razpisnih sklopov 1, 2 in 4 ter posamezna skladišča na sedežih področij in
distribucijskih enot naročnika za blago razpisnega sklopa 3.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika na
podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena vrednost (90%
delež),
– certifikat kakovosti ISO serije 9000 ponudnika in proizvajalca (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop 1: kostanjevi drogovi: Elektronabava d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231
Ljubljana-Črnuče,
– sklop 2: impregnirani drogovi: Telma
Trade d.o.o., Motnica 13, 1236 Trzin,
– sklop 3: betonski drogovi in konzole:
Eltima d.o.o., Šlandrova ul. 8A, 1231 Ljubljana-Črnuče,
– sklop 4: betonske klešče: Eltima d.o.o.,
Šlandrova ul. 8A, 1231 Ljubljana-Črnuče.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: kostanjevi drogovi: 14,588.400
SIT (DDV vključen),
– sklop
2:
impregnirani
drogovi:
73,434.120 SIT (DDV vključen),
– sklop 3: betonski drogovi in konzole:
47,998.330,80 SIT (DDV vključen),
– sklop 4: betonske klešče: 39,615.000
SIT (DDV vključen).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: kostanjevi drogovi: 2 pravilni
ponudbi,
– sklop 2: impregnirani drogovi: 4 pravilne ponudbe,
– sklop 3: betonski drogovi in konzole: 2
pravilni ponudbi,
– sklop 4: betonske klešče: 3 pravilne
ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1: kostanjevi drogovi: 12,704.000
SIT (brez DDV), 12,157.000 SIT (brez
DDV),
– sklop
2:
impregnirani
drogovi:
87,104.675,58 SIT (brez DDV), 61,195.100
SIT (brez DDV),
– sklop 3: betonski drogovi in konzole:
40,207.783 SIT (brez DDV), 39,998.609 SIT
(brez DDV),
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– sklop 4: betonske klešče: 37,750.000
SIT (brez DDV), 33,012.500 SIT (brez
DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 26. 1. 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.

– sklop 3: oprema za polizolirane vodnike (PIV): 11,100.550 SIT (brez DDV),
9,109.347,50 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 26. 1. 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 85/04
Ob-1108/04
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/23-04-000,
telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 5. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava s.n. energetskih kablov, PIV
in opreme za PIV:
– sklop 1: srednjenapetostni (s.n.) energetski kabel,
– sklop 2: polizolirani vodniki (PIV),
– sklop 3: oprema za polizolirane vodnike (PIV);
po specifikaciji v razpisni dokumentaciji.
Dostava razpisanega blaga je v posamezna
skladišča (na nadzorništvih, centralno skladišče) naročnika za vse razpisne sklope.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika na
podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena vrednost (90%
delež),
– certifikat kakovosti ISO serije 9000 ponudnika in proizvajalca (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop 1: srednjenapetostni (s.n.) energetski kabel: Eltima d.o.o., Šlandrova ul. 8A,
1231 Ljubljana-Črnuče,
– sklop 2: polizolirani vodniki (PIV): Eltima d.o.o., Šlandrova ul. 8A, 1231 Ljubljana-Črnuče,
– sklop 3: oprema za polizolirane vodnike (PIV): Izoelektro d.o.o., Pesnica pri Mariboru 42a, 2211 Pesnica pri Mariboru.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: srednjenapetostni (s.n.)
energetski kabel: 135,216.000 SIT (DDV
vključen),
– sklop 2: polizolirani vodniki (PIV):
27,831.600 SIT (DDV vključen),
– sklop 3: oprema za polizolirane vodnike (PIV): 10,931.217 SIT (DDV vključen).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: srednjenapetostni (s.n.) energetski kabel: 2 pravilni ponudbi in 2 nepravilni ponudbi,
– sklop 2: polizolirani vodniki (PIV): 4
pravilne ponudbe,
– sklop 3: oprema za polizolirane vodnike (PIV): 3 pravilne ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1: srednjenapetostni (s.n.) energetski kabel: 114,405,000 SIT (brez DDV),
112,680.000 SIT (brez DDV),
– sklop 2: polizolirani vodniki (PIV):
32,850.000 SIT (brez DDV), 23,193.000
SIT (brez DDV),

Št. 109/04
Ob-1109/04
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/23-04-000,
telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 8. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava distribucijskih transformatorjev
s.n./n.n.;
po specifikaciji v razpisni dokumentaciji.
Dostava razpisanega blaga je v posamezna
skladišča (na nadzorništvih, centralno skladišče) naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika na
podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena vrednost (80%
delež),
– certifikat kakovosti ISO ponudnika in
proizvajalca (15% delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Eltima d.o.o., Šlandrova ul.
8A, 1231 Ljubljana-Črnuče.
7. Pogodbena vrednost: 139,257.492
SIT (DDV vključen).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2 pravilni ponudbi in 1 nepravilna ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 117,440.487 SIT (brez DDV),
116,047.910 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 26. 1. 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika na
podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena vrednost (90%
delež),
– certifikat kakovosti ISO serije 9000 ponudnika in proizvajalca (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop 1: n.n. nizkonapetostni zemeljski
energetski kabel: Eltima d.o.o., Šlandrova
ul. 8A, 1231 Ljubljana-Črnuče,
– sklop 2: samonosni energetski kabli
(SKS-samonosni kabelski snop): Elektronabava d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231
Ljubljana-Črnuče.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: n.n. nizkonapetostni zemeljski energetski kabel: 77,131.440 SIT (DDV
vključen),
– sklop 2: samonosni energetski kabli
(SKS-samonosni kabelski snop): 54,960.000
SIT (DDV vključen).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: n.n. nizkonapetostni zemeljski
energetski kabel: 3 pravilne ponudbe in 1
nepravilna ponudba,
– sklop 2: samonosni energetski kabli
(SKS-samonosni kabelski snop): 4 pravilne
ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1: n.n. nizkonapetostni zemeljski energetski kabel: 67,773.000 SIT (brez
DDV), 64,276.200 SIT (brez DDV),
– sklop 2: samonosni energetski kabli (SKS-samonosni kabelski snop):
50,754.000 SIT (brez DDV), 45,800.000
SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 26. 1. 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 110/04
Ob-1110/04
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/23-04-000,
telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 5. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave
dobava n.n. zemeljskih in samonosnih
(SKS) energetskih kablov:
– sklop 1: nizkonapetostni zemeljski
energetski kabel,
– sklop 2: samonosni energetski kabli
(SKS-samonosni kabelski snop);
po specifikaciji v razpisni dokumentaciji.
Dostava razpisanega blaga je v posamezna
skladišča (na nadzorništvih, centralno skladišče) naročnika za oba razpisna sklopa.
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Št. 114/04
Ob-1111/04
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/23-04-000,
telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 18. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
izgradnja RTP 110/20 kV Ribnica – dobava in montaža opreme:
– sklop 1: dobava opreme,
– sklop 2: dobava in montaža opreme;
po specifikaciji v razpisni dokumentaciji.
Dostava razpisanega blaga je v RTP Ribnica v Ribnici.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika na
podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena vrednost (81%
delež),
– dodatne karakteristike opreme (5%
delež),
– rok plačila (4% delež),
– dosedanje izkušnje ponudnika, oziroma izvajalca elektromontažnih del pri izva-
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janju elektromontažnih del na 110 kV in SN
objektih (4% delež),
– garancijski rok (3% delež),
– certifikat kakovosti ISO serije 9000
ponudnika in proizvajalcev opreme (3%
delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: C & G Zastopanje, svetovanje in inženiring d.o.o., Riharjeva 38,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 291,371.529,60
SIT (DDV vključen).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 15,036.038 SIT (brez
DDV).
9. Število prejetih ponudb: 1 pravilna
ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vrednost najnižje ponudbe: 255,228.794
SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je izvedel javni razpis po
postopku s pogajanji in pri tem upošteval 1.
točko drugega odstavka 20. člena ZJN-1.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 38 z dne 25. 4. 2003,
Ob-92676, pod naslovom: Dobava primarne
in sekundarne opreme ter montažnih del za
RTP 110/20 kV Ribnica, kot neuspel odprti
postopek oddaje javnega naročila z oznako
JN 12/03.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 26. 1. 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 121/04
Ob-1112/04
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/23-04-000,
telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 11. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava energetskih transformatorjev
110/21/10,5 kV, Ynyn6 (d5), 20 MVA za
RTP 110/20 kV Ribnica;
po specifikaciji v razpisni dokumentaciji.
Dostava razpisanega blaga je v RTP Ribnica v Ribnici, razloženo na temelj transformatorjev.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika na
podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena vrednost (84%
delež),
– garancijski rok (6% delež),
– certifikat kakovosti ISO ponudnika in
proizvajalca (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Eltima d.o.o., Šlandrova ul.
8A, 1231 Ljubljana-Črnuče.
7. Pogodbena vrednost: 148,362.000
SIT (DDV vključen).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2 pravilni ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 125,118.600 SIT (brez DDV),
123,635.000 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 26. 1. 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 83
Ob-1134/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
3. Datum izbire: 19. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
108 elektronskih tehtnic.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 30 točk,
rezultati testiranja do 30 točk, garancijska
doba do 10 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: SRC.SI, sistemske integracije, d.o.o., Tržaška cesta 116, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 37,074.240 SIT
(brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 37,830.240 SIT, 37,074.240 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: 26. 1. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor

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-992/04
1. Naročnik: Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zarnikova 3,
1000 Ljubljana, tel. 01/306-14-36, faks
01/306-15-78.
3. Datum izbire: 12. 1. 2004.
Naročnik je v pisnem poročilu z dne
12. 1. 2004 odločil, da predmetni postopek
oddaje javnega naročila v celoti razveljavi
in začne nov postopek za oddajo javnega
naročila.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del z zunanjo ureditvijo in komunalnimi priključki za spremembo namembnosti samskega doma v
večstanovanjski objekt na Ulici Hermana
Potočnika 17 v Ljubljani (skupaj 57 stanovanj uporabne tlorisne površine ca.
3.200 m²).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena – 90%,
– rok splošne garancije – 10%.
Na podlagi sklepa Državne revizijske komisije št. 018-287/03-25-2072 z dne 18. 12.

2003 in predloga strokovne komisije št.:
JR-3/03-MD z dne 12. 1. 2004 je naročnik
odločil, da predmetni postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavi in začne nov
postopek za oddajo javnega naročila.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 530,912.971,44 SIT; 440,278.615,07
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. 71-72 z dne 25. 7.
2003, Ob-98521.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 1. 2004.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana
Št. 70/04
Ob-997/04
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Žalec d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nade Cilenšek 5,
3310 Žalec.
3. Datum izbire: 3. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja »Regionalnega
rezervoarja Vindija« s povezovalnim cevovodom za občine Vransko, Braslovče
in Polzela.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena: 70% (maksimalno
70 točk),
– reference: 20% (maksimalno 20 točk),
– strokovna usposobljenost ponudnika,
roki: 10% (maksimalno 10 točk).
Najugodnejša je bila ponudba, ki je po
zgoraj navedenih merilih prejela najvišje
število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradia d.o.o., Zabukovica
87, 3302 Griže.
7. Pogodbena vrednost: 57,470.342 SIT
(z vključenim DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 13,505.552 SIT (z
vključenim DDV).
9. Število prejetih ponudb: 2 prejeti ponudbi (obe sta bili pravilni).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 58,116.807,88 SIT (z vključenim DDV),
57,470.342 SIT (z vključenim DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 1. 2004.
Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.
Št. 81/04
Ob-1004/04
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Žalec d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nade Cilenšek 5,
3310 Žalec.
3. Datum izbire: 1. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: gradnja kanalizacije Braslovče fekalni kanal 100 Parižlje.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena: 70% (maksimalno
70 točk),
– reference: 20% (maksimalno 20 točk),
– strokovna usposobljenost ponudnika,
roki: 10% (maksimalno 10 točk).
Najugodnejša je bila ponudba, ki je po
zgoraj navedenih merilih prejela najvišje
število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: NIVO Celje d.d., Lava 11,
3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 64,684.713,83
SIT (z vključenim DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 7 prejetih ponudb (vse so bile pravilne).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 81,299.588 SIT (z vključenim DDV),
63,120.399,90 SIT (z vključenim DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 1. 2004.
Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.
Št. 110-1/04
Ob-1015/04
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
tel. 300-99-75, 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
0656 Postojna–Razdrto od km 1,200 do
km 2.800.
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: J.V. Primorje d.d., Vipavska
cesta 3, Ajdovščina + CPK d.d., Ul. 15. maja
14, Koper.
7. Pogodbena vrednost: 115,005.325,20
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
118,665.662,40 SIT, 115,005.325,20 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 1. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-1016/04
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
tel. 300-99-75, faks 01/300-99-74.
3. Datum izbire: 27. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija voziščne

konstrukcije na avtocesti A1 – odsek
Brezovica–Vrhnika od km 10,000 do km
12,150.
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: J.V. CPL d.d., Stolpniška 10,
Ljubljana + Primorje d.d., Vipavska cesta 3,
Ajdovščina.
7. Pogodbena vrednost: 254,977.284
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 257,197.276,80 SIT, 254,977.284 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. 48 z dne 23. 5. 2003.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 1. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-1017/04
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
tel. 300-99-75, faks 01/300-99-74.
3. Datum izbire: 25. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: AC Karavanke–Obrežje; odsek Krška vas–Obrežje: rušenje mostu NM
0066 in gradnja mostu 5-1, desni objekt.
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: GIZ Gradis, Ljubljana, Šmartinska 134a, 1122 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 578,959.483,68
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 581,485.987,42 SIT, 578,959.483,68
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. 61-62 z dne 27. 6.
2003.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 1. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 404-01-221/2003
Ob-1074/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-42-00, faks
01/478-43-28.
3. Datum izbire: 15. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter zunanje ureditve po načelu “ključ v roke” za Srednjo
zdravstveno šolo Celje.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vegrad d.d., Prešernova 9a,
3320 Velenje.
7. Pogodbena
vrednost:
1.476.471.673,50 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1.652,723.353,07 SIT, 1.409,203.517,76
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. 78/2002, Ob-76828.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 1. 2004.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

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. 015-03-3501/03
Ob-991/04
1. Naročnik: Občina Dobrova-Polhov
Gradec.
2. Naslov naročnika: Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova, tel. 01/364-14-58,
faks 01/364-22-11.
3. Datum izbire: 15. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje
dnevnih prevozov učencev OŠ Dobrova
in OŠ Polhov Gradec po šolskem koledarju za obdobje od 1. 1. 2004 do 30. 6.
2007, in sicer v enovitem sklopu – prevozi z avtobusi.
5. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Javno podjektje Ljubljanski
potniški promet d.o.o., Celovška 160, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 2,803.640 SIT
mesečno.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,092.250 SIT mesečno, 2,803.640 SIT
mesečno.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 1. 2004.
Občina Dobrova-Polhov Gradec
Ob-1009/04
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
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energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor,
faks 02/22-00-107, tel. 02/22-00-000.
3. Datum izbire: 26. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: zavarovanje
premoženja družbe (požarno, strojelomno in zavarovanje odgovornosti).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila za
izbor najugodnejšega ponudnika, ki so bila
navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zavarovalnica Maribor d.d.
7. Pogodbena vrednost: 102,191.364,12
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje pondube: 102,191.364,12 SIT, 97,711.374 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 1. 2004.
Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., Maribor
Št. 84
Ob-1027/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, tel. 02/449-23-05 in telefaks
02/449-23-79.
3. Datum izbire: 18. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: prevozi poštnih pošiljk in tiskovin, in sicer na relacijah: 1. sklop: PLC Maribor – Črna na Koroškem – PLC Maribor, 2. sklop: PLC Maribor
– Središče ob Dravi – PLC Maribor, 3. sklop:
PLC Ljubljana – Kočevje – PLC Ljubljana,
4. sklop: PLC Ljubljana – Radeče – PLC
Ljubljana, 5. sklop: PLC Ljubljana – Šmartno pri Litiji – PLC Ljubljana, 6. sklop: PLC
Ljubljana – Draga – PLC Ljubljanan ter 7.
sklop: prevoz tiskovin iz tiskarn na področju
Ljubljane na lokacijo PLC Ljubljana, št. kat.
4 – 1 A.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba po sklopih: sklopi 1–6: 76% cena
rednega prevoza, 14% cena izrednega prevoza, 10% stopnja zagotavljanja varnosti,
sklop 7: cena prevoza na km.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sklopa 1 in sklop 2: postopek oddaje javnega naročila razveljavljen s
strani Državne revizijske komisije; sklopa 3
in 4: naročnik ni opravil izbora; sklop 5: Grad
Miroslav s.p. Videm 11h, Dol pri Ljubljani;
sklop 6: Fremax, Maksimiljan Frešer s.p.,
Kopivnik 9, Fram.
7. Pogodbena vrednost: sklop 5: redni in
izredni prevoz: 130 SIT/km; sklop 6: redni
prevoz: 160 SIT/km; izredni prevoz: 194
SIT/km.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: sklop 5: 4;
sklop 6: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: sklop 5: redni prevoz: 212,33 SIT/km,
izredni prevoz: 264,84 SIT/km; redni in izredni prevoz: 130 SIT/km; sklop 6: redni prevoz: 253,43 SIT/km, izredni prevoz: 317,36
SIT/km; redni prevoz: 160 SIT/km, izredni
prevoz: 194 SIT/km.
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 1. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 90
Ob-1028/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, tel. 02/449-23-05 in telefaks
02/449-23-79.
3. Datum izbire: 16. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje poslovnih prostorov Pošte Slovenije: sklop
1: PE Celje, sklop 2: PE Kranj, sklop 3: PE
Maribor, sklop 4: PE Novo mesto, sklop 5:
PE Murska Sobota, za dobo treh let, št. kat.
14-1A.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: sklopi 1 in 5: najnižja ponudbena cena 80%, reference 10%, sklenitev
delovnega razmerja z delavkami iz seznama
10%; sklopi: 1, 2 in 4: najnižja ponudbena
cena 90%, reference 10%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sklop 1: ISS Servisystem d.o.o.,
Ptujska 95, Maribor, sklop 2: Manicom d.o.o.,
Povšetova 60, Ljubljana, sklop 3: ISS Servisystem d.o.o., Ptujska 95, Maribor, sklop 4:
Intel servis d.o.o., Župančičevo sprehajališče
1, Novo mesto, sklop 5: Omega d.o.o., Ljutomerska cesta 28, Gornja Radgona.
7. Pogodbena vrednost: sklop 1:
29,171.364 SIT letno, sklop 2: 28,748.310
SIT letno, sklop 3: 49,241.109 SIT letno,
sklop 4: 13,376.088 SIT letno, sklop 5:
17,015.769 SIT letno.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: sklop 1: 2;
sklop 2: 4; sklop 3: 2; sklop 4: 3; sklop 5: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: sklop 1: 30,160.261,20 SIT letno;
29,171.364 SIT letno; sklop 2: 34,071.763,82
SIT letno, 28,748.310,72 SIT letno; sklop 3:
53,417.131,20 SIT letno, 49,241.109 SIT
letno; sklop 4: 21,525.235,20 SIT letno,
13,376.088 SIT letno; sklop 5: 18,226.020
SIT letno, 17,015.769 SIT letno.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 1. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-1037/04
1. Naročnik: Občina Mislinja.
2. Naslov naročnika: Šolska cesta 34,
2382 Mislinja.
3. Datum izbire: 2. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava
tenderja za mednarodni razpis za izbiro
izvajalca del kanalizacijskega omrežja in
čistilne naprave.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena – 70 točk, – potrjene reference 30 točk. Ponudnik je izbral največje
število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SL Consult Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 6,420.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,560.000 SIT, 5,640.000 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: 20. 1. 2004.
Občina Mislinja
Št. 051/2003-1
Ob-1046/04
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 25. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: pogarancijsko
vzrževanje LAN/WAN opreme Cisco.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižji skupni mesečni pavšal.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: NIL Podatkovne komunikacije d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: mesečni pavšal
259.307,24 SIT, DDP lokacija popravila z
vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 296.560 SIT, 259.307,24 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudba ponudnika Avtenta SI d.o.o. je
bila formalno nepravilna.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 1. 2004.
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod
Št. 040/2003-3
Ob-1047/04
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg storitev: storitve varnostne in receptorske službe v Ljubljani
ter regionalnih centrih Maribor in Koper
ter občasnih drugih lokacijah za potrebe
RTV Slovenija.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo je bilo razveljavljeno na podlagi sklepa Državne revizijske
komisije.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 75 z dne 1. 8. 2003.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 1. 2004.
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod
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Št. 115/01
Ob-1067/04
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Gospodinjska ulica 50, Ljubljana, tel./faks 01/518-89-10,
01/518-89-11, e-mail: zord@zord.org.
3. Datum izbire: 28. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: skladiščenje
40.000 m3 naftnih derivatov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Petrol, Slovenska energetska
družba, d.d., Dunajska cesta 50, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: postopek s
pogajanji.
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: 19. 1. 2004.
Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte
in njenih derivatov
Št. 115/01
Ob-1068/04
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Gospodinjska
ulica 8, Ljubljana, tel./faks 01/518-89-10,
01/518-89-11, e-mail: zord@zord.org.
3. Datum izbire: 5. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: delegiranje
1.000 m3 kurilnega olja – ekstra lahko.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Petrol, Slovenska energetska
družba, d.d., Dunajska c. 50, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: postopek s
pogajanji.
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: 19. 1. 2004.
Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte
in njenih derivatov
Št. 054/2003-1
Ob-1089/04
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 28. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: nakup zunanjih prevozov (sklop A: kombi 8+1
sedež; sklop B: mali avtobus do 25 sedežev; sklop C: kamion – tovorni – do 5

ton; sklop Č: kombi – furgon – za prevoz
tovora).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomska cena – 90%, plačilni
pogoji – 10%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ponudnik ni bil izbran, ker
je prispela samo ena formalno pravilna ponudba.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 1. 2004.
Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod
Ob-1099/04
1. Naročnik: Osnovna šola Dol pri Ljubljani.
2. Naslov naročnika: Videm 17, 1262
Dol pri Ljubljani, tel. 01/564-70-67, telefaks
01/564-73-07.
3. Datum izbire: 30. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje prevozov šolskih otrok za potrebe Osnovne
šole Dol pri Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 64 točk, strokovna
priporočila/reference do 15 točk, stalen komercialni popust do 10 točk, plačilni pogoji
do 6 točk, zagotovitev nadomestnega vozila
v primeru okvare do 5 točk. Naročnik je na
podlagi meril in ob izpolnjevanju vseh zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije
izbral ponudnike, ki so na podlagi ocenjenjevanja prejeli višje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: 1. sklop: redni prevozi:
Sintrako d.o.o., Veliko Mlačevo 82, 1290
Grosuplje, 2. sklop: ostali prevozi: 2/1
– Sintrako d.o.o., Veliko Mlačevo 82, 1290
Grosuplje, 2/2 – Kompas d.d., Pražakova 4,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: orientacijska
pogodbena vrednost za 1. sklop: redni
prevozi: Sintrako d.o.o. – 20,976.000 SIT
(230 SIT/km z DDV), 2. sklop: ostali prevozi: 2/1 – Sintrako d.o.o.: 8,775.000 SIT
(195 SIT/km z DDV), 2/2 – Kompas d.d.:
9,765.000 SIT (217 SIT/km).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: ponudnik Kompas d.d.
ima podizvajalca Koratour d.d., Perzonali
48, 2391 Prevalje – vrednost oddanih del bo
odvisna od števila naročenih prevozov in bo
znašala ca. 50% pogodbene vrednosti.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1. sklop: redni prevozi: 24,738.000
SIT (271,25 SIT/km), 20,976.000 SIT (230
SIT/km), 2. sklop: ostali prevozi: 10,253.250
SIT (227,85 SIT/km), 8,775.000 SIT (195
SIT/km).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 1. 2004.
Osnovna šola Dol pri Ljubljani
Št. 100
Ob-1132/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 23. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: tiskanje in
dobava 64.000 kosov super glasbenih
voščilnic.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja vrednost.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: EMMA, d. o. o., Veličkova 43,
1430 Hrastnik.
7. Pogodbena vrednost: 12,032.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,032.000 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: 26. 1. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor

Podelitev koncesij
Ob-987/04
Na podlagi 133. člena Zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00), 36.
člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Ur. l. RS, št. 32/93) in 15. člena Odloka o
podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega letnega vzdrževanja in izvajanja zimske službe na občinskih
lokalnih cestah v Občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo občine Gornja Radgona
– lokalni časopis Prepih, št. 2/03) objavlja
župan Občine Gornja Radgona
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe rednega
letnega vzdrževanja in izvajanja zimske
službe na občinskih lokalnih cestah v
Občini Gornja Radgona
1. Koncedent: Občina Gornja Radgona.
2. Naslov koncedenta: Partizanska 13,
9250 Gornja Radgona, tel. 02/561-16-71,
faks 02/564-38-14.
3. Predmet koncesije: opravljanje gospodarske javne službe rednega letnega
vzdrževanja in izvajanja zimske službe na
občinskih lokalnih cestah v Občini Gornja
Radgona.
4. Obseg koncesije:
– krajevno: koncesija se podeljuje za območje celotne Občine Gornja Radgona,
– količinsko: storitve koncesije se zagotavljajo za 92,7 km občinskih lokalnih cest.
5. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop več sklopov ali vse skupaj: vse
skupaj.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
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7. Trajanje koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa za določen čas, za dobo
enega leta z možnostjo podaljšanja.
8. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija in
dodatne informacije: pisno na Občino Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja
Radgona.
b) Čas, v katerem se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan od 8.
ure do 12. ure v tajništvu občinske uprave,
od 27. 1. do 13. 2. 2004.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT. V znesek ni vključen DDV;
plačilo na podlagi računa ob predhodnem
posredovanju podatkov (firma, naslov, davčna št., davčni zavezanec) na TRR Občine
Gornja Radgona, št. 01229-0100012643.
9. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok za oddajo ponudbe
je do vključno 23. 2. 2004 do 11. ure.
b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo v zapečateni ovojnici: Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja
Radgona, vložišče, s pripisom »Javni razpis Ne odpiraj – koncesija – vzdrževanje
lokalnih cest«.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 2. 2004 ob 12. uri, velika sejna soba Občine Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250
Gornja Radgona.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša: pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
– da je fizična ali pravna oseba registrirana pri pristojnem državnem organu,
– da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
– da ni proti ponudniku uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali likvidacijski postopek ali drug soroden
postopek (po ZFPP od),
– da mu v zadnjih petih letih pred objavo razpisa ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezana
z njegovim poslovanjem in njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem ali izdana
pravnomočna sodba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je
predmet tega razpisa,
– da je poravnal davke in prispevke,
– da je finančno in poslovno sposoben,
– da razpolaga z ustreznimi kadri, potrebnimi za izvedbo koncesije,
– da razpolaga z zadostnim obsegom
potrebnih sredstev za delo oziroma, da
razpolaga z ustrezno tehnično opremo in
zadostnim obsegom potrebnih sredstev za
izvedbo koncesije,
– da ima dokazilo, s katerim izkazuje,
da ima ali bo imel zagotovljen ustrezen poslovni prostor na območju Občine Gornja
Radgona,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet dejavnosti in se izkaže z
referencami,
– da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem službe
lahko povzroči občini ali drugim osebam,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– da predloži elaborat o upravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela,
strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno-operativnega vidika in
razvojnega vidika,
– da predloži cenovno opredeljen izvedbeni program vzdrževanja lokalnih cest.
15. a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: da.
b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve:
Zakon o javnih cestah (Ur. l. RS, št. 29/97);
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni
opremi na javnih cestah (Ur. l. RS, št. 46/00);
Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih
cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih
cest (Ur. l. RS, št. 62/98); Odlok o občinskih
cestah (Uradne objave Občine Gornja Radgona, št. 21/99), Odlok o podelitvi koncesije
za opravljanje gospodarske javne službe
rednega letnega vzdrževanja in izvajanja
zimske službe na občinskih lokalnih cestah
v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo
Občine Gornja Radgona – Lokalni časopis
Prepih, št. 2/03), Odlok o zimski službi (Ur.
l. RS, št. 91/00).
c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitev: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
90 dni od dneva odpiranja. Koncedent bo
sprejel odločitev v roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb z upravno odločbo.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
storitve 40 točk, tehnična oprema 30 točk in
reference 30 točk.
18. Morebitne druge informacije: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 1. 2004.
Občina Gornja Radgona

Mednarodni razpisi
Ob-1101/04
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Komisijo Evropskih skupnosti
o uresničevanju skupnosti ukrepov o finančni, tehnični in drugih oblikah sod«elovanja (Ur. l. RS, št. 56/93), v zvezi z 2.
členom Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 39/00) ter 117. in 118. členom Pravil in
postopkov Evropske unije za izvedbo javnih razpisov, objavlja Republika Slovenija,
Servis skupnih služb vlade
sklep o izboru
izgradnja in posodobitev mejnega
prehoda ter objektov fitosanitarne in
zdravstvene inšpekcije na mejnem
prehodu Jelšane, št. SI 0204.02.02.
Slovenija
1. Številka objave: /
2. Datum objave razpisa: 7. november
2003.
3. Število in nazivi posameznih sklopov:
en sklop.
4. Pogodbena vrednost: 6,406.690,64
EUR.
5. Datum izbora: 18. december 2003.

6. Število prejetih ponudb: 2.
7. Naziv in naslov uspešnega ponudnika:
SCT d.d., Slovenska cesta 56, SI – 1000
Ljubljana.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Ob-1102/04
In accordance with the Regulation on ratification of Framework Agreement between
the Government of Republic of Slovenia
and European Commission on implementation of measures on financial, technical and
other forms of co-operation (OG RS 56/93),
referring to Public Procurement Law, Article
2 (OG RS 39/00) and according to Articles
117 & 118 of the European Union Regulations and Procedures of Public Tender Performed the Republic of Slovenia, the Joint
Services of the Government of the Republic
of Slovenia, announce
Works contract award notice
Construction and upgrading of border
crossing, phytosanitary and health
facilities at Jelšane border inspection
post, No SI 0204.02.02
Slovenia
1. Publication reference: /
2. Publication date of the procurement
notice: 7th November 2003.
3. Lot number and lot title: Single lot.
4. Contract value: EUR 6.406.690,64.
5. Date of award of the contract: 18th
December 2003.
6. Number of tenders received: 2.
7. Name and address of successful
tenderer: SCT d.d., Slovenska cesta 56, SI
– 1000 Ljubljana.
Joint Services of the
Government of the Republic of Slovenia
Su 46/2003

Ob-1048/04

Razveljavitev razpisa za izbiro izvajalca
storitev (A5)
Sodišču pridruženi programi
alternativnega reševanja sporov
Slovenija
1. Sklic na objavo: Europe Aid
116385/D/SV/SI.
2. Datum objave: 1. 10. 2003.
3. Program: Phare SI0209.03.
4. Pogodbena institucija: Okrožno sodišče v Ljubljani.
5. Drugi podatki
Glede na to, da sta med 9 prispelimi
prijavami le 2 povsem ustrezali zahtevam,
opredeljenim v Obvestilu o razpisu za izbiro izvajalca storitev, bo razpis ponovljen.
Temeljni razlogi za zavrnitev prijav so bili
naslednji:
– neustreznost glede na kriterije za izbiro
pod točko 21 Obvestila (dve prijavi),
– prijavi niso bili priloženi dokazi o primernosti v skladu s točko 2.3.3. Praktičnih
navodil/točko 15 Obvestila (štiri prijave),
– zamujen je bil skrajni rok za sprejem
prijav (ena prijava).
Opombe: V primeru ponovnega razpisa
bo objavljeno novo Obvestilo o razpisu za
izbiro izvajalca storitev. Zato naj v tej fazi
vse fizične in pravne osebe, ki jih razpis zanima, ne pošiljajo predlogov ali zahtev za
dodatne informacije.
Okrožno sodišče v Ljubljani
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nami vključenimi v ta projekt. Dovoljena sta
maksimalno dva podizvajalca.
Maksimalni delež obsega dela, ki ga
lahko opravijo podizvajalci ne sme presegati 25% pogodbene vrednosti.
17. Število kandidatov uvrščenih v ožji izbor: na podlagi prejetih vlog, bo k predložitvi
ponudb za izvedbo projekta povabljenih najmanj 4 in največ 8 kandidatov.
Okvirna časovnica razpisnega postopka
18. Predvideni datum povabila kandidatom, uvrščenim v ožji izbor: marec 2004.
19. Predvideni datum podpisa pogodbe:
junij 2004.
20. Čas trajanja pogodbe in možnost
podaljšanja: 12 mesecev, podaljšanje ni
predvideno.
Kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika
21. Kriteriji za uvrstitev v ožji izbor
Pri izboru kandidatov se bo uporabljalo
naslednje kriterije. V primeru prijav konzorcijev se bo te kriterije uporabilo za konzorcij
kot celoto:
1) Ekonomski in finančni položaj kandidata(ov) (temelji na točki 3 obrazca za
prijavo):
(a) Povprečni letni promet kandidata v
preteklih treh letih mora presegati dvakratno
vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih
za vsako posamezno leto izvedbe tega projekta (t.j. maksimalna višina razpoložljivih
sredstev, opredeljenih v tem obvestilu, deljena s številom let, predvidenih za izvedbo
projekta – v primeru ko to obdobje izvedbe
presega eno leto).
2) Strokovna usposobljenost kandidatov (temelji na točkah 4 in 5 obrazca za
prijavo):
(a) Najmanj 30% stalno zaposlenega
kadra kandidata – nosilca redno dela na
področju povezanem s to pogodbo.
(b) Najmanj 10% stalno zaposlenega kadra – partnerja(ev) kandidata redno dela na
področju povezanem s to pogodbo.
3) Tehnične sposobnosti kandidatov (temelji na točkah 5 in 6 obrazca za prijavo):
(a) Kandidat-(nosilec v primeru konzorcija) je v zadnjih treh letih delal na vsaj dveh
velikih projektih povezanih z alternativnim
reševanjem sporov, pri čemer je bil vsaj en
projekt v tujini.
(b) V primeru konzorcija je vsak od partnerjev v zadnjih treh letih delal na vsaj enem
pomembnem projektu, povezanim z alternativnim reševanjem sporov.
V primeru, da bo več kot 8 primernih
kandidatov ustrezalo naštetim pogojem,
bodo ponovno pretehtane vse prednosti in
slabosti njihovih prijav, tako da bo končno
število najboljših prijav, uvrščenih v nadaljni razpisni postopek, zmanjšano na največ
osem. Edini dodatni kriterij pri tem ponovnem pretehtavanju bo:
1) skupno število projektov s področja
alternativnega reševanja sporov.
22. Kriteriji za končni izbor izvajalca storitev: kriteriji za končni izbor izvajalca storitev bodo določeni v razpisni dokumentaciji,
ki bo priložena k vabilu na razpis, ki bo posredovano vsem kandidatom uvrščenim na
kratko listo.
Prijava
23. Rok za oddajo prijav
1. marec do 16. ure po srednjeevropskem času.
Prijave, prispele po tem skrajnem roku
ne bodo upoštevane v nadaljnem postopku
izbire izvajalca storitev.

Ob-1049/04

Cancellation of a Service tender
procedure proposals (A5)
Court Annexed Alternative Dispute
Resolution Programmes in Slovenia
1. Publication reference: Europe Aid
116385/D/SV/SI.
2. Date of publication: 1. 10. 2003.
3. Programme: Phare SI0209.03.
4. Contracting authority: The District
Court in Ljubljana.
5. Other information
Since out of 9 (nine) applications received only 2 (two) of them fully corresponded to the requirements as set out in
the procurement notice the tender procedure will be re-launched. The basic reasons
for elimination of the applications were:
– The selection criteria under Point 21 of
the PN not respected (two applications).
– Missing documentary evidence proving
the eligibility criteria as set out under Section 2.3.3 of PRAG/Point 15 of the PN (four
applications).
– The deadline for the receipt of applications not respected (one application).
Notes: Should a new tender procedure
be launched for this project, a new procurement notice will be published. Natural or legal persons interested should not therefore
send proposals or requests for information
at this stage.
District Court of Ljubljana
Su 46/2003

Ob-1050/04

Obvestilo o razpisu za izbiro izvajalca
storitev
Sodišču pridruženi programi
alternativnega reševanja sporov
Slovenija
1. Sklic na objavo: EuropeAid/116385/
D/SV/SI.
2. Vrsta razpisa: omejeni razpisni postopek.
3. Program: PHARE.
4. Financiranje: SNP 2002/000-600.02,
SI0209.03.
5. Pogodbena institucija: Okrožno sodišče v Ljubljani, Slovenija.
Vsebina pogodbe
6. Vrsta pogodbe: tehnična pomoč,
plačilo na osnovi dogovorjenih honorarjev
in obsega opravljenega dela (fee-based
project).
7. Opis pogodbe
Tehnična pomoč naj bi v Sloveniji pripomogla k uresničevanju zahtev Evropske
unije na področju pravosodja – zlasti na
področju zagotavljanja širšega dostopa do
sodnega varstva, sojenja v razumnem roku,
zmanjšanja sodnih zaostankov, ter zagotavljanja spoštovanja standardov EU in Sveta
Evrope na področju sodiščem pridruženih
alternativnih programov reševanja sporov.1
Za zagotovitev širšega dostopa državljanov do sodnega varstva je najpomembnejše zmanjšanje sodnih zaostankov. Hitri
in učinkoviti sodiščem pridruženi programi
alternativnega reševanja sporov predstavljajo dodatno možnost/storitev za stranke
– dodatna možnost razrešitve njihovih sporov, ki dopolnjuje sodni postopek.
1
Evropska Komisija: “Green Paper” o sodiščem pridruženih alternativnih programih
reševanja sporov.

Sodišču pridruženi programi alternativnega reševanja sporov bodo omogočili:
prihranek državnih in zasebnih sredstev,
dopolnitev sodnih postopkov s hitrejšimi
in pravičnimi ARS postopki, večjo sodno
učinkovitost zaradi posledično zmanjšanih
sodnih zaostankov, povečano storilnost in
fleksibilnost sodnega sistema.
8. Število in imena sklopov: ne pride v
poštev.
9. Maksimalna višina razpoložljivih sredstev: 335.000 EUR.
10. Obseg dodatnih storitev: ne pride v
poštev.
Pogoji za prijavo
11. Ustreznost ponudnikov: na razpis se
lahko, pod enakimi pogoji, prijavijo fizične in
pravne osebe s sedežem v državah članicah EU in v naslednjih državah pridruženih
članicah: Bolgarija, Estonija, Latvija, Litva,
Madžarska, Poljska, Češka republika, Romunija, Slovaška in Slovenija.
12. Prijava
Prijavijo se lahko vse fizične in pravne
osebe (kot je navedeno v točki 11) samostojno, ali v okviru konzorcija.
Konzorcij je lahko stalna, pravno-formalno ustanovljena skupina ali pa skupina, ki
je bila neformalno ustanovljena posebej za
namen tega javnega razpisa. Vsi člani konzorcija (npr.: nosilec in vsi ostali partnerji) so
solidarno odgovorni naročniku – podpisniku
pogodbe.
Prijava neustrezne fizične ali pravne osebe (kot je navedeno v točki 11) bo avtomatično zavržena. Če je neprimerna fizična ali
pravna oseba član konzorcija, bo posledično
zavržena celotna vloga konzorcija.
13. Število prijav: kandidati (vključno s
podjetji v okviru iste pravne skupine, ostali
člani konzorcija in podizvajalci) se lahko na
razpis prijavijo samo z eno vlogo, ne glede
na obliko prijave (kot posamezniki ali kot nosilci ali kot partnerji v konzorciju). V primeru,
da fizična ali pravna oseba vloži več kot eno
vlogo (samostojno ali kot del skupne prijave), bodo iz nadaljnjega postopka izločene
vse vloge, v katerih sodeluje ta fizična ali
pravna oseba.
14. Prepoved medsebojnega povezovanja ponudnikov uvrščenih v ožji izbor: katerakoli ponudba, ki jo bo poslal ponudnik, ki
ni prišel v ožji izbor, bo izločena iz nadaljnjega postopka izbire ponudnika. Ponudniki, ki
so prišli v ožji izbor za namen te pogodbe,
se med seboj ne smejo združevati ali izbrati
za svoje podizvajalce podjetij, ki so se tudi
uvrstila v ožji izbor.
15. Razlogi za izločitev: kandidati
morajo svoji vlogi priložiti dokaze, ki so
opredeljeni v točki 2.3.3 Praktičnih navodil za postopke javnega naročanja, ki
je financirano iz splošnega proračuna
Evropskih skupnosti v okviru zunanjih projektov (dostopno na spletni strani: http:
//europa.eu.int/comm/europeaid/index
en.htm)
16. Pogodbe s podizvajalci
Pogodbe s podizvajalci so dovoljene
na področju razvijanja sodišču pridruženih
programov alternativnega reševanja gospodarskih sporov, na področju raziskovanja
možnosti za razvoj pilotskega med-arb programa v gospodarskih sporih, na področju
raziskovanja možnosti za povezavo pravne
pomoči s sodišču pridruženimi ARS programi; na področju monitoringa, ocenjevanja in
prilagoditve obstoječih ARS programov, in
na področju komuniciranja s ciljnimi skupi-
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24. Oblika prijave in zahtevani podatki
Prijave morajo biti predložene na
standardnem prijavnem obrazcu (na
voljo na internetnem naslovu: http:
//europa.eu.int/comm/europeaid/index_
en.htm).
Oblika prijave in navodila za izpolnjevanje morajo biti natančno upoštevana.
Prijave, ki ne bodo izpolnjene v skladu
z navodili bodo izločene iz nadaljnjega postopka. Vsa dodatna dokumentacija (brošure, dopisi, itd.), priložena k prijavi, ne bo
upoštevana.
25. Oddaja prijav
Prijave morajo biti posredovane izključno
podpisniku pogodbe, in sicer:
– s priporočeno pošto na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, 1000
Ljubljana, Slovenija, vložišče – Tomaž
Virnik,
– ali osebno (vključno z dostavo preko
kurirja) neposredno podpisniku pogodbe, ki
bo izdal potrdilo z navedbo datuma in ure
prejema, in sicer na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana,
Slovenija, Tina Brecelj, sekretarka sodišča.
Naziv pogodbe in sklicna številka objave
(glej točko 1) morata biti vidno označena na
ovojnici, ki vsebuje prijavo. Oba podatka
morata biti navedena tudi pri vsakem nadaljnjem dopisovanju s podpisnikom pogodbe.
Prijave, posredovane na kakršenkoli drugačen način ne bodo upoštevane.
26. Uporaba jezika: vsa pisna komunikacija za ta razpis mora potekati v angleščini.
27. Dodatne informacije: jih ni.
28. Datum objave napovedi razpisa:
23. april 2003.
29. Pravna podlaga: finančni sporazum
2002 (SI.02.09.03), Regulativa Sveta evropske skupnosti št. 3906/89 z dne 18. decembra 1989, nazadnje dopolnjena z Regulativo
št. 2334/92 z dne 11. avgusta 1992.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Ob-1051/04
Service Procurement Notice
Court-annexed Alternative Dispute
Resolution Programmes
Slovenia
1. Publication
reference:
EuropeAid/116385/D/SV/Sl.
2. Procedure: Restricted Tender Procedure.
3. Programme: PHARE.
4. Financing: SNP 2002/000-600.02,
SI0209.03.
5. Contracting Authority: District Court of
Ljubljana, Slovenia.
Contract specification
6. Nature of contract: Technical assistance, a fee-based project.
7. Contract description
The overall objective of the project is to
help Slovenia to meet the requirements of
the European Union legal framework related
to better access to justice, trials in a reasonable time, court caseloads, and to EU and
Council of Europe draft standards of courtannexed mediation.1
For better access to justice in Slovenia,
the reduction of Court backlogs is the most
important. The swift and effective court-annexed Alternative Dispute Resolution (ADR)
1
European Commission “Green Paper on
alternative dispute resolution in civil and commercial law”.
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system/schemes are an extra service to the
parties – an extra way of resolving their
conflicts, which supplement the adjudication process.
Court-annexed ADR program will therefore provide: savings of public and private
funds, improved court processes by faster
and fair ADR procedures, greater judicial effectiveness by reduced caseload, increased
capacity of flexible court system.
8. Numbers and titles of lots: Not applicable.
9. Maximum budget: 335.000 EUR.
10. Scope for additional services: Not
applicable.
Conditions of Participation
11. Eligibility: Participation is open on
equal terms to all natural and legal persons
of the Member States and the accessing
countries as listed below: Bulgaria, Estonia,
Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Czech
Republic, Romania, Slovakia and Slovenia.
12. Candidature
All eligible natural and legal persons (as
per item 11 above) or groupings of such persons (consortia) may apply.
A consortium may be a permanent, legally-established grouping or a grouping
which has been constituted informally for
a specific tender procedure. All members
of a consortium (ie, the leader and all other
partners) are jointly and severally liable to
the Contracting Authority.
The participation of an ineligible natural
or legal person (as per item 11) will result in
the automatic exclusion of that person. In
particular, if that ineligible person belongs
to a consortium, the whole consortium will
be excluded.
13. Number of applications: No more
than one application can be submitted by a
natural or legal person (including legal persons within the same legal group), whatever
the form of participation (as individual legal
entity or as leader or partner of a consortium submitting an application). In the event
that a natural and legal person (including
legal persons within the same legal group)
submits more than one application, all applications in which that person (and legal
persons within the same legal group) has
participated will be excluded.
14. Shortlist alliances prohibited: Any
tenders received from tenderers comprising firms other than those mentioned in
the short-listed application forms will be
excluded from this restricted tender procedure. Short-listed candidates may not form
alliances or subcontract to each other for the
contract in question.
15. Grounds for exclusion: As part of
the application form, candidates must
provide the evidence required in Section
2.3.3 of the Practical Guide to contract
procedures financed from the General
Budget of the European Communities
in the context of external actions (available from following Internet address: http:
//europa.eu.int/comm/europeaid/index_
en.htm).
16. Sub-contracting: The sub-contracting will be allowed for the field of: development of a pilot court-annexed mediation programme for commercial disputes;
exploration of the possibilities to develop
pilot court–annexed mediation-arbitration (med-arb) programme in commercial
disputes; exploration of the possibilities
to link legal aid with court – annexed ADR

programmes, monitoring, evaluation and
redesign of all court-annexed ADR programmes and the field of developing good
communication with target groups associated with the project.
The maximum percentage of the contract value which may be sub-contracted
is 25%.
17. Number of candidates to be shortlisted
On the basis of the applications received,
at least 4 and at most 8 candidates will be
invited to submit detailed tenders for this
contract.
Provisional timetable
18. Provisional date of invitation to tender: March 2004.
19. Provisional commencement date of
the contract: June 2004.
20. Initial period of execution and possible extension of the contract: 12 months,
no extension foreseen.
Selection and award criteria
21. Selection criteria
The following selection criteria will be
applied to candidates. In the case of applications submitted by a consortium, these
selection criteria will be applied to the consortium as a whole:
1) Economic and financial standing of
candidate(s) [based on item 3 of the application form]
(a) the average annual turnover of the
candidate over the period of three years
– must exceed 2 times the annualised
maximum budget of the contract (ie, the
maximum budget stated in the procurement
notice divided by the initial contract duration
in years, where this exceeds 1 year).
2) Professional capacity of candidate(s)
[based on items 4 and 5 of the application
form]
(a) at least 30% of all permanent staff
working for the leader currently work in
fields related to this contract
(b) at least 10% of all permanent staff
working for the partners currently work in
fields related to this contract)
3) Technical capacity of candidate(s)
[based on items 5 and 6 of the application
form]
(a) The candidate (or in case of consortium the leader) has, in the past three years,
worked on at least two major projects in
fields related to court-annexed ADR and on
at least one such project abroad
(b) in the case of consortium, each
partner(s) has, in the past three years,
worked on at least one major project in fields
related to court-annexed ADR.
If more than 8 eligible candidates meet
the above selection criteria, the relative
strengths and weaknesses of the applications of these candidates must be re-examined to identify the eight best applications
for the tender procedure. The only factors
which will be taken into consideration during
this re-examination are:
1) the number of projects in fields related
to court-annexed ADR.
22. Award criteria: As specified in the
tender dossier annexed to the letter of invitation to tender which will be sent to shortlisted candidates.
Application
23. Deadline for applications
16:00 C.E.T. on March 1, 2004
Any application received after this deadline will not be considered.

7-8 / 30. 1. 2004 /

497

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

24. Application format and details to be
provided
Applications must be submitted using the standard application form (available from the following Internet address:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_
en.htm), whose format and instructions must
be strictly observed.
Any application which does not observe
these provisions will be automatically eliminated. Any additional documentation (brochure, letter, etc) sent with an application
will not be taken into consideration.
25. How applications may be submitted
Applications must be submitted in
English exclusively to the Contracting
Authority:
– EITHER by recorded delivery (official postal service) to: Okrožno sodišče
v Ljubljani, (District Court in Ljubljana),
Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, Slovenija,
vložišče – Mr. Tomaž Virnik,
– OR hand delivered (including courier
services) directly to the Contracting Authority in return for a signed and dated receipt to:
Okrožno sodišče v Ljubljani, (District Court
in Ljubljana), Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana,
Slovenija, for. Ms. Tina Brecelj, secretary.
The Contract title and the Publication reference (see item 1 above) must be clearly
marked on the envelope containing the application and must always be mentioned in
all subsequent correspondence with the
Contracting Authority.
Applications submitted by any other
means will not be considered.
26. Operational language: All written
communications for this tender procedure
and contract must be in English.
27. Additional information: none.
28. Date of publication of contract forecast: 23rd April 2003.
29. Legal basis: Financial Memorandum
2002 (SI.02.09.03), European Community
Council Regulation No. 3906/89 of 18th December 1989 as last amended by Regulation No. 2334/92 of 11th August 1992.
District Court of Ljubljana

naravi in zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli; gradbena dela, ki so po naravi in
zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli,
so izgradnja najmanj ene čistilne naprave
za 1.000 PE ali več in izgradnja kanalizacijskega sistema, vključno s pripadajočimi
strukturami z opremo,
– dostop do posojila v višini najmanj
500.000 EUR,
– vodilno osebje (vodja projekta, vodja
gradbišča in delovodja) mora imeti vsaj tri
leta izkušenj na podobnih delovnih mestih
in področju.
17. Merila za izbor najugodnejše ponudbe: komisija za ocenjevanje ponudb bo
izbrala ponudnika, čigar ponudba bo ustrezala administrativnim in tehničnim kriterijem
in bo imela najnižjo ceno.
Postopek razpisa
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na
naslednjem naslovu: SL CONSULT d.o.o.,
Tržaška c. 118, SI – 1000 Ljubljana, ob
predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za
razpisno dokumentacijo v višini 600 EUR
ali enake vsote v SIT, na račun: SL CONSULT d.o.o., Ljubljana, št. računa 33000–
6617471620 pri Hypo Alpe – Adria – Bank
d.d., Ljubljana, Swift Code: KLHBSI22, s pripisom “Šalovci”. Za vplačila v SIT je veljaven
prodajni menjalni tečaj Banke Slovenije na
dan objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Stroški dokumentacije ne
vključujejo stroškov dostave.
Ponudbe morajo biti predložene na način
in v obliki, kot je predpisano v navodilih za
izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja
v zvezi s tem razpisom poslati pisno, svetovalnemu inženirju SL CONSULT d.o.o.,
Tržaška c. 118, SI – 1000 Ljubljana, faks
št.: +386 1 241 90 92 (z navedbo Številke
objave iz točke 1) v roku najkasneje 21 dni
pred rokom za oddajo ponudb, ki je določen
v točki 19. Naročnik mora odgovoriti na vsa
vprašanja ponudnikov v roku najkasneje 11
dni pred rokom za oddajo ponudb.
19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo biti oddane najkasneje
do 6. aprila 2004, do 11. ure po lokalnem
času, na naslednji naslov: Občina Šalovci,
Šalovci 163, 9204 Šalovci, Slovenija.
Katerakoli ponudba, prejeta po tem roku,
se ne bo obravnavala.
20. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo javno, dne 6. aprila 2004, ob 12. uri po
lokalnem času, na naslednjem naslovu:
Občina Šalovci, Šalovci 163, 9204 Šalovci,
Slovenija.
21. Pravna osnova: Council Regulation
(EC) No. 3906/89 of 18th December 1989 on
economic aid to certain countries of Central
and Eastern Europe, z dopolnili.
Občina Šalovci

Št. 04/04
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Javni razpis za gradbena dela
Skupno upravljanje z odpadnimi vodami
doline reke Krke/Kerke
Čistilna naprava in kanalizacijski sistem
Šalovci
Slovenija
1. Številka objave: /
2. Postopek: javni razpis brez omejitev.
3. Program: PHARE.
4. Financiranje: 2002/000-308-01.
5. Naročnik: Občina Šalovci, Šalovci
163, 9204 Šalovci, Slovenija.
Pogodba
6. Opis projekta: predmet projekta
Skupno upravljanje z odpadnimi vodami
doline reke Krke/Kerke, Čistilna naprava
in kanalizacijski sistem Šalovci je izgradnja čistilne naprave za 800 PE v naselju
Šalovci, izgradnja 6 črpališč ter izgradnja
kanalizacijskega sistema v naseljih Šalovci
in Domanjševci.
7. Število in nazivi posameznih sklopov
En sklop: Skupno upravljanje z odpadnimi vodami doline reke Krke/Kerke
Čistilna naprava in kanalizacijski sistem
Šalovci
Št. 2002/000-308-01
Pogoji za sodelovanje na razpisu

8. Primernost in pravilo izvora: na razpisu lahko enakopravno sodelujejo fizične
in pravne osebe (posamezno ali na osnovi
skupnega nastopa – joint venture/konzorcij)
iz držav članic Evropske Unije in držav in
območij, ki jih pokriva PHARE program, iz
katerega je pogodba financirana ter Cipra,
Malte in Turčije. Vse blago, ki bo dobavljeno
v okviru pogodbe, mora izvirati iz teh držav.
9. Osnove za izločitev: ponudniki morajo predložiti izjavo, da niso v enem od postopku ali stanj navedenem v Odstavku 2.3
Priročnika za pogodbe z zunanjimi partnerji
(na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_
en.htm).
10. Število ponudb: ponudniki (vključno
s povezanimi podjetji, drugimi člani, ki sodelujejo na osnovi skupnega nastopa – joint venture/konzorcij in podizvajalci) lahko
predložijo samo eno ponudbo za razpisana
dela. Delne ponudbe ali variantne rešitve se
ne bodo upoštevale.
11. Garancija za resnost ponudbe: ponudniki morajo skupaj s ponudbo predložiti
garancijo za resnost ponudbe v znesku, ki
presega 2% ponudbene cene brez davkov,
v EUR. Garancija za resnost ponudbe mora
veljati 120 dni od dne odpiranja ponudb. Garancija za resnost ponudbe bo neuspešnim
ponudnikom vrnjena po zaključku postopka
javnega razpisa in uspešnemu(im) ponudniku(om) po podpisu pogodbe s strani vseh
pogodbenih partnerjev.
12. Garancija za dobro izvedbo del:
uspešni ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo
del v višini 10% pogodbene vrednosti, v
EUR. Garancija mora biti predložena v 28
dneh od dneva podpisa pogodbe. V primeru, če izbrani ponudnik ne predloži take
garancije v predpisanem roku, bo pogodba
nična. Pripravljena je lahko nova pogodba in
poslana v podpis drugemu najugodnejšemu,
ustreznemu ponudniku.
13. Informativni sestanek in ogled kraja
gradbišča: za zainteresirane ponudnike, ki
bodo dvignili razpisno dokumentacijo, bo
organiziran informativni sestanek in ogled
kraja gradbišča, dne 2. marca 2004, ob 11.
uri po lokalnem času, na naslovu: Občina
Šalovci, Šalovci 163, 9204 Šalovci, Slovenija. Sodelovanje na informativnem sestanku
in ogledu kraja gradbišča je priporočeno,
čeprav ni obvezno.
14. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo
biti veljavne 90 dni od roka za oddajo ponudb.
15. Skrajni rok za dokončanje del: dela
morajo biti končana v roku 365 dni od Datuma začetka.
Merila za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov in izbor najugodnejše ponudbe
16. Merila za ugotavljanje sposobnosti
ponudnikov
Ponudbe lahko predložijo samo družbe
in posamezniki, ki zadoščajo naslednjim
minimalnim kvalifikacijskim pogojem, lahko
pa jih presegajo:
– ponudnik mora biti sposoben izvesti
najmanj 70% razpisanih del, če nastopa samostojno ali 50% del, če je vodilni partner v
ponudbenem konzorciju,
– povprečje letnih prometov v letih 2000,
2001 in 2002 mora biti najmanj 3,000.000
EUR,
– uspešna izvedba gradbenih del v zadnjih 5 letih na vsaj 4 projektih, pri katerih
je bil ponudnik glavni izvajalec in ki so po
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Works procurement notice
Joint sewage management of the valley
of Krka/Kerka river
Wastewater treatment plant and sewage
system Šalovci
Slovenia
1. Publication reference: /
2. Procedure: Open Local Tender.
3. Programme: PHARE.
4. Financing: 2002/000-308-01.
5. Contracting authority: Municipality of
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Šalovci, Šalovci 163, 9204 Šalovci, Slovenia.
Contract specification
6. Contract description: Project Joint
Sewage Management of the Valley of
Krka/Kerka River; Wastewater Treatment
Plant and Sewage System Šalovci consists
of construction of Wastewater Treatment
Plant for 800 PE in Šalovci settlement,
construction of 6 pumping stations and construction of the sewage system network in
Šalovci and Domanjševci settlements.
7. Number and titles of lots
Single lot: Joint sewage management of
the valley of Krka/Kerka river
Wastewater treatment plant and sewage
system Šalovci
No 2002/000-308-01
Conditions of participation
8. Eligibility and rule of origin: Participation is open on equal terms to all natural and
legal persons (participating either individually or in grouping – Joint Venture/Consortium
of Tenderers) of the Member States and the
countries and territories of the regions covered by PHARE Programme under which
the contract is financed, as well as Cyprus,
Malta and Turkey. All goods provided for in
the contract must originate in these countries.
9. Grounds for exclusion: Tenderers
must provide a declaration that they are
not in any of the situations listed in Section 2.3 of the Manual of Instructions for
External Relations contracts (available
from the following Internet address: http:
//europa.eu.int/comm/europeaid/index_
en.htm).
10. Number of tenders: Tenderers
(including firms within the same legal
group, other members of the same joint
venture/consortium, and subcontractors)
may submit only one tender for the whole
Works. No partial tenders or variant solutions will be considered.
11. Tender guarantee: Tenderers must
provide a tender guarantee in an amount of
not less than 2% of tender price excluding
taxes in EUR when submitting their tender.
The Tender Bond shall have validity of not
less than 120 days from the date of opening
the Tenders. This guarantee will be released
to unsuccessful tenderers once the tender
procedure has been completed and to the
successful tenderer (s) upon signature of
the contract by all parties.
12. Performance guarantee: The successful tenderer will be requested to provide
a performance guarantee of 10% of the contract value in EUR when signing the contract. This must be delivered within 28 days
after signing the contract. If the selected
tenderer fails to provide such a guarantee
within this period, the contract will be void
and a new contract may be drawn up and
sent to the tenderer which has submitted the
next lowest, compliant tender.
13. Information meeting and/or site visit:
An information meeting and site visit for
prospective Tenderers having obtained the
tender dossier, will be held by the Contracting Authority and the Consulting Engineer,
on 2nd March 2004, at 11:00 hrs local time, at
the premises of the Municipality of Šalovci,
Šalovci 163, 9204 Šalovci, Slovenia. Participation to the information meeting and site
visit is recommended, but not compulsory.
14. Tender validity: Tenders must remain
valid for a period of 90 days after the deadline for submission of tenders.
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15. Maximum delivery period: The Works
must be completed within 365 days after the
Commencement Date.
Selection and award criteria
16. Selection criteria
Tenders should be submitted only by
companies and natural persons meeting
the minimum qualifying criteria including,
but not limited to:
– a sole tenderer shall have the ability
to carry out at least 70% of the contract
works by his own means; in case of a Joint
Venture/Consortium the leading partner
shall have the ability to carry out at least
50% of the contract works,
– average of annual turnovers for the
years 2000, 2001 and 2002 shall be of at
least EUR 3,000,000.00,
– successful experience as a prime
contractor in construction of at least 4
projects of the same nature and complexity
comparable to the tendered works during
last 5 years; construction project of similar
nature and complexity means construction
of at least one wastewater treatment plant
for 1.000 PE or bigger and construction of
sewage system including corresponding
structures with equipment,
– access to credit line which shall be of
at least EUR 500,000.00,
– key personnel (Project Manager, Site
Manager and Foreman) shall have at least
three years of experience on relevant position and proven qualifications relevant to
works similar to tendered project.
17. Award criteria: The Evaluation Committee shall select the Tenderer whose
Tender has been determined to meet the
administrative and technical criteria, and
has the lowest price.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available from the
following address: SL CONSULT d.o.o.,
Tržaška c. 118, SI – 1000 Ljubljana, against
the proof that a non-refundable tender fee
of EUR 600.00 or equivalent in SIT, which
excludes courier delivery, has been credited
to the SL CONSULT d.o.o., Ljubljana, Hypo
Alpe – Adria – Bank d.d., Ljubljana, account No 33000–6617471620, Swift Code:
KLHBSI22, with the notice “Šalovci”. For the
payments the selling exchange rate issued
by the Bank of Slovenia on the day of the
announcement in the Official Journal of the
Republic of Slovenia is relevant.
Tenders must be submitted using the
standard tender form included in the tender
dossier, whose format and instructions must
be strictly observed.
Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to the
Consulting Engineer SL CONSULT d.o.o.,
Tržaška c. 118, SI – 1000 Ljubljana, fax No
+386 1 241 90 92 (mentioning the Publication reference shown in item 1) at least 21
days before the deadline for submission of
tenders given in item 19. The Contracting
Authority must reply to all tenderers’ question at least 11 days before the deadline for
submission of tenders.
19. Deadline for submission of tenders
The tenders must be delivered at the latest on 6th April 2004, at 11:00 hrs local time,
to the following address: Municipality of Šalovci, Šalovci 163, 9204 Šalovci, Slovenia.
Any tender received after this deadline
will not be considered.

20. Tender opening session: The tenders
will be opened in public session on 6th April
2004, at 12:00 hrs local time, on the following address: Municipality of Šalovci, Šalovci
163, 9204 Šalovci, Slovenia.
21. Legal basis: Council Regulation (EC)
No. 3906/89 of 18th December 1989 on economic aid to certain countries of Central and
Eastern Europe, with amendments.
Municipality of Šalovci

Javni razpisi
Št.50-10/2004/2

Ob-1176/04
Popravek

V objavi javnega razpisa za razdelitev
carinskih kvot, ki se delita po metodi komisijske delitve blaga v okviru carinskih kvot v
skladu z Uredbo o določitvi carinskih kvot za
leto 2003 po splošnem sporazumu o carinah
in trgovini (GATT), Ob-353/04, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 3 z dne 16. 1. 2004,
se v treh tabelah v stolpcih kjer je navedeno
obdobje (rok) rok uvoza, popravi datum, ki
pravilno glasi: do 30. 4. 2004.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št.50-10/2004/2

Ob-1178/04
Popravek

V objavi javnega razpisa za razdelitev
carinskih kvot, ki se delijo po metodi komisijske delitve blaga v okviru carinskih kvot
v skladu z Uredbo o izvajanju Evropskega
sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani,
v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni
uporabi zapisnika trgovinskih pogajanj med
Evropsko komisijo in Slovenijo o predelanih
kmetijskih proizvodih, zajetih v Protokolu 3
Evropskega sporazuma z dne 5. 2. 2003,
Ob-351/04, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 3 z dne 16. 1. 2004, se v treh tabelah v stolpcih kjer je navedeno obdobje (rok)
rok uvoza popravi datum, ki pravilno glasi:
do 30. 4. 2004.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št.663-06-001/04-03

Ob-1200/04

Popravek
V javnem razpisu za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2004, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 6 z dne
23. 1. 2004, Ob-898/04, se 7. podtočka točke “VII. Obvezna oblika in vsebina ponudbe”
popravi tako, da se pravilno glasi:
7. Komisija bo z odpiranjem prispelih
ponudb začela dne: 25. 2. 2004 na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Odpiranje ne bo javno.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 612-3/2004
Ob-965/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, na podlagi Zakona
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o nadzoru državnih pomoči (Ur. l. RS, št.
1/00 in 30/01), Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96, 23/96, 64/00, 108/02, 34/03
in 79/03), Uredbe o namenih in pogojih
za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje
posameznih shem državnih pomoči (Ur. l.
RS, št. 38/03) ter v skladu s Pravilnikom o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03 in 67/03
– pop.), objavlja

10. Rok, v katerem bodo predlagatelji
vlog obveščeni o izidu javnega razpisa:
predlagatelji vlog bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni od dneva odpiranja vlog.
11. Razpisna dokumentacija in informacije o razpisni dokumentaciji:
11.1. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec MŠZŠ SMP/2004,
– postopek in merila za izbor revij,
– vzorec pogodbe.
11.2. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani, od dneva objave razpisa, dvignejo v
vložišču Ministrstva RS za šolstvo, znanost
in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana ali pridobijo preko domače internetne strani MŠZŠ
(http://www.mszs.si).
11.3. Dodatne informacije: vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo
pri Boštjanu Završniku na Ministrstvu RS
za šolstvo, znanost in šport, Kotnikova
38, Ljubljana, osebno ali po tel. 01/47843-07, vsak delavnik od 9. do 13. ure.
Komisija bo vse dodatne informacije objavila na domači internetni strani MŠZŠ (http:
//www.mszs.si).
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

javni razpis
za sofinanciranje mladinske in
strokovne periodike v Republiki
Sloveniji v letu 2004
1. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Trg OF
13, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa:
Predmet razpisa je sofinanciranje:
A) strokovnih periodičnih publikacij, ki so
pomembne za razvoj vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji,
B) mladinskih periodičnih publikacij, ki so
pomembne za razvoj vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji vlog:
3.1. Na javni razpis se lahko prijavijo izdajatelji periodičnih publikacij (v nadaljnjem
besedilu: revije), ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da je revija vpisana v razvid medijev
skladno z 12. členom Zakona o medijih, (Ur.
l. RS, št. 35-2043/2001) oziroma je vložila
vlogo za vpis v razvid medijev,
– da revija izhaja v nakladi najmanj 400
izvodov na številko,
– da v enem koledarskem letu izideta
vsaj 2 številki,
– da je uredniški program revije skladen
s cilji vzgoje in izobraževanja, kot so opredeljeni z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
12/96, 23/96, 22/00, 64/01, 101/01, 108/02,
34/03 in 79/03),
– da pomoč, ki jo je izdajatelj prejel v
obdobju preteklih treh let kot de minimis
pomoč, ne presega 100.000 EUR, ne glede
na inštrument ali namen pomoči (87. člen
Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih
ministrstev za upravljanje posameznih shem
državnih pomoči – de minimis pomoč),
– da revija izhaja v Republiki Sloveniji in
v slovenskem jeziku,
– da revija do dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS izhaja najmanj eno
neprekinjeno leto,
– da revija izhaja tudi v tiskani obliki,
– da ima revija zagotovljen stalni prihodek od naročnine oziroma prodaje revije.
3.2. Dodaten pogoj za mladinsko periodiko:
– v vsaki posamezni številki prijavljene
revije oglasni prostor ne sme presegati
10% celotnega obsega te številke (oglaševalske vsebine določa 46. člen Zakona
o medijih).
4. Merila za izbor prejemnikov sofinanciranja: merila in postopek za izbor revij so
sestavni del razpisne dokumentacije.
5. Okvirna višina sredstev: okvirna višina
sredstev tega razpisa znaša do 54,000.000
SIT. Struktura sofinanciranja je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.

6. Rok, do katerega morajo biti porabljena dodeljena sredstva: mladinske in strokovne revije, ki bodo sofinancirane po tem
razpisu, morajo biti izdane in posredovane
naročniku najkasneje do 31. 12. 2004.
7. Vloga za razpis
Vloga za razpis mora vsebovati:
7.1. pravilno in v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec MŠZŠ SMP/2004;
7.2. obvezne priloge I.:
1. potrjen uredniški program za leto 2004
z zapisnikom seje uredniškega odbora, na
kateri je bil uredniški program sprejet,
2. recenzijo o ustreznosti revije glede na
področje, ki ga revija pokriva, oddano na
obrazcu za recenzente, ki je del prijavnega
obrazca. Recenzent mora biti strokovnjak z
znanstvenim nazivom s področja, ki ga pokriva revija in ne sme biti član uredništva niti
uredniškega odbora te revije,
3. predračun tiskarne za leto 2004, ki
mora vsebovati vse tehnične podatke, ki
vplivajo na ceno revije; iz predračuna mora
biti razvidna cena tiska na izvod revije,
4. reference o reviji za leto 2003 (fotokopije odzivov na revijo oziroma podatki
o citiranosti revije) ter kratka predstavitev
njene internetne strani,
5. pisna izjava predlagatelja vloge, da
skupna vsota de minimis pomoči, ki jih je
prejel v obdobju preteklih treh let, ne glede
na inštrument ali namen pomoči, ne presega 100.000 EUR (de minimis pomoč),
6. tri izvode zadnje izdane številke revije;
7.3. obvezna priloga II. – velja le za revije, ki v letu 2003 niso prejemale subvencije
MŠZŠ, Urada za šolstvo:
1. po en izvod vseh številk izdanih v
letu 2003,
2. dokazilo o vpisu v razvid medijev (del
prijavnega obrazca) oziroma o vloženi vlogi
za vpis;
7.4. obvezna priloga III. – velja samo za
strokovne revije:
1. opis recenzentskih meril za objavo prispevkov v reviji.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve vlog ter opremljenost vlog
8.1. Rok za predložitev vlog in način
predložitve, ne glede na način dostave:
vloge morajo prispeti v zapečateni ovojnici
v vložišče Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport, na naslov: Ministrstvo RS za šolstvo,
znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana,
najkasneje do 1. 3. 2004 do 14. ure.
8.2. Opremljenost vloge – na ovojnici
vloge mora biti:
– vidna označba: “Ne odpiraj – vloga na
javni razpis za subvencioniranje mladinske
in strokovne periodike v letu 2004: sklic na
številko 612-3/2004”,
– naslov ministrstva,
– naslov vlagatelja.
8.3. V vsaki poslani pošiljki je lahko vloga
le za eno revijo.
8.4. Nepravilno označene ali nepravilno
izpolnjene ovojnice ter vloge, ki niso oddane v roku, bo komisija v postopku odpiranja vlog zavrnila in jih vrnila predlagatelju
vloge.
9. Odpiranje vlog: postopek javnega
razpisa in odpiranje vlog, prispelih na razpis, vodi Strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa. Odpiranje vlog za dodelitev
sredstev bo dne 2. 3. 2004. Odpiranje vlog,
glede na pričakovano veliko število vlog, ne
bo javno.

Št. 316-2/2004
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Na podlagi Sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2004 (Ur. l. RS, št.
130/03), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2004 in 2005
(Ur. l. RS, št. 130/03), 65. in 66. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 79/99) in 12.
poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 47/03 in 67/03), objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje informativnih,
ozaveščevalnih in promocijskih
dejavnosti za učinkovito rabo in
obnovljive vire energije
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo, Agencija za učinkovito
rabo in obnovljive vire energije (v nadaljevanju: Agencija), Dimičeva 12, Ljubljana, tel.
01/300-69-90, faks 01/300-69-91.
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
sredstev za sofinanciranje aktivnosti, ki po
namenu in ciljih ustrezajo programskemu
področju “Informativne, ozaveščevalne in
promocijske dejavnosti za učinkovito rabo
energije (URE) in izrabo obnovljivih virov
energije (OVE)” za leto 2004 in pomenijo
podporo dejavnostim Agencije. Na javnem
razpisu lahko kandidirajo organizacije, ki
bodo izvajale promocijo in informiranje o
URE in OVE in ne promocije lastne dejavnosti. Agencija bo podprla tiste ponudnike,
ki bodo z izvedbo opredeljenih aktivnosti:
1. spodbujali gospodarske družbe za
uvajanje energetskega menedžmenta in
uporabo sodobnih energetskih tehnologij;
2. spodbujali URE in OVE v malih in
srednjih podjetjih;
3. motivirali lokalne skupnosti za izrabo
lokalnih energetskih virov in URE v javnih
stavbah;
4. promovirali energetsko varčno vožnjo
v prometu;
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5. ozaveščali in spodbujali porabnike
energije za investiranje v kotle na lesno
biomaso;
6. informirali potencialne investitorje o
naprednih energetskih tehnologijah za URE,
kogeneracijo, izkoriščanje sončne energije
in drugih obnovljivih virov energije;
7. promovirali URE in OVE v izobraževalnih programih.
Za ugotovitev primernosti za sofinanciranje bodo za ocenjevanje, vrednotenje
in določitev deleža sofinanciranja aktivnosti uporabljena merila za ocenjevanje,
in sicer: reference izvajalca, ustreznost
cene glede na program, kakovost načrta
za izvedbo programa del (izvedbena celovitost in razčlenjenost) predlaganih aktivnosti, stopnja doseganja ciljnih javnosti v
okviru predlagane vsebine. Ocenjevanje
in vrednotenje vsake popolne vloge bo
izvedeno s točkovanjem po posameznem
merilu. Dodelitev sredstev sofinanciranja
aktivnosti, opredeljenih v posamezni vlogi,
je možna do zneska zaprošenih sredstev
oziroma največ do 50% vrednosti celotne
izvedbe aktivnosti. Sredstva sofinanciranja
se bodo dodeljevala kumulativno za vloge
z najvišjim zbirom točk okvirno do obsega
razpisanih sredstev. Natančnejši opis predmeta razpisa, pogoji in merila za dodelitev
sofinanciranja so navedeni v razpisni dokumentaciji.
3. Okvirna višina sredstev: skupna predvidena višina sredstev za sofinanciranje je
do 19,000.000 SIT na proračunski postavki
4261.
4. Predvideno obdobje porabe sredstev:
od 15. aprila do 31. decembra 2004.
5. Rok, v katerem lahko predlagatelji
predložijo vloge in način predložitve vlog:
Upoštevane bodo vloge, ki bodo pravilno
označene dostavljene do petka, 27. februarja 2004, do 15. ure na naslov: Ministrstvo za
okolje in prostor, Agencija RS za učinkovito
rabo in obnovljive vire energije, Dimičeva
12, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici,
ki mora biti opremljena in označena tako, da
je na ovojnici navedeno:
– “Vloga – Ne odpiraj!”,
– naziv javnega razpisa (Informativne,
ozaveščevalne in promocijske dejavnosti
za URE in OVE),
– ime in točen naslov predlagatelja.
Neustrezno predloženih in nepopolnih
vlog komisija ne bo obravnavala.
6. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja
vlog: odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo dne
2. marca 2004, na naslovu: Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo, Agencija za učinkovito rabo in obnovljive vire energije, Dimičeva 12, Ljubljana, s pričetkom ob 10. uri.
7. Predlagatelji bodo po postopku obveščeni o potrebni dopolnitvi vlog, najpozneje
v 45 dneh od dneva odpiranja pa o izidu
javnega razpisa.
8. Razpisna dokumentacija je dostopna
na spletni strani Agencije: www.gov.si/aure
ali pa jo predlagatelji lahko naročijo na
Agenciji RS za učinkovito rabo in obnovljive
vire energije, Dimičeva 12, Ljubljana, vsak
delavnik od 8. do 15. ure oziroma jo z navedbo svojega polnega naslova naročijo na
naslovu dragica.bratanic@gov.si oziroma
jim bo posredovana po elektronski pošti.
Ministrstvo za okolje, prostor
in energijo
Agencija za učinkovito rabo
in obnovljive vire energije
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Javni razpis
za sofinanciranje projektov razvoja,
lokalizacije in razširjanja programske
opreme temelječe na odprti kodi
OK2004-1
1. Ime oziroma naziv in sedež ponudnika: Ministrstvo za informacijsko družbo
(MID), Tržaška 21, 1508 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-03, faks: 01/478-83-75,
http://mid.gov.si, e-pošta: mid@gov.si.
2. Pravna podlaga: Zakon o Vladi Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 4/93, zadnja
sprememba 52/02), Zakon o državni upravi
(Ur. l. RS, št. 52/02, zadnja sprememba
110/03), Zakon o izvrševanju proračuna RS
za leti 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03),
Zakon o javnih financah RS (Ur. l. RS, št.
79/99, zadnja sprememba 110/02) in Proračun RS za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 118/02 in
130/03), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna (Ur. l. RS, št. 47/03).
3. Predmet javnega razpisa ter pogoji in
merila za izbor prijaviteljev:
a) Predmet
Izhajajoč iz ciljev in načel dokumenta
»Politika Vlade RS pri razvijanju, uvajanju
in uporabi programske opreme in rešitev,
temelječih na odprti kodi« in »Strategija Republike Slovenije v informacijski družbi«, želi
Ministrstvo za informacijsko družbo (MID),
finančno podpreti delovanje neprofitnih
organizacij in združenj (združenih v pravno
organizacijsko obliko društva ali zavoda), ki
se ukvarjajo z razvojem, lokalizacijo in razširjanjem programske opreme, ki temelji na
odprti kodi.
Vsebinsko je razpis porazdeljen na dva
dela in sicer:
1. Razvoj, nadgradnja, dopolnitve in/ali
lokalizacija obstoječih ali novih aplikativnih rešitev temelječih na odpri kodi (ciljne
rešitve),
2. Razvoj, nadgradnja in/ali lokalizacija obstoječih aplikativnih rešitev (splošne
rešitve).
Predmet tega razpisa niso projekti, ki bi
bili namenjeni kakršnem koli komercialnemu
delovanju prijaviteljev ali oddajanju v uporabo drugim, komercialnim uporabnikom.
b) Pogoji
Na ta razpis se lahko prijavijo le civilno
družbene skupine, ki se združujejo v pravno
organizacijsko obliko društva ali zavoda (neprofitne organizacije).
Rezultati delovanj organizacij in združenj
morajo biti na voljo vsem (dostopni za prost
prenos preko svetovnega spleta) v izvorni
obliki. Programska koda, ki jo združenja in
organizacije razvijajo, lokalizirajo in razširjajo, pa mora uporabljati odprte standarde
in protokole.
Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo le programe, ki so koordinirani in zaključeni v času od 1. 1. 2004 do 1. 10. 2004.
Prijavitelj mora za izvajanje projekta zagotoviti najmanj 25% potrebnih sredstev zunaj sredstev ponudnika sofinanciranja.
c) Merila
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija, ki jo bodo sestavljali strokovni sodelavci ministrstva na osnovi naslednjih meril:
a) inovativnost predlaganih rešitev,
b) povezljivost oziroma vključenost programske rešitve v obstoječe programske
rešitve in razširjenost rabe le-teh,

c) reference izvajalcev projektov (in predavateljev, če so v okviru projekta predvidena tudi izobraževanja uporabnikov),
d) preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije,
e) kakovost izvedbe usposabljanja (metode, pripomočki, vsebine), če bo v okviru
projekta predvideno tudi usposabljanje
uporabnikov.
Vsa navedena merila so podrobneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša
15,000.000 SIT z vključenim DDV, izplačljivih v letu 2004.
4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: prijave morajo biti izdelane enofazno. Naloge
morajo biti izvedene do 1. 10. 2004. Z izvedbo del je pogojeno izplačilo dodeljenih
sredstev. Le-ta se porabijo v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna za
leto 2004.
5. Rok, do katerega morajo biti predložene ponudbe za dodelitev sredstev,
način predložitve ponudb ter opremljenost
ponudb:
a) Rok za predložitev ponudb in način
predložitve: prijava mora dospeti v vložišče Ministrstva za informacijsko družbo,
Tržaška 21, 1508 Ljubljana, najpozneje do
23. 2. 2004, do 12. ure, ne glede na način
dostave.
b) Način predložitve in opremljenost ponudb: prijavo za razpis je potrebno poslati
v zaprtem ovitku, na katerem mora biti jasno vidna označba: “Ne odpiraj – vloga na
razpis – Sofinanciranje projektov razvoja,
lokalizacije in razširjanja programske opreme temelječe na odprti kodi OK 2004-1”.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja. Uporabite povabilo k oddaji ponudbe (razpisni obrazec št. 10). Veljavne
bodo ponudbe, ki bodo pravilno opremljene
in pravočasno predložene naročniku.
6. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: odpiranje vlog bo 24. 2. 2004 ob
13. uri. Odpiranje ponudb ne bo javno.
7. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v roku 45 dni od dneva odpiranja prijav.
Neveljavnih prijav (nepravilno opremljenih in nepravočasno prispelih) strokovna komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte
vrnjene prijaviteljem.
8. Kraj čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Vsa razpisna dokumentacija je ves čas
trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu http://mid.gov.si v rubriki Razpisi, oziroma v vložišču Ministrstva za informacijsko
družbo, Tržaška 21, 1508 Ljubljana, vsak
dan od 9. do 13. ure do vključno ponedeljka
23. 2. 2004 do 12. ure.
Dodatne informacije so na voljo vsak
delovni dan od 9. do 10. ure na sedežu Ministrstva za informacijsko družbo, Tržaška
21, 1508 Ljubljana, tel. 01/478-83-83, faks
01/478-83-75, kontaktna oseba: dr. Miroslav Kranjc, e-pošta: miro.kranjc@gov.si.
Prijavitelj sofinanciranja močno vzpodbuja
uporabo elektronske pošte kot priporočenega načina komuniciranja s kontaktnimi
osebami.
Ministrstvo za informacijsko družbo
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Ob-1746/04
Na podlagi proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št.
130/03) in 74. člena Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03) objavlja Ministrstvo
za okolje, prostor in energijo (v nadaljnjem
besedilu: MOPE)
javni razpis
za subvencioniranje digitalizacije
prostorskih sestavin dolgoročnih in
srednjeročnih družbenih planov občin
v letu 2004
1. Ime in sedež uporabnika: Ministrstvo
za okolje, prostor in energijo, Dunajska 48,
1001 Ljubljana, p.p. 653.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
subvencioniranje stroškov priprave prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občin v digitalni obliki
v letu 2004. MOPE bo subvencioniral aktivnosti občin, ki imajo za cilj preoblikovanje veljavnih prostorskih sestavin planskih aktov v
digitalno obliko oziroma pripravo sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin planskih
aktov v digitalni obliki v skladu s Pravilnikom
o pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih in
srednjeročnih družbenih planov občin v digitalni obliki (Ur. l. RS, št. 20/03).
3. Pogoji subvencioniranja
Na razpis se lahko prijavijo občine, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– pravno-formalno urejene in zakonito
sprejete prostorske planske akte;
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– zaposlenega prostorskega planerja
– urbanista, ki je usposobljen za strokovno
pripravo in usmerjanje izvajanja prijavljene
naloge ali kako drugače formalno zagotovljeno opravljanje tehnično-strokovnih nalog
v zvezi z urbanističnim načrtovanjem naselij
in drugih posegov v prostor;
– naloga mora biti zasnovana v takem
obsegu, da bo zagotovljen zaključek 1. faze
do 15. 4. 2004, 2. faze pa do 1. 6. 2004;
– prejemnik subvencije mora zagotoviti
preostanek sredstev od ocenjene vrednosti
projekta.
Na razpis se lahko prijavijo občine, ki še
niso prejele sredstev na javnem razpisu za
subvencioniranje digitalizacije prostorskih
sestavin planskih aktov v letu 2003, tiste, ki
so že prejele sredstva za subvencioniranje
v letu 2003 in tiste, ki že imajo sklenjene
pogodbe za subvencioniranje v letu 2004,
znesek subvencioniranja pa glede na prejeta oziroma pogodbena sredstva ni presegel
70% ocenjene vrednosti projekta.
Podlaga za oceno vrednosti del je okvirna cena 150.000 SIT za digitalizacijo
enega polnega lista kartografske dokumentacije prostorskih sestavin planskega
akta v merilu 1:5000, kartografskega dela
prostorskih sestavin planskega akta v merilu 1:25000 in enega lista urbanistične
oziroma krajinske zasnove v merilu 1:5000
oziroma 1:10000.
Od ocenjene vrednosti bodo odštete že
dodeljene subvencije za ta namen.
4. Merila za dodelitev subvencije

Merila

Vrednost merila
%

a)

Celovitost digitalizacije sprejetih prostorskih sestavin planskih aktov občin

60%

– digitalizira se celotne sprejete prostorske sestavine planskih aktov občine

b)

60

100%

60

– digitalizira se kartografski del

20%

12

– digitalizira se urbanistična zasnova

10%

6

– digitalizira se krajinska zasnova

10%

6

– digitalizira se kartografska dokumentacija

60%

36

Aktivnosti v zvezi z digitalizacijo prostorskih sestavin planskih aktov občin

30%

– sprejet sklep občinskega sveta o digitalizaciji

c)

Max.
točke

30

100%

30

– digitalizacija poteka v skladu s Pravilnikom

50%

15

– že digitalizirano – potrebna uskladitev s Pravilnikom

25%

10

Aktivnost pri sodelovanju v anketah, ki jih je
pripravil Urad Republike Slovenije za prostorsko
planiranje

10%

– odgovor je bil
– ni odgovora
Skupaj:

100%

10

100%

10

0%

0
100
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Način uporabe meril:
a) Celovitost digitalizacije planskih aktov občin
Ocenjuje se obseg predvidene digitalizacije prostorskega plana. To pomeni, da
bodo največ točk dobile občine, ki bodo
digitalizirale celotni prostorski plan (kartografski del, urbanistične zasnove, krajinske
zasnove in kartografsko dokumentacijo).
Prednostno se daje poudarek digitalizaciji
kartografske dokumentacije, kar je osnova
za pripravo ustreznih evidenc ter za potrebe
priprave poročil.
b) Aktivnosti v zvezi z digitalizacijo
Najvišje število točk je namenjeno posamezni občini, ki je sprejela sklep o digitalizaciji prostorskih sestavin planskih aktov
občine. Število točk se ustrezno zmanjša v
primeru, da digitalizacija poteka oziroma, da
je občina že digitalizirala posamezne sestavine veljavnih prostorskih sestavin plana.
c) Aktivnosti pri sodelovanju v anketah
Ocenjuje se, ali je občina aktivno sodelovala pri anketi, ki jo je posredoval
Urad RS za prostorsko planiranje v letu
2002 z namenom ugotoviti stanje na področju urejanja prostora na nivoju lokalne
skupnosti.
Posamezna merila so ovrednotena v
točkah, oziroma v odstotkih. Seštevek vseh
meril je 100 točk, oziroma 100%.
5. Okvirna višina sredstev in način subvencioniranja
Okvirna višina sredstev je 180 mio SIT.
Subvencionirane bodo tiste občine, ki
bodo pri oceni prijave prejele 45 točk ali
več.
Če bo upravičencev do subvencij več
kot je razpoložljivih proračunskih sredstev,
se bo vsem prejemnikom delež subvencioniranja sorazmerno v enakem odstotku
zmanjšal. Pri višini sredstev se upoštevajo
vsa že dodeljena sredstva iz prvih dveh
razpisov in število polnih listov iz grafičnega dela veljavnih prostorskih sestavin,
ki pokrivajo območje občine in so predmet
digitalizacije.
6. Rok in način prijave
Rok za oddajo prijav je 24. 2. 2004. Prijave morajo do tega dne prispeti po pošti
oziroma biti oddane do 13. ure v tajništvo
Ministrstva za okolje, prostor in energijo, Dunajska 21, I. nadstropje, soba 113,
Ljubljana. Prijava mora biti v zaprti ovojnici,
opremljeni z imenom in naslovom predlagatelja ter napisom “Ne odpiraj – Vloga za
subvencije”.
Odpiranje prijav, ki ne bo javno, bo
opravila strokovna komisija 24. 2. 2004.
Prijavljene občine bodo o izboru predlogov
obveščene najkasneje do 8. 3. 2004 po zaključenem roku za oddajo prijav.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji prejmejo v tajništvu MOPE na prej
navedenem naslovu od dneva objave razpisa vsak delovni dan od 9. do 13. ure ali
po pošti na njihovo zahtevo ali na spletni
strani MOPE-Urada za prostorski razvoj
(http:/intranet.sigov.si/mop/Aktualno/Javni
razpisi).
Občine lahko dobijo dodatne informacije
do poteka roka za oddajo prijav na MOPE,
na prej navedenem naslovu vsak delovni
dan med 9. in 14. uro – odgovorna oseba:
mag. Majda Čuček – Kumelj, tel. 01/4787073.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
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Št. 12003-1/2002
Ob-996/04
Na podlagi tretjega odstavka 3. člena
Splošnih pogojev poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja (Ur.
l. RS, št. 117/00, 24/01, 106/01, 102/02 in
33/03) (v nadaljevanju: Splošni pogoji) Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije,
javni sklad, objavlja
javni razpis
za kreditiranje okoljskih naložb
29LI04A
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev
Predmet razpisa so krediti Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v nadaljevanju: Sklad) za okoljske naložbe na ozemlju Republike Slovenije
v skupnem znesku 1,5 milijarde SIT.
Krediti so namenjeni lokalnim skupnostim, gospodarskim družbam in drugim
pravnim osebam ter samostojnim podjetnikom posameznikom, ki opravljajo ustrezne
lokalne gospodarske javne službe s področja varstva okolja in oskrbe z energijo, za
namene iz točke 10. pa tudi drugim pravnim
osebam v javni lasti, za naložbe oziroma
zaključene faze naložb (v nadaljevanju:
naložbe) v:
1. čiščenje in odvajanje odpadnih voda;
2. ravnanje z odpadki, ki se nanašajo
na gradnjo ali širitev odlagališč nenevarnih
odpadkov oziroma izvedbo sanacijskih ali
drugih del za prilagoditev obstoječih odlagališč za odlaganje nenevarnih odpadkov
predpisanim zahtevam;
3. gradnjo ali rekonstrukcijo obratov ali
nakup naprav, namenjenih ločenemu zbiranju, razvrščanju, obdelavi, predelavi in
končnemu ravnanju z odpadki z namenom
zmanjšanja obremenjevanja okolja;
4. obnovo javnih sistemov za oskrbo s
pitno vodo z namenom zmanjšanja izgub;
5. gradnjo javnih sistemov za nadomestno oskrbo s pitno vodo v naseljih;
6. gradnjo ali rekonstrukcijo velikih kurilnih naprav z namenom zmanjševanja onesnaževanja zraka;
7. soproizvodnjo električne in toplotne
energije, če je naprava priključena na javno električno omrežje in se izraba primarne
energije poveča vsaj za 5%;
8. izrabo obnovljivih virov energije (biomasa, geotermalna in vodna energija, energija sonca, vetra in okolice;
9. zmanjšanje onesnaževanja zraka iz
razpršenih virov v urbanih naseljih;
10. učinkovito rabo energije v objektih
v javni rabi.
Naložbe, za katere bodo dodeljeni krediti po tem razpisu, morajo biti pričete po
1. 10. 2003. Noben plačilni dokument (račun, situacijski obračun, itd.), ki se nanaša
na fizično izvedbo dela naložbe, ki predstavlja upravičene stroške po tem razpisu
oziroma osnovo za izračun odobrenega
kredita, ne sme biti starejši od tega datuma, kar mora kandidat zagotoviti s posebno izjavo, ki je del razpisne dokumentacije.
Naložbe po tem razpisu morajo biti zaključene v 2 letih od datuma izdaje odločbe o
dodelitvi kredita. Dokazilo o zaključku naložbe je zaključni obračun izvajalca, ki ga
spremlja izjava investitorja, da je naložba,
za katero je bil odobren kredit, zaključena
in izpolnjuje vse zahteve iz odločbe o dodelitvi kredita.
2. Pogoji dodeljevanja kreditov
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a) Usposobljenost kandidata
Na razpis se lahko prijavijo lokalne skupnosti ali izvajalci ustreznih gospodarskih javnih služb. Na razpis se lahko prijavijo le tisti
izvajalci gospodarskih javnih služb, ki so po
bančni klasifikaciji razvrščeni v bonitetni
razred A, B ali C.
b) Splošni pogoji kreditiranja
Pri dodeljevanju kreditov veljajo naslednje omejitve državnih pomoči:
– v primeru prilagajanja malih in srednje
velikih podjetij novim okoljevarstvenim standardom, ki veljajo v Evropski uniji, intenzivnost pomoči ne sme presegati 15% upravičenih stroškov, vendar le v obdobju 3 let od
uveljavitve nacionalnih standardov;
– za prilagajanje nacionalnim standardom, če so le-ti strožji od predpisanih v Evropski uniji ali slednjih sploh ni, intenzivnost
pomoči ne sme presegati 30% upravičenih
stroškov za velika podjetja in 40% upravičenih stroškov za majhna in srednje velika
podjetja. Ta določba se uporablja tudi v primerih prostovoljnega investiranja v varstvo
okolja, ko okoljevarstveni standardi niso
predpisani;
– za naložbe v varčevanje z energijo, v
kogeneracijo in v obnovljive vire energije
intenzivnost pomoči ne sme presegati 40%
upravičenih stroškov za velika podjetja in
50% za majhna in srednje velika podjetja.
V primerih daljinskega ogrevanja z obnovljivimi viri energije in v primerih kogeneracij,
ki kot primarni vir uporabljajo obnovljive vire
energije, se delež pomoči iz prejšnjega stavka poveča za 10 odstotnih točk, če je sistem
daljinskega ogrevanja oziroma proizvodnja
iz kogeneracije edini vir oskrbe na zaokroženem območju.
V primerih iz druge in tretje točke prejšnjega odstavka se delež pomoči poveča za
10 odstotnih točk, če prejemnik pomoči izvaja svojo dejavnost, ki je predmet dodeljevanja pomoči, na območju, ki je upravičeno
do dodeljevanja regionalne pomoči in pod
pogojem, da se naložba ohrani v regiji vsaj
pet let po zaključku naložbe in prejemnik
pomoči prispeva najmanj 25% vrednosti
naložbe iz lastnih sredstev, ki ne smejo
vsebovati pomoči.
Zgornja meja intenzivnosti pomoči velja ne glede na to, iz katerih javnih virov
(sredstva občinskih proračunov, državnega
proračuna ali sredstva EU) je pomoč dodeljena oziroma, če je pomoč dodeljena po več
shemah hkrati.
Vloga za odobritev pomoči mora vsebovati tudi izjavo prejemnika sredstev, koliko
sredstev državne pomoči je že prejel za isti
namen iz drugega javnega vira (točka 3.c
tega razpisa).
Zgornje omejitve ne veljajo za naložbe
v gradnjo in rekonstrukcijo infrastrukturnih
objektov in naprav za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb, če naložbo izvaja
lokalna skupnost ali drug investitor po njenem pooblastilu.
Odobreni kredit lahko obsega največ
70% od vrednosti upravičenih stroškov
naložbe oziroma največ 470 milijonov SIT.
Na razpis je mogoče prijaviti le naložbe
oziroma faze naložb, ki s strani Sklada še
niso bile kreditirane. Krediti se odplačujejo
v četrtletnih obrokih. Odplačilna doba lahko
znaša največ 15 let z vključenim moratorijem. Moratorij na odplačilo glavnice lahko
znaša največ dve leti. V primeru časovno
omejenega izvajanja dejavnosti s področja

varstva okolja na podlagi pogodbe, dovoljenja pristojnega organa ipd., je odplačilna doba s pogojem vezana na veljavnost
takšnega akta.
Kredit lahko pridobijo tisti kandidati, ki
predložijo investicijsko dokumentacijo, izdelano v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Ur. l. RS, št.
82/98, 86/98, 43/99, 79/99 in 39/00) oziroma Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo
programov za javna naročila investicijskega
značaja za objekte in naprave javnih služb
varstva okolja (Ur. l. RS, št. 115/02).
Kredit bo potrebno zavarovati s predložitvijo:
– štirih bianco menic s pooblastilom za
izpolnitev in
– enega ali več izmed naslednjih zavarovalnih instrumentov (ne velja za lokalne
skupnosti):
1. ustrezno zavarovanje s strani države;
2. nepreklicna brezpogojna garancija prvovrstne banke, izplačljiva na prvi poziv;
3. drugo prvovrstno zavarovanje, opredeljeno v Sklepu Banke Slovenije (v nadaljevanju: sklep) o razvrstitvi aktivnih
bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in
hranilnic (Ur. l. RS, št. 24/02 in 85/02);
4. poroštvo občine;
5. za Sklad sprejemljiva hipoteka na
tržno zanimivi nepremičnini, ki se ne uporablja za namene izvajanja javnih služb, v
vsaj 1,5-kratni vrednosti kredita Sklada, ki
so mu prištete terjatve, ki so že vpisane v
zemljiško knjigo;
6. zastava vrednostnih papirjev, ki po
sklepu iz 3. alinee tega odstavka niso opredeljeni kot prvovrstno zavarovanje in kotirajo
na borzi;
7. druga, po posebnem predhodnem dogovoru za Sklad sprejemljiva zavarovanja,
ki nudijo zadostno zavarovanje za izpolnitev
dolžnikovih obveznosti.
V primeru zavarovanja z instrumenti iz
5., 6. in 7. alinee prejšnjega odstavka mora
kreditojemalec predhodno pridobiti tudi pozitivno bonitetno mnenje Sklada.
Letna obrestna mera je (po izbiri kreditojemalca):
A) za kredite v tolarjih:
– fiksna nominalna obrestna mera 3,8%
letno za kredite, s katerimi se financirajo
naložbe na območju narodnih, regijskih
in krajinskih parkov, ne glede na vrsto
zavarovanja;
– fiksna nominalna obrestna mera 3,95%
letno za kredite, zavarovane z instrumenti iz
alinej 1–4 tretjega odstavka te točke;
– fiksna nominalna obrestna mera 4,1%
letno za kredite, zavarovane z instrumenti iz
alinej 5–7 tretjega odstavka te točke;
B) za kredite v tolarjih z valutno klavzulo
v EUR:
– trimesečni EURIBOR + 0,2% (nič
celih dve odstotnih točk) letno za kredite, s
katerimi se financirajo naložbe na območju
narodnih, regijskih in krajinskih parkov, ne
glede na vrsto zavarovanja;
– trimesečni EURIBOR + 0,35% (nič
celih petintrideset odstotnih točk) letno za
kredite, zavarovane z instrumenti iz alinej
1–4 tretjega odstavka te točke;
– trimesečni EURIBOR + 0,5% (nič
celih pet odstotne točke) letno za kredite,
zavarovane z instrumenti iz alinej 5–7
tretjega odstavka te točke.
c) Prednostni kriteriji in merila za
dodeljevanje kreditov
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Prednost pri dodelitvi kredita imajo
kandidati, ki v postopku vrednotenja
vlog skladno z določili Splošnih pogojev
dosežejo višje število točk.
Kriteriji za vrednotenje vlog in določitev
vrstnega reda kandidatov za pridobitev
kredita so:
– pripravljenost projekta (največ 10 točk)
(delež sofinanciranja, stopnja pripravljenosti
za začetek del, delež lastnih virov);
– okoljski kriteriji (največ 30 točk)
(trajnostni razvoj, celovit pristop investitorja
k
reševanju
okoljske
problematike,
izpolnjevanje mednarodnih obveznosti,
stopnja prioritete iz nacionalnega programa
varstva okolja);
– ustreznost tehnoloških rešitev (največ
20 točk);
– stopnja ogroženosti okolja (največ
40 točk) (zavarovana območja – narodni,
regijski in krajinski parki, narodni rezervati
in naravni spomeniki, okoljsko občutljivejša
območja, stopnja zmanjšanja obremenitve
okolja).
Kriteriji so podrobneje razloženi v
Splošnih pogojih in razpisni dokumentaciji.
d) Višina kredita
Do kredita so upravičeni kandidati, ki
dosežejo vsaj 25 točk. Doseženemu številu
točk se prišteje število 15. Dobljeno število
pomeni delež (v%) kreditiranja upravičenih
stroškov naložbe. Delež kreditiranja
naložbe ne more v nobenem primeru
preseči 70%.
3. Vsebina vloge
Prijava za dodelitev kredita mora skladno
z veljavnim Navodilom o obvezni vsebini
vloge in obvezni zahtevani dokumentaciji
(v nadaljevanju: Navodilo) vsebovati:
a) vlogo za dodelitev kredita s podatki o
kandidatu in naložbi (sestavni del razpisne
dokumentacije) z dokazili, zahtevanimi v
razpisni dokumentaciji;
b) dokazila
o
usposobljenosti,
opredeljena v Navodilu in v razpisni
dokumentaciji;
c) izjavo kandidata o že prejetih
sredstvih državne pomoči za nameravano
naložbo iz drugih javnih virov;
d) upravno dovoljenje za kreditirano
naložbo (opredeljeno v Navodilu in v
razpisni dokumentaciji) oziroma če gre
za naložbo, za katero takšno dovoljenje
ni potrebno, izjavo/dokazilo proizvajalca
opreme o skladnosti z okoljskimi predpisi;
e) projektno dokumentacijo in poročilo
oziroma strokovno oceno o vplivih naložbe
na okolje, skladno z opredelitvijo v Navodilu
in v razpisni dokumentaciji;
f) investicijsko
dokumentacijo
za
obravnavano naložbo, izdelano v skladu z
ustrezno metodologijo, opredeljeno v točki
2 tega razpisa.
4. Pogodba in zavarovanje
Pred dodelitvijo kredita bodo morali
kandidati poravnati vse zapadle obveznosti
do Sklada, pred sklenitvijo kreditne
pogodbe pa bodo morali upravičenci
plačati nadomestilo za sklenitev kreditne
pogodbe skladno s Tarifnim pravilnikom o
nadomestilu za kreditiranje naložb varstva
okolja (Ur. l. RS, št. 92/02 in 55/03) (v
nadaljevanju: Tarifni pravilnik) ter predložiti
sklep ustreznega organa o najemu kredita
in menice, v primeru, da je kreditojemalec
lokalna skupnost, pa še soglasje ministra,
pristojnega za finance, k pogodbi o
zadolžitvi.

3. Merila za izbiro organizatorja zdravstvenih letovanj: merila za izbiro najprimernejšega organizatorja zdravstvenih letovanj
so navedena v razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna vrednost sredstev: Zavod bo
za zdravstveno letovanje zagotovil sredstva
v znesku 415,187.600 SIT, kot je navedeno
v Sklepu Upravnega odbora o planu zdravstvenega letovanja otrok za leto 2003.
5. Rok za predložitev ponudb in način
predložitve: ponudbe morajo biti naročniku
dostavljene osebno ali po pošti na naslov:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, vložišče
– soba št. 51, najkasneje do 20. 2. 2004.
Prepoznih, nepravilno označenih in
nepopolnih ponudb naročnik ne bo upošteval.
Na vsakem ovitku ponudbe mora biti
napisano:
– naslov naročnika,
– v levem spodnjem kotu oznaka razpisa, na katerega se ponudba nanaša (Javni
razpis – Zdravstveno letovanje) in številka
Uradnega lista RS, v katerem je bil javni
razpis objavljen ter vidno označeno “Ne odpiraj – Ponudba”;
– na hrbtni strani ovitka mora biti napisan naziv in naslov ponudnika – pošiljatelja, da mu je, v primeru nepravočasno
predložene ponudbe le-to mogoče vrniti
neodprto.
6. Izid razpisa: ponudniki bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje do
dne 31. 3. 2004.
7. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani http://zzzs.si/novosti ali pa jo v tem
roku zainteresirani dvignejo vsak delovni
dan med 10. in 12. uro v sobi 235 na Miklošičevi 24, Ljubljana.
8. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi
z razpisom dobijo zainteresirani po tel.
30-77-383, e-pošta: tina.pavlicic@zzzs.si,
faks 30-77-424 ali na naslovu Miklošičeva
24, Ljubljana.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Pred prvim črpanjem sredstev bodo
morali kandidati predložiti še ustrezne
zavarovalne instrumente, tisti, ki so
zavezani k izvajanju naložb skladno z
Zakonom o javnih naročilih pa tudi sklep o
izbiri najugodnejšega ponudnika.
V primeru odstopa od kreditne pogodbe
oziroma v primerih spremembe zavarovanja
nosi kreditojemalec stroške skladno z
vsakokrat veljavnim Tarifnim pravilnikom.
5. Črpanje odobrenega kredita: odobreni
kredit lahko upravičenec črpa na podlagi
sklenjene kreditne pogodbe. Črpanje
kredita je dokumentarno. Ustrezni deleži
sredstev bodo kreditojemalcem oziroma
izvajalcem nakazovani po predložitvi
ustreznih dokumentov (pogodbe, računi,
predračuni, mesečne situacije dotlej
opravljenih del).
6. Informiranje kandidatov: dodatne
informacije lahko kandidati pridobijo na
Ekološko razvojnem skladu Republike
Slovenije, javnem skladu, Trg republike
3, 1000 Ljubljana, tel. 01/241-48-20,
telefaks 01/241-48-60 in na spletni strani
www.ekosklad.si.
7. Rok in način prijave
Razpis je odprt do porabe razpisanih
sredstev oziroma najkasneje do 29. 10.
2004. Obravnavane bodo vloge, ki bodo
prispele na sklad v času od objave do
zaključka razpisa.
Kandidati se lahko dogovorijo za
pošiljanje razpisne dokumentacije na njihov
naslov vsak delovni dan od objave razpisa
dalje na Eko skladu, j.s., Trg republike 3,
1000 Ljubljana, tel. 01/241-48-20. Pred
pošiljanjem razpisne dokumentacije morajo
kandidati posredovati dokazilo o plačilu
stroškov tiskovin v višini 15.000 SIT ter
navesti naslov, telefon/telefaks z navedbo
kontaktne osebe kandidata, naziv naložbe
in okvirno višino zaprošenih sredstev.
Vloge na originalnih obrazcih z vsemi
zahtevanimi prilogami je treba oddati za
vsako naložbo posebej.
Ob vložitvi vloge so kandidati dolžni
plačati upravno takso v višini 200 točk
oziroma na dan objave razpisa 3.400 SIT.
Upravno takso plačajo v upravnih kolekih,
ki jih pripnejo na vlogo.
8. Postopek obravnave vlog: pri
odločanju o dodelitvi sredstev upravičencem
se uporablja postopek, določen z Zakonom
o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99 in 70/00). Zoper odločbo ima
kandidat pravico pritožbe na Ministrstvo za
okolje prostor in energijo.
Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, javni sklad
Ob-1142/04
Na podlagi 52. člena Pravil obveznega
zdravstvenega zavarovanja (Ur. l. RS, št.
30/03 in 35/03) objavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva
24, Ljubljana,
javni razpis
za izbiro organizatorjev zdravstvenih
letovanj
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
izbira organizatorjev zdravstvenih letovanj
v organizirani in strokovno vodeni zdravstveni koloniji za otroke, ki so bili večkrat
hospitalizirani ali pogosteje bolni.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis: splošni pogoji za
izbiro organizatorja zdravstvenih letovanj
navedeni v razpisni dokumentaciji.
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Ob-958/04
Na podlagi 57., 61., 62. člena in členov
od 100 do 120 Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.
96/02), Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 133/03),
Pravilnika o postopku in merilih za vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki se
sofinancirajo iz proračuna Občine Sevnica
(Ur. l. RS, št. 4/04) ter Pravilnika o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l.
RS, št. 6/03), Občina Sevnica objavlja
javni razpis
zbiranja predlogov za sofinanciranje
programov in projektov na področju
kulture, ki jih bo v letu 2004
sofinancirala Občina Sevnica
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica.
2. Predmet javnega razpisa so programi
in projekti na področju kulture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja
in varovanja kulturnih dobrin na področju
glasbene, plesne, gledališke in lutkovne,
literarne, likovne in fotografske, knjižno-založniške, filmske in video dejavnosti.
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Predmet tega razpisa niso sredstva za
investicijsko vzdrževanje in investicije v
prostore za izvajanje kulturnih programov
in projektov.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– kulturna društva in zveze, registrirana
v skladu z veljavno zakonodajo za izvajanje
programov na področju kulture s sedežem
v Občini Sevnica,
– da imajo zagotovljene materialne,
prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje kulturnih aktivnosti,
– da imajo zagotovljene redne vaje,
– dokazilo o urejeni evidenci in članstvu
(velja samo za kulturna društva – izpolnite
in obvezno priložite fotokopijo evidence o
članstvu),
– posamezniki, ki so vpisani v razvid
samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu za
kulturo in imajo stalno prebivališče v Občini
Sevnica,
– zavodi, gospodarske družbe in druge
organizacije, registrirane za opravljanje
dejavnosti v kulturi, vse v organiziranju
nekomercialnih programov in projektov, s
sedežem v Občini Sevnica,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za obseg dejavnosti, ki presega
njihov šolski program,
– da bo projekt ali program izveden v
letu 2004 na območju Občine Sevnica,
– da je priložen potrjen vzorec pogodbe,
– da ni dal zavajajoče podatke.
4. Vrednost razpisa: 8,000.000 SIT.
5. Merila za izbor programov in projektov
je Pravilnik o postopku in merilih za vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije
(vsi prijavitelji),
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe
(vsi prijavitelji),
– kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji,
– kopija odločbe o statusu (samo samostojni ustvarjalci na področju kulture).
Prijave na razpis morajo biti popolne,
naknadno dopolnjene po izteku roka za
predložitev prijav ni možno.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2004 morajo biti porabljena v letu
2004.
8. Rok za predložitev prijav in način
predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 2. marca 2004 do 12.
ure na naslov: Občina Sevnica, Oddelek
za družbene dejavnosti, Glavni trg 19a
8290 Sevnica.
Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane obvezno s priporočeno pošto najpozneje 2. 3. 2004 (datum poštnega žiga na
dan 2. 3. 2004).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za kulturne programe in projekte 2004«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden
naslov prijavitelja.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: strokovna komisija, imenovana
s sklepom župana, bo z odpiranjem začela 5. marca 2004 ob 8. uri v prostorih
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Občine Sevnica. Odpiranje ne bo javno.
Če se zaradi števila prejetih vlog odpiranje
ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji
delovni dan.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s
pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v
roku 3 dni od odpiranja vlog prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. V primeru, da predlagatelj v predpisanem roku
ne bo dopolnil vloge, bo vloga izločena in s
sklepom zavržena kot nepopolna.
10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v 30 dneh od datuma
odpiranja prijav.
Občina Sevnica bo z izbranimi prijavitelji
sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev zagotovljenih v sprejetem proračunu za leto 2004.
11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva tudi na
spletni strani Občine Sevnica www.obcinaa-sevnica.si ali jo v tem roku zainteresirani
lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Sevnica,
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica pri Žvar Joško, tel. 07/81-61-228, GSM 051/306-288,
e-mail: joze.zvar@obcina-sevnica.si v času
uradnih dni od 8. do 13. ure, soba 208.
Občina Sevnica
Št. 02502-1/2004
Ob-1012/04
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94,
45/94, 57/94, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96,
26/97, 70/97, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99,
59/99, 70/00, 100/00 in 51/02), 8. člena
Statuta Mestne občine Celje (Ur. l. RS,
št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99,
117/00 in 108/01) in Sklepa župana št.
02502/01/2004 z dne 23. 1. 2004, Mestna
občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000
Celje, objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
projektov društev s področja socialne,
humanitarne in invalidske dejavnosti v
Mestni občini Celje v letu 2004
Namen razpisa je izbira projektov društev s področja socialne, humanitarne in
invalidske dejavnosti, ki bodo v letu 2004
sofinancirani iz sredstev proračuna Mestne
občine Celje.
1. Mestna Občina Celje bo iz sredstev
proračuna za leto 2004 sofinancirala projekte društev socialne, humanitarne in
invalidske dejavnosti, katerih vsebina so
predvsem:
– rehabilitacijski in postrehabilitacijski
projekti, ki jih društva organizirajo za svoje
članstvo (npr. terapevtske skupine, organizirana športna vadba, organizacija tematskih delavnic, organizacija delovne terapije
in podobno),
– projekti samopomoči, namenjeni odpravljanju socialnih stisk posameznikov,
– projekti izobraževanja posebnih skupin občanov,
– projekti socializacije posameznikov.
2. Višina sredstev, ki je v proračunu
Mestne občine Celje v letu 2004 namenjena za sofinanciranje projektov društev, ki
delujejo na področju socialne, humanitarne
in invalidske dejavnosti je 5,650.000 SIT.
3. Projekti, sofinancirani na podlagi tega
razpisa, morajo biti izvedbeno in finančno
realizirani do 31. decembra 2004.

4. Na razpis se lahko prijavijo društva, ki
izvajajo dejavnost na področju socialne oziroma humanitarne in invalidske dejavnosti
ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– svojo dejavnost izvajajo na območju
Mestne občine Celje in imajo na njenem
območju sedež ali enoto;
– prijavijo projekt, ki je predmet razpisa;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničitev prijavljenega projekta;
– predlagan projekt izvajajo v skladu s
kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu;
– imajo izdelano realno financiranje
projekta;
– najkasneje do 27. februarja 2004 oddajo poročilo o realizaciji programa društva
oziroma projektov, financiranih v letu 2003
(velja za predlagatelje, ki so prejeli sredstva
na podlagi razpisa v letu 2003).
5. Zainteresirana društva lahko oddajo
predlog za izvedbo samo enega projekta.
6. Predlogi projektov društev bodo ocenjeni v skladu z naslednjimi merili:
– število članov društva s stalnim bivališčem na območju Mestne občine Celje,
– že izvedeni projekti v zadnjih treh
letih,
– sodelovanje uporabnikov pri izvedbi
projekta,
– sodelovanje prostovoljcev pri izvedbi
projekta,
– zaprta in realna finančna konstrukcija
projekta,
– čas delovanja društva,
– status društva v javnem interesu.
Projekti bodo ocenjeni po zgoraj navedenih kriterijih in na način, ki je natančneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
7. Razpisna dokumentacija je zainteresiranim društvom na voljo v tajništvu
Oddelka za družbene dejavnosti Mestne
občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000
Celje, in sicer vsak delovni dan med 9. in
12. uro, v sredo pa tudi med 14. in 16. uro,
vključno do 1. marca 2004 do 10. ure ali
pa jo prejmejo po elektronski pošti (zahtevek se mora posredovati na naslov: marija.lokovsek@celje.si).
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobijo interesenti na tel. 42-65-890
(oziroma 42-65-860 – tajništvo oddelka) ali
osebno pri višji svetovalki za zdravstvo in
socialno varstvo Mariji Lokovšek.
8. Rok za oddajo predlogov projektov je
1. marec 2004 do 10. ure.
Predlogi morajo v celoti izpolnjevati
zahteve po tem razpisu in v razpisni dokumentaciji.
9. Predlagatelji oziroma društva lahko
oddajo predloge po pošti ali osebno. Predlog mora biti oddan v zaprti ovojnici, na
kateri je naveden naslov: Mestna občina
Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg
celjskih knezov 9, 3000 Celje, s pripisom:
»Ne odpiraj – projekti socialne, humanitarne in invalidske dejavnosti v letu 2004«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov predlagatelja.
10. Predlogi, ki ne bodo prispeli pravočasno, ne bodo opremljeni in pripravljeni
skladno z zahtevami tega razpisa in razpisne dokumentacije, bodo izločeni iz nadaljnje obravnave takoj, ko bo to evidentirano.
11. Društva bodo o izbiri obveščena
najkasneje v roku 15 dni po izteku roka za
oddajo predlogov.
Mestna občina Celje
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Ob-1023/04
Občina Mozirje na podlagi 10. člena
Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98) in
6. člena Pravilnika za vrednotenje športnih
programov v Občini Mozirje (Ur. l. RS, št.
7/04) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa v letu 2004
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov:
– športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok, mladine in študentov,
– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov,
– informatika v športu,
– znanstveno raziskovalna dejavnost
v športu,
– informiranje o športu v medijih,
– založniška dejavnost v športu,
– propagandna dejavnost v športu,
– razvojno-raziskovalna dejavnost, meritve, analize in svetovanja,
– prireditve,
– medobčinsko in mednarodno sodelovanje.
2. Na razpis za sofinanciranje programov lahko kandidirajo športna društva,
zveza športnih društev, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov
registrirana za opravljanje dejavnosti na
področju športa, zavodi iz področja športa,
vzgoje in izobraževanja in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Mozirje,
– da so registrirani za izvajanje športne
dejavnosti,
– da imajo zagotovljene materialne,
prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za uresničitev načrtovanih športnih
dejavnosti,
– da imajo vsaj že eno leto pred prijavo
na razpis organizirano redno vadbo odgovarjajočega števila članov,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini (velja le za športna društva in zveze),
– da redno letno dostavljajo občini in
zvezi podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov, plan aktivnosti, poročila
o doseženih rezultatih in finančno realizacijo.
3. Prijava na razpis mora biti dostavljena
na razpisnih obrazcih naročnika, ki jih po
objavi razpisa interesenti lahko dvignejo na
sedežu Občine Mozirje, Savinjska cesta 7,
v času uradnih ur.
Gospodarske družbe, zasebniki in druge
ustanove, ki so registrirane za opravljanje
dejavnosti v športu ter ustanove, ki so
ustanovljene za opravljanje dejavnosti v
športu, morajo ob prijavi na razpis priložiti
potrdilo o registraciji za opravljanje dejavnosti športa.
4. Vrednost sredstev, ki bodo namenjena za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v letu 2004, znaša 8,503.000
SIT.
5. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Mozirje in Pogojev,
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meril in normativov za vrednotenje športnih
programov v Občini Mozirje.
6. Rok za prijavo na javni razpis – šport
2004 je 28. 2. 2004.
7. Prijave z razpisno dokumentacijo pošljite ali dostavite obvezno v zaprti kuverti
na naslov: Občina Mozirje, Savinjska cesta
7, 3330 Mozirje, s pripisom “Javni razpis
– Šport 2004 – Ne odpiraj”.
8. Odpiranje prijav ne bo javno.
9. Prejete vloge bo obdelala in ocenila komisija, predlog izbora programov in
predlog delitve razpoložljivih proračunskih
sredstev za šport bo potrdil župan Občine
Mozirje.
10. Sklep o dodelitvi finančnih sredstev
bodo prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni
po poteku razpisnega roka.
11. Podrobne informacije lahko dobite
na Občini Mozirje, Savinjska cesta 7, Mozirje, tel. 03/83-93-306.
Občina Mozirje

– program društva za leto 2004;
– finančno poročilo za leto 2003;
– kopijo potrjenega (s strani DURS) zaključnega računa za leto 2003 – dostavite
najkasneje do 15. 3. 2004.
6. Informiranje kandidatov
Zahtevane obrazce in pravilnik dobite
na občini v času uradnih ur (ponedeljek,
sredo in petek od 8. do 12. ure, sreda od
14. do 16. ure).
Predstavniki društev bodo lahko vse
informacije v zvezi z izpolnjevanjem razpisne dokumentacije dobili v sredo, 11. 2.
2004 in sredo 18. 2. 2004 v prostorih sejne
sobe Občine Radlje ob Dravi v času od 14.
do 17. ure.
Z izbranimi izvajalci letnega programa
kulture, ki bodo predložiti vse zahtevane
podatke, bodo podpisane pogodbe o dodeljeni višini sredstev v 15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri.
Občina Radlje ob Dravi

Ob-1073/04
Občina Radlje ob Dravi, objavlja na podlagi 1. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02)

Ob-1085/04
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS. št. 25/98) in 13. člena Pravilnika
o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Ajdovščina, (Ur. l. RS
št. 65/02) Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6/a, Ajdovščina objavlja

javni razpis
za zbiranje vlog za sofinanciranje
kulturnih programov in projektov za
leto 2004, ki jih bo občina sofinancirala
iz občinskega proračuna
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih kulturnih programov in projektov
na področjih:
– literatura in sodobna teoretična misel,
– likovna umetnost, arhitektura in oblikovanje,
– glasba in ples,
– gledališče,
– arhivska in muzejska dejavnost,
– alternativna kultura,
– ljubiteljska dejavnost.
2. Pogoji za prijavo na razpis: na razpis
se lahko prijavijo društva (tudi sekcije društev), registrirana za izvajanje programov
na področju kulture, zasebniki na področju
kulture, ki so vpisani v razvid samostojnih
kulturnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo, zavodi, gospodarske družbe in organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti s področja kulture.
3. Pogoji sofinanciranja
Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali programi po Pravilniku o vrednotenju kulturnih programov v Občini Radlje
ob Dravi.
Kulturna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju kulturnega programa.
4. Roki in način prijave: vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov:
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska 7, 2360
Radlje ob Dravi, najkasneje do 1. 3. 2004.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno,
če je bila zadnji dan za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12.
ure oddana v prostorih občine.
5. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec Prijavo na razpis;
– preglednico izvedenega programa
(B-1);
– poročilo o izvedbi programa društva
(B-2) za vsak izveden samostojni program;

javni razpis
za sofinanciranje izvajalcev letnega
programa športa v Občini Ajdovščina
I. Občina Ajdovščina bo v letu 2004 sofinancirala naslednje športne programe:
1. Športno vzgojo otrok, mladine in
študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s
športom zunaj obveznega izobraževalnega
programa;
2. Športno rekreacijo;
3. Kakovostni šport;
4. Vrhunski šport;
5. Programe za otroke in mladino s posebnimi potrebami ter šport invalidov;
6. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu;
7. Znanstvenoraziskovalno dejavnost;
8. Založniško dejavnost;
9. Udeležbo in organizacijo mednarodnih, državnih, medobčinskih in občinskih
športnih prireditev;
10. Informacijski sistem na področju
športa;
11. Delovanje društev in športnih zvez
na ravni lokalne skupnosti;
12. Gradnjo in adaptacijo športnih objektov ter nabavo opreme.
II. Programi in izvajalci bodo izbrani in
sofinancirani po merilih iz Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa
športa v Občini Ajdovščina.
III. Na razpis se lahko prijavijo;športna društva, zveze športnih društev, ki jih
ustanovijo športna društva s sedežem
na območju občine, zavodi, gospodarske
družbe, zasebniki in druge organizacije, ki
so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju
športa, razen izjem, ki jih pravilnik posebej
predvideva, ustanove, ki so ustanovljene
za opravljanje dejavnosti v športu in so
splošno koristne in neprofitne, zavodi za
področja vzgoje in izobraževanja.
Prijavitelj mora imeti sedež v Občini
Ajdovščina, razen izjem, ki jih Pravilnik o
sofinanciranju izvajalcev letnega programa
športa v Občini Ajdovščina posebej predvideva.
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III. Rok za prijavo programov je 16. 2.
2004. Prijave v zaprti kuverti z oznako
Športni programi 2004, naziv prijavitelja, ne
odpiraj-vloga, se pošlje po pošti ali odda na
naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6a, 5270 Ajdovščina. Šteje se, da je prijava
pravočasna, če je bila oddana zadnji dan
roka za oddajo prijav po pošti priporočeno
ali osebno prinešena do 15. ure.
Prijavi se priložijo obrazci in drugi dokumenti navedeni v razpisni dokumentaciji,
ki jo zainteresirani dobijo na sedežu Občine
Ajdovščina ali na spletnih straneh občine;
www.ajdovscina.si, pod rubriko razpisi.
Dodatne informacije lahko predlagatelji
dobijo na tel. 05/365-91-22.
IV. Sklep o izbiri bodo prijavljeni izvajalci
prejeli v roku 45 dni po roku za oddajo prijav. Z izbranimi izvajalci bo sklenjena pogodba o sofinanciranju.
Občina Ajdovščina
Ob-1166/04
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98) in 8. člena Odloka o
uresničevanju javnega interesa na področju
športa v Občini Hrpelje – Kozina, Občina
Hrpelje – Kozina objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju športa v javnem interesu v
Občini Hrpelje – Kozina, v letu 2004
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih programov:
– programi športne vzgoje otrok in mladine,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– delovanje zvez športnih društev,
– propagandna dejavnost v športu.
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,
izvajajo programe v obsegu in načinu, ki je
predviden v Nacionalnem programu športa
v Republiki Sloveniji in imajo sedež v Občini
Hrpelje – Kozina.
2.2. Ostali pogoji
Prednost bodo imeli izvajalci, ki zagotavljajo ustrezno strokovno usposobljenost
in znanje in ki vključujejo večje število udeležencev v posamezne programe.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov športa v javnem interesu.
3. Vsebina vloge:
– uradni naziv društva, kluba, unije, zveze,... in ime odgovorne osebe,
– dokazilo o registraciji,
– podpisano izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji,
– izjavo blagajnika o pobrani članarini
ter poimenski seznam članov, ki so plačali
članarino,
– potrjeni rezultati panožnih zvez (športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport, kakovostni in vrhunski
šport),
– izjava odgovorne osebe, da so navedeni podatki v prijavi točni.
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4. Rok in način prijave
Vloge s predpisano dokumentacijo morajo kandidati poslati s priporočeno pošiljko
ali oddati osebno na naslov prejemnika:
Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška
cesta 14, 6240 Kozina.
Vloge morajo biti oddane do 4. 3. 2004.
Na ovojnici mora biti napisano naslednje:
1. polni naslov pošiljatelja,
2. polni naslov prejemnika,
3. pripis “Javni razpis na področju športa
2004” – Ne odpiraj.
5. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog 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 petdnevni
rok. Kolikor kandidat v določenem roku ne
dopolni vloge, bo le-ta zavržena.
Programi kandidatov bodo obravnavni
na podlagi meril za izbor izvajalcev, določenih v pravilniku. Strokovna komisija
tudi ovrednoti programe na podlagi meril
za izbor (uvrščanje v programe) in sofinanciranje programov športa, ki so sestavni
del odloka.
Ovrednotenje programov potrdi župan,
ki tudi sklene pogodbo z izvajalci.
Izbrani kandidati bodo o višini dodeljenih
sredstev obveščeni po sprejetju proračuna
za leto 2004.
6. Razpisna dokumentacija: interesenti
lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v
sprejemni pisarni Hrpelje – Kozina, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na tel. 05/68-00-150, kontaktna oseba:
Minka Kos.
Občina Hrpelje – Kozina
Ob-1184/04
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98) in 6. člena Pravilnika
za vrednotenje športnih programov v Občini Ljubno (Ur. l. RS, št. 42/03) objavlja
Občina Ljubno
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa v letu 2004
I. Naročnik: Občina Ljubno, Cesta v
Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji.
II. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sledečih programov:
– športna vzgoja predšolskih, šoloobveznih otrok, mladine in študentov;
– športna rekreativna dejavnost odraslih;
– kakovostni šport;
– vrhunski šport;
– športne prireditve;
– športna dejavnost invalidov;
– medobčinsko in mednarodno sodelovanje;
– razvojne in strokovne naloge v športu;
– vzdrževanje in sofinanciranje vzdrževanja športnih objektov in površin;
– promocijska dejavnost;
– priznanja športnikom in športnim delavcem.
III. Razpisni pogoji:
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Ljubno;
– da so registrirani za izvajanje športne
dejavnosti;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih
dejavnosti;
– imajo vsaj že eno leto pred prijavo na
razpis organizirano redno vadbo članov;
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
plačani članarini (ta pogoj velja le za športna društva in zveze);
– da redno letno dostavljajo občini in
zvezi podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti in poročila
o doseženih rezultatih.
IV. Orientacijska vrednost: predvidena
vrednost za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v letu 2004 znaša
6,779.500 SIT.
V. Rok in način prijave: rok za prijavo na
razpis je 30 dni od objave.
Prijava na razpis mora biti dostavljena
na razpisnih obrazcih naročnika, z vsemi
zahtevanimi prilogami. Razpisni obrazci so
na voljo pri občinski upravi Občine Ljubno,
vsak delovni dan med 8. in 14. uro.
Prijava mora biti podana v zapečateni
kuverti in jo je potrebno poslati na naslov:
Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333
Ljubno ob Savinji, s pripisom “Javni razpis
– Šport 2004”.
Kontaktna oseba: Franjo Naraločnik, tel.
03/839-17-70.
VI. Postopek obravnave prijav: prejete
vloge bo ovrednotila strokovna komisija na
podlagi Pravilnika za vrednotenje športnih
programov v Občini Ljubno in Pogojev,
meril in normativov za vrednotenje športnih
programov v Občini Ljubno. Izbrani izvajalci bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po
izteku roka za prijavo na javni razpis. Z izbranimi izvajalci bo Občina Ljubno sklenila
pogodbo o sofinanciranju športnih programov za leto 2004.
Občina Ljubno
Št. 66000-0001/2004 005
Ob-1204/04
Na podlagi Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.
96/02), Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Ur. l. RS, št. 7/99) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa (Ur. l. RS, št. 6/03 in 97/03), Uredbo
o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na
področju kulture (Ur. l. RS, št. 100/03) in
Pravilnikom o strokovnih komisijah (Ur. l.
RS, št. 109/02), Mestna občina Celje, Trg
celjskih knezov 9, Celje (v nadaljevanju:
MOC) objavlja
javni razpis
za izbiro javnih kulturnih programov
in kulturnih projektov, ki jih bo v letih
2004-2006 sofinancirala Mestna občina
Celje iz dela proračuna, namenjenega
za kulturo
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje javnih kulturnih programov (v
nadaljevanju: programov), ki jih bodo izvajalci programov realizirali v letih 2004-2006,
ter kulturnih projektov (v nadaljevanju: projektov), ki jih bodo izvajalci projektov realizirali v letu 2004.
2. Razpisna področja
Razpis se nanaša na sofinanciranje
programov oziroma projektov na naslednjih področjih:
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A) ljubiteljske kulturne dejavnosti;
B) založniška dejavnost;
C) plesna dejavnost;
D) vizualne dejavnosti;
E) muzejske razstave;
F) splošni stroški delovanja in stroški za
plačilo dela zaposlenih.
3. Pomen izrazov
Program je kulturna dejavnost nepridobitnih zasebnih kulturnih organizacij ter
posameznikov, ki je po vsebini in obsegu
zaključena celota ter jo bo v letih 2004-2006
sofinancirala MOC na primerljiv način kot
javne zavode na področju kulture.
Projekt je posamična aktivnost kulturnih
izvajalcev (gledališka ali plesna predstava,
koncert ipd.), ki jo bo v letu 2004 sofinancirala MOC.
Nepridobitne zasebne kulturne organizacije so: kulturna društva, zasebni zavodi
in druge nepridobitne organizacije zasebnega prava, ki izvajajo kulturne dejavnosti
na območju MOC.
Samozaposleni v kulturi so osebe, ki
samostojno kot poklic opravljajo kulturno
dejavnost in so kot taki registrirani v razvidu pri Ministrstvu za kulturo RS.
Vizualne dejavnosti (D) zajemajo likovno, fotografsko, filmsko in lutkovno
dejavnost.
Sredstva za pokrivanje splošnih stroškov delovanja in stroškov za plačilo dela
zaposlenih (F) se zagotavljajo izvajalcem
javnih kulturnih programov, ki trajneje
zadovoljujejo kulturne potrebe na posameznem razpisnem področju in katerih
delovanje je v javnem interesu, pa jim niso
bila zagotovljena sredstva v okviru drugih
oblik javnega financiranja, niti niso dobili
v upravljanje ali v uporabo javne kulturne
infrastrukture.
Prednostni program oziroma projekt je
tisti program oziroma projekt, ki izpolnjuje
splošne in prednostne kriterije v skladu s
tem razpisom.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
4.1. Razpisno področje A)
Za sofinanciranje programov in projektov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti (A) se lahko prijavijo kulturna društva,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirana za opravljanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
– da imajo svoj sedež na območju
MOC;
– da bodo prijavljene programe izvedle
v letih 2004-2006 na območju MOC (če prijavljajo programe);
– da bodo prijavljene projekte izvedle v
letu 2004 na območju MOC (če prijavljajo
projekte);
– da so izpolnila vse svoje pogodbene
obveznosti do MOC, če so v preteklih letih
prejela sredstva MOC;
– da imajo zagotovljene materialne,
prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za izvedbo prijavljenih programov
oziroma projektov;
– da k prijavi priložijo finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev in delež drugih sredstev.
4.2. Razpisna področja B), C) in D)
Za sofinanciranje programov in projektov s področja založniške dejavnosti (B),
plesne dejavnosti (C) in vizualnih dejavnosti (D) se lahko prijavijo nepridobitne zasebne kulturne organizacije, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:

nosti razpoložljivih sredstev za programe v
letih 2005 in 2006 je vrednost razpoložljivih
sredstev za programe v letu 2004, ob upoštevanju letnega proračunskega indeksa za
področje kulture v proračunih MOC za leti
2005 in 2006.
Okvirne razpisne vrednosti sredstev za
programe in projekte v letu 2004 po razpisnih področjih so naslednje:
A) ljubiteljske
kulturne
dejavnosti:
13,000.000 SIT;
B) založniška dejavnost: 1,500.000 SIT;
C) plesna dejavnost: 2,200.000 SIT;
D) vizualne dejavnosti: 2,000.000 SIT;
E) muzejske razstave: 10,000.000 SIT;
F) splošni stroški delovanja in stroški za
plačilo dela zaposlenih: 1,000.000 SIT;
skupaj: 29,700.000 SIT.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za
programe morajo biti porabljena v proračunskih letih 2004, 2005 in 2006, za
projekte pa v proračunskem letu 2004.
Izbrani izvajalci programov, s katerimi bo
sklenjena triletna pogodba, bodo za leti
2005 in 2006 pozvani k predložitvi programa za vsako leto posebej. Na podlagi
ovrednotenja le-tega bosta s pogodbeno
stranko sklenjena dodatka k pogodbi za
leti 2005 in 2006.
MOC bo z izbranim predlagateljem programa sklenila triletno pogodbo, z izbranim predlagateljem projekta pa pogodbo
o sofinanciranju projekta v letu 2004. V
primeru, da bo izvajalec izbran za sofinanciranje programov oziroma projektov z
več razpisnih področjih, bo MOC z le-tem
sklenila enotno pogodbo, ki bo obsegala
vse programe oziroma projekte, sprejete
v sofinanciranje.
9. Razpisni rok: razpis se prične 30. 1.
2004 in zaključi 2. 3. 2004.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– razpisno besedilo;
– prijavne obrazce za posamezno razpisno področje;
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programa oziroma projekta.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji programov oziroma projektov v
razpisnem roku dvignejo na Oddelku za
družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, med uradnimi urami
(vsak ponedeljek, sredo in petek med
9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in
16. uro). Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani MOC: http:
//www.celje.si/mestnaobcina/OU_DRUZBENE_KUL.asp (razpisi).
11. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
prijavnih obrazcih za posamezno razpisno
področje in mora vsebovati vse bistvene
sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 2. 3. 2004 (datum poštnega žiga) na
naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za
družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov
9, 3000 Celje.
Vsak prijavljen program oziroma projekt mora biti poslan v zaprti ovojnici z
oznako »Ne odpiraj – kulturni programi
in projekti 2004-2006« ter z oznako področja (A) ljubiteljske kulturne dejavnosti,
B) založniška dejavnost, C) plesna dejav-

– da so registrirane za opravljanje kulturnih dejavnosti na razpisnem področju, na
katerem se prijavljajo;
– da imajo svoj sedež na območju
MOC;
– da bodo prijavljene programe izvedle
v letih 2004-2006 na območju MOC (če prijavljajo programe), vendar ne na ljubiteljski
način;
– da bodo prijavljene projekte izvedle v
letu 2004 na območju MOC (če prijavljajo
projekte), vendar ne na ljubiteljski način;
– da so izpolnila vse svoje pogodbene
obveznosti do MOC, če so v preteklih letih
prejela sredstva MOC;
– da imajo zagotovljene materialne,
prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za izvedbo prijavljenih programov
oziroma projektov;
– da k prijavi priložijo finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev in delež drugih sredstev.
Za sofinanciranje projektov s področja
založniške dejavnosti (B), plesne dejavnosti (C) in vizualnih dejavnosti (D) se lahko
prijavijo tudi fizične osebe, ki imajo status
samozaposlenih v kulturi in delujejo na območju MOC.
4.3. Razpisno področje E)
Za sofinanciranje muzejskih razstav (E)
lahko kandidirajo javni zavodi na področju
kulture, ki imajo svoj sedež na območju
MOC in katerih programi se v letu 2004 ne
financirajo iz proračuna MOC.
4.4. Razpisno področje F)
Za sofinanciranje splošnih stroškov
delovanja in stroškov za plačilo dela zaposlenih (F) lahko kandidirajo le tiste nepridobitne zasebne kulturne organizacije,
ki hkrati kandidirajo za sofinanciranje programov na področjih založniške dejavnosti (B), plesne dejavnosti (C) in vizualnih
dejavnosti (D).
Predlagatelj, ki kandidira za sofinanciranje programa, ne more kandidirati za
sofinanciranje projekta. Če komisija za
odpiranje vlog ugotovi, da predlagatelj programa ne izpolnjuje pogojev za programsko sofinanciranje, bodo programske enote
v okviru vloge za sofinanciranje programa
obravnavane kot vloge za sofinanciranje
projektov.
5. Splošni razpisni kriteriji
Splošni kriteriji za izbiro programov
oziroma projektov na vseh razpisnih področjih so:
– kakovost programa oziroma projekta;
– reference predlagatelja;
– dostopnost programa oziroma projekta občanom;
– nepridobiten značaj programa oziroma
projekta;
– pomembnost programa oziroma projekta za kulturni razvoj MOC.
Izbrani bodo tisti programi oziroma projekti predlagateljev, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
6. Prednostni razpisni kriteriji: na razpisnih področjih bodo prednostno obravnavani
programi oziroma projekti, ki poleg splošnih
kriterijev izpolnjujejo tudi prednostne kriterije za razpisna področja. Prednostni razpisni
kriteriji so sestavni del prijavnih obrazcev za
posamezna razpisna področja.
7. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev za programe in projekte v letu
2004 znaša: 29,700.000 SIT. Okvirne vred-
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nost itn. – odvisno od tega, za katero razpisno področje predlagatelj oddaja vlogo).
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden
naslov predlagatelja.
V primeru, da predlagatelj kandidira s
projekti na več razpisnih področjih, mora
biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici
z ustreznimi oznakami.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu:
Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge 4. 3. 2004. Če se zaradi števila
prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan,
se nadaljuje naslednji dan.
Vloga, ki ne bo podana na ustreznem
prijavnem obrazcu MOC, ne bo obravnavana.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisne dokumentacije. Dopolnjevanje vloge je možno do preteka razpisnega roka z nujno oznako, na katero
vlogo se dopolnitev nanaša. Komisija za
odpiranje vlog bo v primeru nepopolne
vloge v roku treh dni pozvala predlagatelja,
da svojo vlogo dopolni v roku osmih dni. V
primeru, da je predlagatelj v zahtevanem
roku ne bo dopolnil, bo vloga zavržena kot
nepopolna.
Za prepozno prijavo na razpis se šteje
vloga, ki ne bo oddana na pošto kot priporočena pošiljka do vključno 2. 3. 2004.
MOC bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega
postopka izločila vsako vlogo predlagatelja,
ki ne bo izpolnjena v skladu z razpisno dokumentacijo, oziroma:
– jo ni vložila upravičena oseba;
– ni pravočasna oziroma, ki ni bila dopolnjena v roku za dopolnitev vloge;
– ni popolna.
Predlagatelji programov oziroma projektov bodo o izidu razpisa obveščeni najpozneje v roku dveh mesecev po preteku
razpisnega roka.
13. Uslužbenec MOC, pristojen za dajanje informacij v zvezi z razpisom: zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z razpisom vsak ponedeljek,
sreda in petek med 9. in 12. uro, ob sredah
tudi med 14. in 16. uro, pri višjemu svetovalcu za kulturo Vladu Koželu, tel. 426-5886, e-mail: (vlado.kozel@celje.si).
14. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe imajo pravico
vpogleda v razpisno dokumentacijo, ki je
navedena pod točko 10, v pisarni višjega
svetovalca Vlada Kožela, Mestna občina
Celje, Oddelek za družbene dejavnosti,
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, med
uradnimi urami (vsak ponedeljek, sreda in
petek med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med
14. in 16. uro).
Mestna občina Celje
Ob-1751/04
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99), ter v skladu
s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Uradni list RS, št. 6/03 in
97/03), 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), Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana
(v nadaljevanju: MOL) objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
javni razpis
za izbiro kulturnih projektov v letu 2004
in javnih kulturnih programov v letih
2004-2006, ki jih bo financirala Mestna
občina Ljubljana
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
financiranje javnih kulturnih programov (v
nadaljevanju: programov), ki jih bodo izvajalci programov realizirali v letih 2004-2006,
ter kulturnih projektov (v nadaljevanju: projektov), ki jih bodo izvajalci projektov realizirali v letu 2004.
2. Razpisna področja
Razpis se nanaša na financiranje programov oziroma projektov na naslednjih
področjih:
A/ uprizoritvene umetnosti;
B/ glasbene umetnosti;
C/ vizualne umetnosti;
D/ mladinska kultura;
E/ intermedijske umetnosti;
F/ varstvo kulturne dediščine;
G/ založništvo;
H/ investicijsko vzdrževanje in nakup
opreme;
I/ neprogramski stalni stroški.
3. Pomen izrazov
Program je kulturna dejavnost nepridobitnih zasebnih kulturnih organizacij ter
posameznikov, ki je po vsebini in obsegu
zaključena celota ter jo bo v letih 2004-2006
financirala MOL na primerljiv način kot javne zavode na področju kulture.
Projekt je posamična aktivnost kulturnih
izvajalcev (izdaja knjige, obnova kulturnega
spomenika, gledališka predstava, koncert
ipd.), ki je v javnem interesu in jo bo v letu
2004 financirala MOL.
Nepridobitne zasebne kulturne organizacije so kulturna društva, zasebni zavodi
in druge nepridobitne organizacije zasebnega prava, ki so registrirane za izvajanje
kulturnih dejavnosti.
Samozaposleni v kulturi so osebe, ki
samostojno kot poklic opravljajo kulturno
dejavnost in so kot taki registrirani v razvidu pri Ministrstvu za kulturo.
Predlagatelj programa oziroma projekta je odgovorni nosilec programa oziroma
projekta. Izbrani predlagatelj programa
bo v pogodbi o financiranju programa
oziroma projekta naveden kot pogodbena
stranka.
Prednostni program oziroma projekt je
tisti program oziroma projekt, ki izpolnjuje
splošne in prednostne kriterije v skladu s
tem razpisom.
Neprogramski stalni stroški zajemajo splošne stroške delovanja izvajalca in
stroške dela.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na
razpisu:
4.1. Upravičenci do sredstev za projekte:
Za financiranje projekta na vseh razpisnih področjih, razen na področju I/ neprogramski stalni stroški, lahko kandidira nepridobitna zasebna kulturna organizacija, ki
izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– da je registrirana za opravljanje kulturne dejavnosti na razpisnem področju,
na katerega se prijavlja;
– da ima svoj sedež na območju MOL;
– da bo prijavljeni projekt izvedla v letu
2004 na območju MOL;
– da je izpolnila vse svoje pogodbene
obveznosti do MOL, če je v preteklih letih
prejela sredstva MOL.

Za financiranje projekta na vseh razpisnih področjih, razen na področju I/ neprogramski stalni stroški, lahko kandidira
tudi posameznik, ki bo v letu 2004 realiziral
prijavljen projekt na območju MOL.
Za financiranje projekta na področjih A/,
B/, C/, F/ in H/ (uprizoritvene, glasbene in
vizualne umetnosti, varstvo kulturne dediščine ter investicijsko vzdrževanje in nakup
opreme) lahko kandidira tudi javni zavod
na področju kulture, ki ima svoj sedež na
območju MOL in katerega program se v
letu 2004 ne financira iz proračuna MOL.
Izbrani projekti izvajalcev, ki imajo status
javnih zavodov na področju kulture, bodo
financirani iz proračunskih postavk za javne
zavode na področjih uprizoritvenih, glasbenih in vizualnih umetnosti, varstva kulturne
dediščine ter investicijskega vzdrževanja in
nakupa opreme.
4.2 Upravičenci do sredstev za programe
Za financiranje programa na vseh razpisnih področjih, razen na področju G/
založništvo, lahko kandidira nepridobitna
zasebna kulturna organizacija, ki izpolnjuje
naslednje splošne pogoje:
– da bo prijavljeni program izvedla v obdobju 2004-2006;
– da je registrirana za opravljanje kulturne dejavnosti za razpisno področje, na
katerega se prijavlja;
– da je v zadnjih treh letih uspešno izvedla programe oziroma projekte, ki so
bili pozitivno ocenjeni s strani strokovne
javnosti;
– da bo zagotovila prostorske pogoje
za pripravo in izvedbo predlaganega programa,
– da je v zadnjih treh letih vsako leto
prejela sredstva za programe oziroma projekte iz proračuna MOL;
– da je izpolnila vse svoje pogodbene
obveznosti do MOL.
Predlagatelj, ki kandidira za financiranje
programa, ne more kandidirati za financiranje projekta. Če komisija za odpiranje vlog
ugotovi, da predlagatelj programa ne izpolnjuje pogojev za programsko financiranje,
bodo programske enote v okviru vloge za
financiranje programa obravnavane kot
vloge za financiranje projektov.
5. Posebni pogoji za sodelovanje na
razpisu
Za financiranje projekta na področju
D/ mladinska kultura lahko kandidira le
posameznik, ki ima status dijaka oziroma
študenta, ali ki ni zaključil svojega šolanja
pred 1. oktobrom 2001.
V primeru, da je predlagatelj programa
oziroma projekta le eden izmed soorganizatorjev (koproducentov, partnerjev ipd.),
mora ob prijavi predložiti izjavo k prijavi na
razpis drugih soorganizatorjev (koproducentov, partnerjev ipd.).
6. Splošni razpisni kriteriji
Splošni kriteriji za izbiro programov
oziroma projektov na vseh razpisnih področjih so:
– kakovost in zahtevnost programa oziroma projekta;
– uveljavljenost predlagatelja doma in
v tujini;
– reference predlagatelja za kakovostno
izvedbo programa oziroma projekta;
– dostopnost programa oziroma projekta občinstvu;
– nepridobiten značaj programa oziroma
projekta;
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– pomembnost programa oziroma projekta za uveljavljanje kulturne podobe
Ljubljane.
Izbrani bodo tisti programi oziroma projekti predlagateljev, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Dodatni kriteriji za financiranje programov oziroma projektov s področij H/ investicijsko vzdrževanje in nakupe opreme ter
I/ neprogramski stalni stroški so sestavni
del prijavnih obrazcev za ta razpisna področja.
7. Prednostni razpisni kriteriji: na razpisnih področjih bodo prednostno obravnavani
programi oziroma projekti, ki poleg splošnih
kriterijev izpolnjujejo tudi prednostne kriterije za razpisna področja. Prednostni razpisni
kriteriji so sestavni del prijavnih obrazcev za
posamezna razpisna področja.
8. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev za programe in projekte v letu
2004 znaša: 1.062,052.251 SIT. Okvirna
vrednost razpoložljivih sredstev za programe v letih 2005 in 2006 znaša vrednost
razpoložljivih sredstev za programe v letu
2004, ob upoštevanju letnega proračunskega indeksa za področje kulture v proračunih
MOL za leti 2005 in 2006.
Okvirne razpisne vrednosti sredstev za
programe in projekte nepridobitnih zasebnih kulturnih organizacij in posameznikov
v letu 2004 po razpisnih področjih so naslednje:
A/ uprizoritvene umetnosti: 225,829.661
SIT,
B/ glasbene umetnosti: 68,162.317 SIT,
C/ vizualne umetnosti: 43,885.408 SIT,
D/ mladinska kultura: 18,866.599 SIT,
E/ intermedijske umetnosti: 25,560.920
SIT,
F/ varstvo kulturne dediščine: 5,723.422
SIT,
G/ založništvo: 11,000.000 SIT,
H/ investicijsko vzdrževanje in nakup
opreme: 17,728.471 SIT,
I/
neprogramski
stalni
stroški:
195,589.978 SIT.
Okvirne razpisne vrednosti sredstev za
projekte javnih zavodov na področju kulture,
ki izpolnjujejo pogoje pod točko 4, so v letu
2004 po razpisnih področjih naslednje:
A/ uprizoritvene umetnosti: 21,000.000
SIT,
B/ glasbene umetnosti: 95,991.005 SIT,
C/ vizualne umetnosti: 52,270.330 SIT,
D/ mladinska kultura 5,000.000 SIT,
F/
varstvo
kulturne
dediščine:
48,653.023 SIT,
H/ investicijsko vzdrževanje in nakup
opreme: 226,791.117 SIT.
Okvirne vrednosti za financiranje projektov javnih zavodov iz prejšnjega odstavka
vključujejo tudi sredstva za programe javnih
kulturnih zavodov, ki jih je ustanovila MOL
in ki se financirajo na podlagi neposrednega poziva.
Točna vrednost sredstev bo določena s
sprejetjem proračuna MOL za leto 2004.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za
programe morajo biti porabljena v proračunskih letih 2004, 2005 in 2006, za
projekte pa v proračunskem letu 2004.
Izbrani izvajalci programov, s katerimi bo
sklenjena triletna pogodba, bodo za leti
2005 in 2006 pozvani k predložitvi programa za vsako leto posebej. Na podlagi

razpisa in razpisne dokumentacije. Dopolnjevanje vloge je možno do preteka razpisnega roka z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša. Komisija za odpiranje vlog v roku bo v primeru nepopolne
vloge v roku treh dni pozvala predlagatelja,
da svojo vlogo dopolni v roku osmih dni. V
primeru, da je predlagatelj v zahtevanem
roku ne bo dopolnil, bo vloga zavržena kot
nepopolna.
Za prepozno se šteje vloga, ki ne bo oddana na pošto kot priporočena pošiljka do
vključno 1. 3. 2004.
MOL bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega
postopka izločila vsako vlogo predlagatelja, ki:
– jo ni vložila upravičene oseba;
– ni pravočasna oziroma ki ni bila dopolnjena v roku za dopolnitev vloge;
– ni popolna.
Predlagatelji programov oziroma projektov bodo o izidu razpisa obveščeni najpozneje do 1. 4. 2004.
14. Uslužbenci MOL, pristojni za dajanje
informacij v zvezi z razpisom
Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z razpisom vsak
ponedeljek, sreda in petek med 9. in 12.
uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri
naslednjih uslužbencih MOL:
– A/ uprizoritvene umetnosti: Nina Kalčič
(nina.kalcic@ljubljana.si, 306-46-13);
– B/ glasbene umetnosti: Vanda Straka
Vrhovnik (vanda.straka@ljubljana.si, 30646-11);
– C/ vizualne umetnosti: Metka Rosbaud
(metka.rosbaud@ljubljana.si, 306-46-15);
– D/ mladinska kultura: Semira Osmanagić
(semira.osmanagic@ljubljana.si,
306-46-04);
– E/ intermedijske umetnosti: Semira
Osmanagić
(semira.osmanagic@ljubljana.si, 306-46-04);
– F/ varstvo kulturne dediščine: Miljana Smrdel (miljana.smrdel@ljubljana.si,
304-46-10);
– G/ založništvo: Davor Buinjac (davor.buinjac@ljubljana.si, 304-46-06);
– H/ investicijsko vzdrževanje in nakup
opreme: Samo Perat (samo.perat@ljubljana.si 304-46-12);
– I/ neprogramski stalni stroški: Saša
Hren Koritnik (sasa.hren@ljubljana.si,
304-46-05).
15. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe imajo pravico vpogleda v razpisno dokumentacijo, ki je navedena pod točko 11, v tajništvu Oddelka za kulturo in raziskovalno dejavnost MOL, Mestni
trg 15, Ljubljana, med uradnimi urami (vsak
ponedeljek, sreda in petek med 9. in 12.
uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro).
16. Razpis oziroma poziv za ljubiteljske
kulturne dejavnosti (informacija!): javni razpis oziroma javni poziv za izbiro programov
oziroma projektov na področju ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti objavlja in izvaja Zveza kulturnih društev Ljubljana, Krekov trg
2, Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana

ovrednotenja le-tega bosta s pogodbeno
stranko sklenjena dodatka k pogodbi za
leti 2005 in 2006.
MOL bo z izbranim predlagateljem
programa sklenila triletno pogodbo, z
izbranim predlagateljem projekta pa pogodbo o financiranju projekta v letu 2004.
V primeru, da bo izvajalec izbran za financiranje programov oziroma projektov z
več razpisnih področjih, bo MOL z le-tem
sklenila enotno pogodbo, ki bo obsegala
vse programe oziroma projekte, sprejete
v financiranje.
10. Razpisni rok: razpis se prične 30. 1.
2004 in zaključi 1. 3. 2004.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavne obrazce za posamezno razpisno področje z opredelitvijo razpisnega
področja in navedbo prednostnih kriterijev
ter obveznih prilog;
– vzorca pogodb za financiranje programa oziroma projekta.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji programov oziroma projektov v
razpisnem roku dvignejo na Oddelku za
kulturo in raziskovalno dejavnost MOL,
Mestni trg 15, Ljubljana, med uradnimi
urami (vsak ponedeljek, sredo in petek
med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med
14. in 16. uro). Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani
MOL: http://www.ljubljana.si/zamescane/
izmestneuprave/razpisi/index.html.
MOL je dolžna na pisno zahtevo v času
razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
12. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
prijavnih obrazcih za posamezno razpisno
področje in mora vsebovati vse bistvene
sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Obvezne priloge za posamezno področje so navedene pod točko III na prijavnih
obrazcih za financiranje kulturnega programa v obdobju od 2004 do 2006.
Prijavitelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 1. 3. 2004 (datum poštnega žiga) na
naslov Mestna občina Ljubljana – Sprejemna pisarna, Adamič Lundrovo nabrežje
2, Ljubljana.
Vsak prijavljen program oziroma projekt
mora biti poslan v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga: kulturni programi
in projekti 2004« ter z oznako področja
(A/ uprizoritvene umetnosti, B/ glasbene
umetnosti, C/ vizualne umetnosti itn. – odvisno od tega, za katero razpisno področje
predlagatelj oddaja vlogo). Na hrbtni strani
ovojnice mora biti naveden naslov predlagatelja.
V primeru, da predlagatelj kandidira s
projekti na več razpisnih področjih, mora
biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici
z ustreznimi oznakami.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o
izidu
Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge 2. 3. 2004. Če se zaradi števila
prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan,
se nadaljuje naslednji dan.
Vloga, ki ne bo podana na ustreznem
prijavnem obrazcu MOL, ne bo obravnavana.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo

Stran

Ob-1752/04
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 47/03 in 67/03) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 26/01 in 28/01) objavlja Mestna občina
Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni
trg 1, Ljubljana
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javni razpis
za sofinanciranje programov in/ali
projektov v MOL za leto 2004 in/ali
za leta od 2004 do 2006 z naslednjih
področij:
1. mladinska dejavnost;
2. preprečevanje zasvojenosti;
3. Ljubljana Zdravo mesto, ki obsega:
3.1. socialno varstvo,
3.2. zdravstveno varstvo;
4. raziskovalni projekti za potrebe
MOL;
5. znanstveni in/ali strokovni tisk in
znanstveni in/ali strokovni posveti za potrebe MOL;
6. varstvo okolja.
I. Predmet razpisa
Pod 1:
Programi in/ali projekti s področja mladinske dejavnosti za mlade iz MOL z naslednjimi vsebinami:
– neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za aktivno participacijo
v družbi,
– zmanjševanje diskriminacije, socialne
izključenosti mladih,
– preprečevanje nasilja med mladimi in
nad mladimi,
– informiranje mladih,
– animacija in senzibilizacija javnosti in
pristojnih institucij za soočanje s položajem
mladih,
– osveščanje in sprejemanje drugačnosti,
– multikulturna vzgoja in vzgoja za
strpnost.
Predmet tega področja niso triletni programi in/ali projekti, ki imajo naravo športnih
in drugih tekmovanj.
Predlagatelji se lahko prijavijo z največ
štirimi triletnimi programi in/ali projekti, v
nasprotnem primeru bodo upoštevani prvi
štirje prispeli.
Pod 2:
2. 1 Program in/ali projekt »Vzgojni
cilji«:
– programi in/ali projekti za spodbujanje
zdravega odnosa do sebe in do okolja v
vrtcih ter šolah, ki so usmerjeni v preprečevanje zasvojenosti in se izvajajo za cele
skupine ali razrede;
– programi in/ali projekti, namenjeni
otrokom in mladostnikom, ki so vključeni v
redno šolanje in imajo učne in vedenjske
težave ter se izvajajo na šolah;
– programi in/ali projekti za mlade, naravnani k preprečevanju zasvojenosti in ki
se izvajajo izven šolskih okvirov.
2. 2 Program in/ali projekt »Šola za
starše«:
– izobraževalna srečanja za starše v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah za gradnjo
trdnega in kvalitetnega odnosa.
Predmet javnega razpisa niso programi in/ali projekti, ki imajo naravo kulturnih
predstav ali festivalov ter športnih in drugih
tekmovanj.
Pod 3:
3. 1 Programi in/ali projekti s področja
socialnega varstva (v skladu s Strategijo
razvoja socialnega varstva v Mestni občini
Ljubljana do leta 2005):
3.1.1 Socialno-varstveni programi in/ali
projekti nevladnih organizacij:
3.1.1.1 Programi in/ali projekti psihosocialne pomoči, zagovorništva, namestitev
in drugih oblik pomoči za ženske in otroke,
žrtve nasilja;
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3.1.1.2 Programi in/ali projekti, namenjeni preprečevanju in odpravljanju socialne
izključenosti občanov/-k MOL (za različne
starostne skupine ter posameznike/-ce).
3.1.2 Sekundarni preventivni programi
in/ali projekti za mlade (skupnostni programi in/ali projekti, ki s pomočjo sodobnih
metod socialnega dela prispevajo k blaginji
in razvoju otrok ter mladostnikov/-ic).
3.1. 3 Programi in/ali projekti pomoči in
različnih oblik oskrbe za brezdomce/-ke:
3.1.3.1. Zavetišče za brezdomce/-ke,
3.1.3.2 Zavetišče
za
brezdomne
uživalce/-ke ilegalnih drog.
3. 2 Programi in/ali projekti s področja
zdravstvenega varstva:
3.2.1 Programi in/ali projekti s področja
promocije zdravja:
3.2.1.1 Programi in/ali projekti preprečevanja poškodb (doma, v prometu, na
delovnem mestu itd.) v skladu z vodilno
temo Svetovne zdravstvene organizacije
za leto 2004,
3.2.1.2 Programi in/ali projekti promocije zdravega načina življenja in zdravega
okolja,
3.2.1.3 Programi in/ali projekti ozaveščanja za večjo varnost udeleženk/-cev
v prometu (bodoči vozniki/-ce in drugi/-e
udeleženci/-ke v prometu).
3.2.2 Programi in/ali projekti za izboljšanje kvalitete zdravstvenega varstva:
3.2.2.1 Izboljšanje kvalitete zdravstvenega varstva za otroke in mladostnike/-ce
(otrokom prijazna zdravstvena ustanova,
šola,…),
3.2.2.2 Izboljšanje informiranosti in
ozaveščenosti o preprečevanju bolezni, o
zgodnjih znakih bolezni in o samozdravljenju, o vzdrževanju kondicije pri kroničnih
bolnikih/-cah in invalidih/-kah (izobraževanje uporabnikov/-ic in izvajalcev/-k, …),
3.2.2.3 Svetovanje uporabnikom/-cam
zdravstvenih storitev o njihovih pravicah in
zagovorništvo.
Pod 4:
Naslovi projektov:
1. Izdelava katastra in predloga prednostne sanacije odlagališč odpadkov vodozbirnega območja črpališča Jarški prod,
2. Karta lišajev območja MOL,
3. Obvladovanje stroškov za energijo v
večstanovanjskih stavbah v lasti MOL,
4. Novejša politična zgodovina Ljubljane
(civilna družba v Ljubljani v 80. letih prejšnjega stoletja),
5. Vloga raziskovanja pri ustvarjanju
uspešnosti mest (analiza izbranih primerov
uspešnih evropskih mest),
6. Simulacija priseljevanja v ljubljansko
urbano regijo,
7. Ekonomsko spodbujanje revitalizacije
mestnega središča,
8. Potrebe mladinskih organizacij v
MOL,
9. Mreža kakovostnih javnih vrtcev,
10. Analiza zdravstvenega stanja prebivalcev z oblikovanjem sistema indikatorjev
za spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev v Ljubljani ter primerjave s Slovenijo
in Evropo,
11. Oblikovanje sistema indikatorjev za
ugotavljanje potreb ljudi po vrsti in količini
posameznih storitev in razvoja novih oblik
storitev/pomoči na področju socialnega varstva v Ljubljani,
12. Prognoza povpraševanja za mestno
železnico,
13. Računalniški model za simulacijo
razporeditve urbanega razvoja MOL.

Pod 5:
5.1 znanstveni in/ali strokovni tisk
– publikacije znanstvenega in strokovnega
tiska, ki predstavljajo pomemben prispevek
k promociji MOL,
5.2 znanstveni in/ali strokovni posveti – delavnice, seminarji, ki so tematsko
naravnani na vprašanja MOL oziroma
predstavljajo pomemben prispevek k njeni
promociji.
Pod 6:
Vsebinsko je razpis razdeljen na dva
sklopa:
A) Sofinanciranje programov dela okoljskih in naravovarstvenih nevladnih organizacij za leto 2004,
B) Sofinanciranje okoljskih in naravovarstvenih ozaveščevalnih projektov v letu
2004.
II. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
Pod 1: pravne osebe, ki so registrirane
na podlagi naslednjih zakonov:
– Zakon o društvih (Uradni list RS, št.
60/95, 49/98 in 89/99),
– Zakon o ustanovah (Uradni list RS,
št. 60/95),
– Zakon o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 66/93, 45/94, 8/96 in 16/00),
– Zakon o političnih strankah (Uradni
list RS, št. 62/94, 13/98, 1/99, 70/00, 51/02
in 94/02 – samo del, ki se nanaša na mladinsko organizacijo v politični stranki – peti
odstavek 21. člena),
– Zakon o skupnosti študentov (Uradni
list RS, št. 38/94).
Pod 2:
– nevladne organizacije (društva, ustanove in neprofitni zasebni zavodi), ki so
registrirane kot pravne osebe v Republiki
Sloveniji,
– javni zavodi, ki izvajajo projekte za
preprečevanje zasvojenosti, za katere ne
prejemajo zagotovljenih finančnih sredstev
in projekt pomeni nadstandard,
– gospodarske družbe, ki so registrirane
za izobraževalno dejavnost in usposobljene
za izvajanje razpisanih projektov.
Pod 3:
a) predlagatelji, ki imajo status organiziranosti:
– za področje 3. 1 in 3. 2: nevladne
organizacije (društva, ustanove in neprofitni zasebni zavodi), ki so registrirane kot
pravne osebe v Republiki Sloveniji,
– za področje 3. 1. 2, 3. 1. 3 in 3. 2: tudi
javni zavodi,
– za področje 3. 2: tudi zasebni zdravstveni delavci/-ke s koncesijo.
b) predlagatelji, ki morajo imeti v aktih
jasno opredeljeno:
– delovanje tudi na področju, ki je predmet razpisa,
– izvajanje njihove dejavnosti tudi za
občane/-ke MOL.
Pod 4: pravne in fizične osebe iz Slovenije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih
organizacij oziroma register raziskovalcev
pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport.
Pod 5:
5.1 – pravne osebe, ki so registrirane
za opravljanje založniške dejavnosti; publikacija mora iziti najkasneje do konca
oktobra 2004,
5. 2 – pravne osebe, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri MŠZŠ
oziroma so registrirane za opravljanje to-
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vrstne dejavnosti; posvet mora biti izveden
najkasneje do konca oktobra 2004.
Pod 6: pravne osebe, ki so registrirane
na podlagi naslednjih zakonov:
– Zakon o društvih (Uradni list RS, št.
60/95, 49/98 in 89/99),
– Zakon o ustanovah (Uradni list RS,
št. 60/95),
– Zakon o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 66/93, 45/94, 8/96 in 16/00).
Za financiranje projekta oziroma programa na vseh razpisnih področjih ne morejo kandidirati tisti predlagatelji, ki imajo
omejitve poslovanja na podlagi Zakona o
preprečevanju korupcije (Uradni list RS,
št. 2/04).
III. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Pod 1:
– predlagatelji morajo kandidirati s triletnimi programi in/ali projekti za mlade in z
mladimi od 14. do 27. leta starosti;
– prijavljeni triletnimi programi in/ali projekti se morajo izvajati za potrebe mladih na
območju MOL;
– predlagatelji morajo imeti zagotovljene
kadrovske in prostorske pogoje za izvedbo
triletnih programov in/ali projektov;
– vsebina triletnih programov in/ali projektov mora prispevati k senzibilizaciji in
pozitivni percepciji mladosti;
– predlagatelji lahko kandidirajo le s
tistimi triletnimi programi in/ali projekti, za
katere ne prejemajo v zadostni meri zagotovljenih drugih finančnih sredstev;
– predlagatelji morajo zagotoviti vsaj
50% delež triletnih programov in/ali projektov še iz drugih virov;
– celotna vrednost za triletne programe
ne sme presegati 10,000.000 SIT oziroma
3,000.000 SIT za enoletne projekte;
– zagotovljena mora biti brezplačna
udeležba mladih v triletnih programih in/ali
projektih, kakor tudi njihova aktivna udeležba in soodločanje pri pripravi in izvedbi triletnih programov in/ali projektov;
– prijavljeni triletnimi programi in/ali
projekti morajo temeljiti na prostovoljnem
delu;
– predlagatelji se morajo pri izvedbi triletnih programov in/ali projektov povezovati
z drugimi sorodnimi organizacijami na izbranem področju.
Pod 2:
– predlagatelji lahko kandidirajo le s
tistimi projekti, za katere ne prejemajo v
zadostni meri zagotovljenih drugih finančnih sredstev,
– v njihovih aktih mora biti jasno opredeljeno delovanje tudi na področju preprečevanja zasvojenosti, kakor tudi, da se njihova dejavnost izvaja na območju MOL.
Pod 3:
a) Status organiziranosti predlagatelja:
– za področje 3. 1 in 3. 2: nevladne
organizacije (društva, ustanove in neprofitni zasebni zavodi), ki so registrirane kot
pravne osebe v RS,
– za področje 3. 1. 2., 3. 1. 3 in 3. 2: tudi
javni zavodi,
– za področje 3. 2.: tudi zasebni zdravstveni delavci/-ke s koncesijo.
b) V aktih predlagatelja mora biti jasno
opredeljeno:
– delovanje tudi na področju, ki je predmet razpisa,
– izvajanje njihove dejavnosti tudi za
občane/-ke MOL.
Pod 4: ni posebnih pogojev.

Pod 4:
– seznanjenost z dosedanjimi tematskimi projekti in njihova uporaba,
– seznanjenost s Strategijo trajnostnega
razvoja Ljubljane,
– uporabnost za potrebe MOL,
– izvirnost predlaganih rešitev,
– realnost planiranja,
– usposobljenost vodje projekta in raziskovalne skupine,
– metodološko-tehnična
izvedljivost
projekta.
Merila za izbor izvajalcev in projektov
so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji (obrazec “merila za ocenjevanje ponudb raziskovalnih projektov”).
Pod 5:
5. 1 – pomen in aktualnost vsebine za
MOL,
– ugled pisca(-ev) publikacije,
– gospodarnost porabe proračunskih
sredstev pri izdaji,
– delež sofinanciranja s strani drugih
subjektov.
5. 2 – aktualnost tematike, pričakovana
odzivnost ter ugled vabljenih udeležencev,
– neposredna koristnost vsebine za
MOL,
– racionalna in varčna izvedba.
Pod 6:
Za vrednotenje, ugotovitev primernosti
projekta in/ali programa za sofinanciranje in
določitev višine sofinanciranj bodo uporabljena merila za ocenjevanje vlog. Postopek
ocenjevanja posamezne vloge bo izveden s
točkovanjem po naslednjih kriterijih:
Sklop A:
– reference nevladne okoljske ali naravovarstvene organizacije,
– program dela za tekoče leto in okvirni
program za naslednje leto,
– poročilo o delu predlagatelja na področju varstva okolja ali narave v preteklem letu,
– preteklo sodelovanje na področju varstva okolja ali narave z lokalno skupnostjo
ali podjetji,
– pridobljena sredstva na državnih in
mednarodnih javnih razpisih,
– sodelovanje z drugimi sorodnimi organizacijami (domačimi, tujimi),
– pridobivanje dela sredstev za delovanje nevladne organizacije s članarino,
– finančna izvedljivost programa.
Sklop B:
– reference izvajalca projekta,
– ustreznost cene glede na projekt,
– usklajenost vsebine in ciljev projekta s
predmetom razpisa,
– stopnja doseganja ciljnih javnosti v
okviru predlaganega projekta.
Ocenjevanje in vrednotenje vsake popolne vloge bo izvedeno s točkovanjem po
posameznem merilu. Sredstva sofinanciranja se bodo dodeljevala za vloge z najvišjim
številom točk, okvirno do obsega razpisanih
sredstev.
Natančnejši opis predmeta razpisa,
pogoji in merila za odobritev sredstev sofinanciranj, so navedena v razpisni dokumentaciji.
V. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost sredstev, namenjenih
realizaciji programov in/ali projektov v MOL
za leto 2004 in/ali za leta od 2004 do 2006,
znaša:
Pod 1: 37,500.000 SIT.
Pod 2:
skupaj 11,500.000 SIT, in sicer za projekte in/ali programe:

Pod 5:
MOL bo sofinancirala samo stroške tiska
publikacij in tehnične stroške pri organizaciji
posvetov (najem dvoran, pripravo gradiv in
druge tehnične stroške).
MOL bo sofinancirala znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog
in projektov, sofinanciranih s strani MOL, ter
tematske številke znanstvene periodike, ki
obravnavajo problematiko MOL ali prevode
del, ki so zaradi obravnavanega področja
lahko pomembna pri prenosu tujih izkušenj
v razvoj mesta.
V primeru, da sofinanciranje znanstvenega in/ali strokovnega tiska ter znanstvenih in/ali trokovnih posvetov predstavlja dodeljevanje sredstev iz javnih virov, ko je namenjeno izvajanju programov prejemnikov
pomoči, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo
blaga oziroma storitev, se pri tem upošteva
87. člen Uredbe o namenih in pogojih za
dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi
pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list
RS, št. 38/03).
Pod 6: ni posebnih pogojev.
IV. Merila za izbor projektov in/ali triletnih programov
Pod 1:
– kvaliteta in realnost prijavljenega programa in/ali projekta,
– sodelovanje mladih in prostovoljcev/k
v programu in/ali projektu,
– reference predlagatelja,
– finančna konstrukcija programa in/ali
projekta.
Merila za izbor triletnih programov in/ali
projektov so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Če bo področna strokovna komisija
ugotovila, da prijavljen triletni program za
področje 1 ne ustreza pogojem za sofinanciranje v obdobju leta 2004 do 2006, ga bo
v nadaljevanju obravnavala kot projekt, ki
kandidira za sofinanciranje v letu 2004.
Pod 2:
– kvaliteta in realnost prijavljenega programa in/ali projekta,
– reference predlagatelja,
– finančna konstrukcija programa in/ali
projekta.
Merila za izbor projektov so podrobneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Če bo področna strokovna komisija za
izbor projektov ugotovila, da projekt, ki je
prijavljen za večletno obdobje, ne ustreza
pogojem za sofinanciranje v obdobju leta
2004 do 2006, ga bo v nadaljevanju obravnavala kot projekt, ki kandidira za sofinanciranje v letu 2004. Izvajalci večletnih
projektov morajo biti strokovni delavci in/ali
delavci z večletnimi izkušnjami, prostovoljci
pa le dopolnjujejo njihovo delo.
Pod 3:
– kvaliteta in realnost prijavljenega programa in/ali projekta,
– reference predlagatelja,
– finančna konstrukcija programa in/ali
projekta.
Merila za izbor programov in/ali projektov so podrobneje opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
Če bo Komisija za izbor programov/projektov ugotovila, da prijavljen program in/ali projekt ne ustreza pogojem za
sofinanciranje v obdobju 2004 do 2006, ga
bo v nadaljevanju obravnavala kot program
in/ali projekt, ki kandidira za sofinanciranje
v letu 2004.
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– “Vzgojni cilji”: 7,100.000 SIT,
– “Šola za starše”: 4,400.000 SIT.
Pod 3:
– za področje 3. 1: 130,000.000 SIT,
– za področje 3. 2: 79,000.000 SIT.
Programi in/ali projekti bodo lahko sofinancirani na dva načina:
– sofinanciranje za leto 2004,
– sofinanciranje v obdobju od vključno
leta 2004 do vključno 2006 (razpis vključuje
obseg sredstev kot sofinanciranje izbranih
programov/projektov za leto 2004, čeprav
bodo sklenjene pogodbe zanje večletne).
Pogodbe za obdobje od leta 2004 do
2006 bo naročnik sklenil z izbranim predlagateljem za dalj časa trajajoče programe
in/ali projekte za določeno ciljno skupino, ki
se izvajajo redno (dnevno, tedensko, mesečno). Izvajalci/-ke v takih programih in/ali
projektih morajo biti strokovni/-e delavci/-ke
in/ali delavci/-ke z večletnimi izkušnjami v
programu in/ali projektu, prostovoljci/-ke pa
praviloma le dopolnjujejo njihovo delo.
Pod 4: 50,000.000 SIT.
Pod 5: skupaj za tisk in posvet 5,900.000
SIT.
Pod 6: skupaj do 10,000.000 SIT; od
tega do višine 5,000.000 SIT za sklop A in
do 5,000.000 SIT za sklop B.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2004 morajo biti
porabljena v letu 2004 tudi v primeru, ko
bo MOL z izbranim predlagateljem sklenil
večletno pogodbo. Za leti 2005 in 2006 bo
naročnik sklenil dodatek k pogodbi.
VII. Ostanek sredstev zaradi nerealiziranih pogodbenih obveznosti: eventualni
ostanek sredstev nerealiziranih pogodbenih obveznosti prejemnikov sredstev za
izvedbo programov in/ali projektov se pred
zaključkom proračunskega leta razdeli prejemnikom po področjih in merilih iz tega javnega razpisa na predlog komisije s sklepom
županje ali njenega pooblaščenca.
VIII. Rok za predložitev vloge in način
predložitve
Predlagatelji morajo vlogo oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko
najpozneje do vključno 1. 3. 2004 (datum
poštnega žiga) na naslov Mestna občina
Ljubljana – Sprejemna pisarna, Adamič
Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.
Vloge, ki ne bodo podane na ustreznih
prijavnih obrazcih MOL ali ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, ne bodo obravnavane.
Nepravočasno oddanih vlog komisija ne
bo upoštevala.
Vsak prijavljen program in/ali projekt
mora biti poslan v zaprti ovojnici z oznako:
Pod 1: »Ne odpiraj – vloga: mladinska
dejavnost«.
Pod 2: »Ne odpiraj – vloga: preprečevanje zasvojenosti« z oznako (2. 1 ali 2. 2).
V primeru, da predlagatelj pošilja več
projektov, mora biti vsaka vloga poslana v
posebni kuverti z ustreznimi oznakami.
Pod 3:
Pod 3. 1: »Ne odpiraj – vloga: socialno
varstvo« z oznako (3. 1. 1 ali 3. 1. 2 ali 3.
1. 3).
Pod 3. 2: »Ne odpiraj – vloga: zdravstvo« ter z oznako (3. 2. 1 ali 3. 2. 2).
Predlagatelji lahko kandidirajo s posameznim programom in/ali projektom
za sredstva samo na enem od razpisanih
področij. V primeru, da predlagatelj pošilja
več programov in/ali projektov za isto ali
za različna področja, mora biti vsaka vlo-
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ga poslana v posebni kuverti z ustreznimi
oznakami.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov predlagatelja.
Pod 4: »Ne odpiraj – vloga: raziskovalni
projekti 2004«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov predlagatelja.
Pod 5:
5. 1 “Ne odpiraj – vloga: znanstveni
tisk”.
5. 2 “Ne odpiraj – vloga: znanstveni
posvet”.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov predlagatelja.
Pod 6: »Ne odpiraj – vloga: sofinanciranje dejavnosti okoljskih in naravovarstvenih
nevladnih organizacij« z oznako (sklop A ali
sklop B).
V primeru, da predlagatelj pošilja vloge
za več projektov, mora biti vsaka vloga poslana v svoji kuverti z ustreznimi oznakami.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden
naslov predlagatelja.
Upoštevane bodo samo pravočasno
prispele vloge z zahtevanimi oznakami,
ostale bodo zavrnjene in neodprte vrnjene
pošiljateljem.
IX. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi področna strokovna komisija in ne bo javno, se bo pričelo
2. 3. 2004. Kolikor se zaradi velikega števila
prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan,
se nadaljuje naslednji dan.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s
pomanjkljivo dokumentacijo bo področna
komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog predlagatelje pozvala, da vlogo v roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj
v navedenem roku ne dopolni, se zavrže.
X. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje
do dne 1. 4. 2004, uspešni s sklepom in
pozivom na podpis pogodbe, neuspešni
oziroma zavrnjeni z obvestilom.
XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija (prijavni obrazci z navodili, kriteriji in merila ter vzorci
pogodb) je od dneva te objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/zamescane/izmestneuprave/razpisi/index.html, ali
pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo
vsak delovni dan, in sicer:
Pod 1, 2 in 3: med 10. in 12. uro na naslovu MOL, sprejemna pisarna (Marjeta
Kerin Bratuš), Adamič Lundrovo nabrežje
2/pritličje, Ljubljana.
Pod 4 in 5: med 10. in 12. uro na naslovu MOL v tajništvu Oddelka za kulturo in
raziskovalno dejavnost (Mirjam Lukjanovič),
Mestni trg 15/III, Ljubljana.
Pod 6: med 9. do 12. uro na naslovu
MOL, v tajništvu Zavoda za varstvo okolja
(Polona Frankovič), Linhartova 13, 1000
Ljubljana (III. nadstropje).
XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu
vsak delovni dan od 9. do 12. ure oziroma
e-pošti, in sicer:
Pod 1: tel. 306-40-44 in 306-40-42;
e-pošta: mladina@ljubljana.si.
Pod 2: tel. 306-40-45 in 306-40-46; epošta: preventiva@ljubljana.si.
Pod 3: tel. 306-41-00; e-pošta: ozsv@ljubljana.si.

Sestanek z vsemi zainteresiranimi za
podrobnejša navodila o izpolnjevanju razpisne dokumentacije bo v torek, dne 10. 2.
2004 ob 10. uri v sejni dvorani na Linhartovi
13, Ljubljana.
Pod 4, 5: po tel. 306-46-08, vsak delovni dan med 10. in 12. uro, faks 306-46-02;
e-pošta: smilja.repic@ljubljana.si.
Pod 6: dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega
razpisa lahko ponudnik zahteva vsak dan
pisno po faksu 01/306-18-97 oziroma po epošti: marjana.jankovic@ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
Ob-1754/04
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list
RS, št. 22/98 in 15/03) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 47/03 in 67/03)
ter Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni
list RS, št. 26/01 in 28/01) objavlja Mestna
občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL),
Mestni trg 1, Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje programov v MOL za
leto 2004 s področja športa
I. Predmet razpisa
1. vrhunski in kakovostni šport,
2. športna rekreacija,
3. interesna športna vzgoja otrok in
mladine,
4. šport invalidov,
5. delovanje športnih organizacij (športna društva, Športna zveza Ljubljane),
6. športne prireditve in mednarodno sodelovanje,
7. spremljajoča strokovna dejavnost,
8. obratovanje športnih objektov.
II. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji na javni razpis
Organizacije, ki so registrirane na podlagi:
– Zakona o društvih (Uradni list RS, št.
60/95 in 89/99),
– Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), ki imajo stalni sedež v
MOL ter
– Zakona o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94,
20/98, 84/98, 6/99, 45/01, 59/01 – popravek, in 93/02 – odl. US).
Za financiranje projekta oziroma programa na vseh razpisnih področjih ne morejo kandidirati tisti predlagatelji, ki imajo
omejitve poslovanja na podlagi Zakona o
preprečevanju korupcije (Uradni list RS,
št. 2/04).
III. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji:
– delovanje za območje MOL,
– izpolnjevanje kadrovskih in prostorskih
pogojev za izvedbo programa,
– športna društva, ki v letu 2004 prvič
kandidirajo za sofinanciranje v MOL, morajo kandidaturi priložiti kopijo odločbe o
registraciji društva.
IV. Merila za izbor programov
– kvaliteta in realnost prijavljenega programa,
– reference predlagatelja,
– finančna konstrukcija programa.
Merila za izbor programov so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
V. Okvirna vrednost sredstev: okvirna
vrednost sredstev, namenjenih realizaciji
programov v MOL za leto 2004 za področje
športa, znaša 1.383,083.000 SIT.
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VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2004 morajo biti
porabljena v letu 2004.
VII. Ostanek sredstev zaradi nerealiziranih pogodbenih obveznosti: eventualni
ostanek sredstev nerealiziranih pogodbenih obveznosti prejemnikov sredstev za
izvedbo programov se pred zaključkom
proračunskega leta razdeli prejemnikom
po področjih in merilih iz tega javnega razpisa na predlog komisije s sklepom županje
ali njenega pooblaščenca.
VIII. Rok za predložitev vloge in način
predložitve
Predlagatelji morajo vlogo oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko
najpozneje do vključno 1. 3. 2004 (datum
poštnega žiga) na naslov Mestna občina
Ljubljana – Sprejemna pisarna, Adamič
Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.
Vloge, ki ne bodo podane na ustreznih
prijavnih obrazcih MOL ali ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, ne bodo obravnavane.
Nepravočasno oddanih vlog komisija ne
bo upoštevala.
Prijavljen program mora biti poslan v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – vloga:
letni program športa«.
IX. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi področna strokovna komisija in ne bo javno, se bo pričelo
2. 3. 2004. Kolikor se zaradi velikega števila
prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan,
se nadaljuje naslednji dan.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s
pomanjkljivo dokumentacijo bo področna
komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog
predlagatelje pozvala, da vlogo v roku 8
dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se
zavrže.
X. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje
do dne 1. 4. 2004, uspešni s sklepom in
pozivom na podpis pogodbe, neuspešni
oziroma zavrnjeni z obvestilom.
XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija (prijavni obrazci z navodili, kriteriji in merila ter vzorci pogodb) je
od dneva te objave do izteka prijavnega
roka dosegljiva na spletni strani MOL: http:
//www.ljubljana.si/zamescane/izmestneuprave/razpisi/index.html, ali pa jo v tem roku
zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in
sicer med 10. in 12. uro na naslovu MOL, v
tajništvu Službe za šport Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport (Boštjan Albreht), Resljeva 18, Ljubljana.
XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobijo zainteresirani po telefonu
vsak delovni dan od 9. do 12. ure oziroma
e-pošti, in sicer tel. 306-40-40; e-pošta:
bostjan.albreht@ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
Ob-1033/04
1. Naročnik: IMOS Inženiring, d.d.,
Dunajska 56, 1000 Ljubljana in Inženirska
zbornica Slovenije – Matična sekcija arhitektov, krajinskih arhitektov in urbanistov,
Vegova 8, 1000 Ljubljana v sodelovanju s
strokovnimi društvi DAL, DUPPS in DKAS.
2. Naslov naročnika: IMOS Inženiring,
Linhartova 13, 1000 Ljubljana, Dušan Drstvenšek, tel. 041/761-643, dusan.drstvensek@imos.si.

3. Opis projekta: javni, državni, anonimni, enostopenjski natečaj za arhitekturno rešitev Srednje glasbene in baletne šole v Ljubljani s športno dvorano in
pripadajočo zunanjo ureditvijo.
4. Število udeležencev: 12.
5. Število tujih državljanov: ni.
6. Zmagovalec ali zmagovalci natečaja:
1. nagrada – se ne podeli,
2. nagrada v znesku 2,300.000 SIT bruto prejme elaborat s šifro 99999.
Avtorji: mag.Tomaž Krušec, u.d.i.a.,
Lena Krušec, u.d.i.a.
Sodelavci: Jekla Fric, študent arhitekture, Benjamin Hafner, študent arhitekture,
Miha Žargi, študent arhitekture.
Konzultant za statiko: Franc Žugelj,
u.d.i.g.
Konzultant za popise: Slavko Poderžaj,
gr.t.
Znižano 3. nagrado v znesku 1,100.000
SIT bruto prejme elaborat s šifro 05698.
Avtorji: Aleš Žnidaršič, u.d.i.a., Katja
Žlajpah, u.d.i.a.
Sodelavci: Primož Grabnar, u.d.i.a.,
Jernej Gartner, študent arhitekture, Primož
Bertoncelj, študent arhitekture.
Avtor konstrukcije: Edvard Štok, u.d.i.g.
Konzultant za popise: Stanka Dobrovoljc, gr.t.
Odkup v znesku 650.000 SIT bruto prejme elaborat s šifro 14169.
Avtorji: Gorazd Groleger, u.d.i.a., Samo
Groleger, u.d.i.a., Tomaž Stupar, u.d.i.k.a.,
Anuška Viher, u.d.i.a., Goran Golubič,
u.d.i.a., Mojca Antončič, u.d.i.a., Domen
Pogorevc, u.d.i.a.
Krajinska arhitektura: doc.dr. Davorin
Gazvoda, u.d.i.k.a.
Sodelavka:Tanja Maljevac, abs.k.a.
Poseben odkup izven konkurence v znesku 2,300.000 SIT bruto prejme elaborat s
šifro 36327.
Avtorji: Štefan Kacin, u.d.i.a., Iztok Lemajič, Vid Ratajc, u.d.i.a.
Konzultant za akustiko:Saša Galonja.
7. Navedba nagrad, kjer je mogoče: skupaj 6,350.000 SIT bruto.
8. Morebitne druge informacije o natečaju: razstava natečajnih del bo v prostorih
Srednje agroživilske šole, Cesta na Mestni
log 47, 1000 Ljubljana od 2.2. do 14. 2.
2004. Otvoritev razstave bo v ponedeljek,
2. 2. 2004 ob 17. uri.
9. Datum in številka objave javnega razpisa natečaja: 19. 9. 2003.
IMOS Inženiring, d.d.
Ob-959/04
Občina Idrija, Mestni trg 1, Idrija (v nadaljevanju prodajalec) na podlagi 51. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00 in 51/02), 29. in 44. člena
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03) in sklepa
Občinskega sveta občine Idrija z dne 2. 10.
2003, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
ponudb
1. Predmet prodaje sta naslednji nepremičnini:
a) poslovni prostor A v kleti poslovno
stanovanjske hiše v Idriji, Prelovčeva ul.št.
3, na parc. št. 1371, v izmeri 41,20 m2, vpisan v podvložek št. 1, vl. št. 1765 k.o. me-
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sto Idrija, skupaj s pripadajočim deležem na
skupnih delih poslovno stanovanjske hiše,
izklicna cena 830.000 SIT;
b) poslovni prostor v kleti poslovno stanovanjske hiše v Črnem Vrhu 86, na parc.
št. 165 v izmeri 34,80 m2, vpisana v vl. št.
349, s pripadajočim deležem na skupnih
delih poslovno stanovanjske hiše, izklicna
cena je 1,385.000 SIT.
Nepremičnini sta bremen prosti. Poslovna prostora sta nezasedena.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
ponedeljka, 16. 2. 2004 do 12. ure. Upoštevale se bodo samo ponudbe, ki bodo do
roka prispele na prodajalčev naslov.
3. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Idrija,
Mestni trg 1, 5280 Idrija, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnin – ne odpiraj«.
4. Ponudniki morajo pred zaključenim
rokom za oddajo ponudb vplačati varščino
v višini 10% izklicne cene na transakcijski
račun Občine Idrija št. 01236-0100014725,
s sklicem na javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena v roku
10 dni od dneva odpiranja ponudb.
5. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki s sedežem
RS ter fizične osebe, državljani RS.
6. Ponudba mora vsebovati:
a) ime oziroma firmo ponudnika, točen
naslov, davčno številko, matično številko,
številko bančnega računa,
b) ponujeno ceno v SIT, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne,
c) potrdilo o plačani varščini,
d) pisno izjavo, da sprejemajo razpisne
pogoje, določene v tem javnem razpisu,
e) izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni za pravne osebe, priglasitveni list za samostojne podjetnike, potrdilo o državljanstvu za fizične osebe.
7. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo
najkasneje v 15 dneh po uspešno zaključenem javnem razpisu in ob podpisu pogodbe
poravnati kupnino v celoti.
8. Izbrani ponudnik nosi vse stroške
v zvezi s sklenitvijo prodajne pogodbe,
plačilom dajatev na promet nepremičnin
in drugih davščin, notarsko overitvijo prodajalčevega podpisa, vpisom v zemljiško
knjigo in cenitvijo nepremičnin.
9. Nepremičnine preidejo v last in posest kupca po plačilu celotne kupnine in
vseh stroškov, nastalih v zvezi s sklenitvijo prodajne pogodbe. Kupcu bo izdano
zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne
kupnine in ostalih stroškov, opredeljenih v
pogodbi.
10. Prodajalec si pridržuje pravico, da
ne glede na prejete ponudbe, prodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom ter
da lahko kadarkoli do sklenitve pravnega
posla že začeti postopek ustavi.
11. Javno odpiranje ponudb bo v sredo 18. 2. 2004 ob 13. uri v prostorih SGI,
d.o.o., Kosovelova 9, Idrija.
12. Nepremičnine se prodajo po načelu
videno-kupljeno.
13. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno.
14. Ogled nepremičnine, ki je predmet
javne dražbe, je možen vsak delovni dan,
med 9. in 15. uro, po predhodni najavi na
SGI d.o.o., tel. 05/37-43-330, kjer lahko interesenti dobijo tudi vse dodatne informacije.
Občina Idrija
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Javne dražbe
Št. 430-02-1/2004-5

Ob-1202/04

Ob-1213/04
Popravek
V objavi javne dražbe za prodajo poslovno nepotrebnih nepremičnin, naročnika
Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o., Senovo,
objavljene v Uradnem listu RS, št. 6 z dne
23. 1. 2004, Ob-907/04, se pod I. točko tabela pravilno glasi:

Označba nepremičnine
- vrsta rabe

Površina po
katastru v m2

ZKV

Katastrska
občina

01.

457/21
734/24
Skupaj:

dvorišče
dvorišče

300
974
1274

375
543

Dovško
Senovo

457/22
734/23
Skupaj:

dvorišče
dvorišče

408
797
1205

375
543

Dovško
Senovo

457/23
734/22
Skupaj:

dvorišče
dvorišče

623
639
1262

375
543

Dovško
Senovo

456/3
734/4
Skupaj:

dvorišče
dvorišče

475
1399
1874

375
543

Dovško
Senovo

456/2
14/8
Skupaj:

dvorišče
dvorišče

591
888
1479

375
543

Dovško
Senovo

06.

734/32

zelenica

1076

543

Senovo

07.

457/30

poslovna stavba
poslovna stavba
gospodarsko poslopje
dvorišče

338
324
133
1372

375
375
375
375

Dovško
Dovško
Dovško
Dovško

457/35

dvorišče

640

375

Dovško

02.

03.

04.

05.

Skupaj:

2807

Izklicna cena
v SIT

3,861.000

3,652.000

3,824.000

5,679.000

4,482.000
1,739.000

16,939.456
Uredništvo
Ob-1214/04

Popravek
V javni dražbi za prodajo nepremičnin,
naročnika Občina Radovljica, objavljeni v
Uradnem listu RS, št. 3 z dne 16. 1. 2004,
Ob-440/04, se 10. točka popravi in pravilno
glasi:
10. Župan ali komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem s soglasjem župana lahko
postopek ustavi do sklenitve pravnega
posla.
Uredništvo

514

Št. 111-3/04-0515
Ob-980/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96, 24/98,
48/01 in 67/02):
a) 1 prosto mesto višjega sodnika za
reševanje socialno pravnih sporov na
Višjem delovnem in socialnem sodišču.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto višjega sodnika, določene v 3.
členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

V popravku, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 5-6 z dne 23. 1. 2004, Ob-929/04,
na strani 383, bi se pravilno moralo glasiti,
da se nepremičnina Ministrstva za obrambo RS v točki 2. (b) draži za izklicno ceno
73,944.020 SIT.
Ministrstvo za obrambo

Parcelna
številka

Stran

Razpisi delovnih
mest

Popravek

Zap.
št.
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Št. 25-04
Ob-984/04
Dom starejših občanov Krško, Kovinarska 13, na osnovi sklepa sveta zavoda z
dne 18. 12. 2003 razpisuje delovno mesto
direktorja.
Kandidat mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev za sklenitev delovnega razmerja, izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– končana VII. ali VI. stopnja strokovne
izobrazbe ustrezne smeri v skladu s pogoji
po 69. in 56. členu Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92, 41/99 in 2/04),
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na
področju vodenja dejavnosti socialnega
varstva,
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva,
– predložitev programa dela zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
petih let.
Pisne vloge z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju razpisanih pogojev morajo biti
poslane po pošti ali oddane v tajništvu zavoda najkasneje v 8 dneh po objavljenem
razpisu, v zaprti kuverti, s čitljivim napisom:
Svet Doma starejših občanov Krško, Kovinarska 13, 8270 Krško, z navedbo »Ne odpiraj – razpis!«.
Neustrezno označenih in nepopolnih
vlog Svet zavoda ne bo obravnaval.
Kandidati bodo o imenovanju obveščeni najpozneje v 30 dneh po končanem
razpisu.
Svet DSO Krško
Št. 165-02-2/2004
Ob-1008/04
Ministrstvo za pravosodje, na podlagi
tretjega odstavka 283. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju, objavlja razpis za imenovanje za izvršitelja, in sicer:
– 2 prosti mesti za izvršitelja s sedežem na območju Okrajnega sodišča
v Ljubljani,
– 3 prosta mesta za izvršitelja s sedežem na območju Okrajnega sodišča
v Mariboru,
– 1 prosto mesto za izvršitelja s sedežem na območju Okrajnega sodišča
v Celju,
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– 1 prosto mesto za izvršitelja s sedežem na območju Okrajnega sodišča v
Slovenj Gradcu,
– 1 prosto mesto za izvršitelja s sedežem na območju Okrajnega sodišča
na Ptuju,
– 1 prosto mesto za izvršitelja s sedežem na območju Okrajnega sodišča
v Velenju,
– 1 prosto mesto za izvršitelja s sedežem na območju Okrajnega sodišča
v Žalcu,
– 1 prosto mesto za izvršitelja s sedežem na območju Okrajnega sodišča
v Kopru,
– 1 prosto mesto za izvršitelja s sedežem na območju Okrajnega sodišča v
Murski Soboti,
– 1 prosto mesto za izvršitelja s sedežem na območju Okrajnega sodišča
v Črnomlju,
– 1 prosto mesto za izvršitelja s sedežem na območju Okrajnega sodišča
v Lenartu,
– 1 prosto mesto za izvršitelja s sedežem na območju Okrajnega sodišča
v Sežani.
Za izvršitelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da je državljan Republike Slovenije;
2. da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost;
3. da ima v Republiki Sloveniji pridobljen
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano v tujini pridobljeno diplomo pravne
fakultete;
4. da ima najmanj dve leti delovnih izkušenj;
5. da je opravil izpit za izvršitelja po programu, ki ga predpiše minister, pristojen za
pravosodje oziroma da je opravil pravniški
državni izpit;
6. da aktivno obvlada slovenski jezik;
7. da je vreden javnega zaupanja za
opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja
kot javnega pooblastila;
8. da ima opremo in prostore, ki so potrebni in primerni za opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja.
Prijavi na razpis je potrebno priložiti naslednja dokazila:
pod 1. točko – potrdilo o državljanstvu,
pod 2. točko. – zdravniško potrdilo specialista medicine dela,
pod 3. točko – potrdilo o doseženi stopnji
in vrsti izobrazbe,
pod 4. točko – dokazilo o pridobljenih
najmanj dveletnih delovnih izkušnjah,
pod 5. točko – potrdilo o opravljenem izpitu za izvršitelja oziroma potrdilo o opravljenem pravniškem državnem izpitu,
pod 6. točko – dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika (spričevalo o končanem šolanju v RS, s potrdilom o aktivnem
znanju slovenskega jezika ali na drug ustrezen način),
pod 7. točko – izpisek iz kazenske evidence (ne sme biti starejše od 30 dni),
pod 8. točko – dokazilo o lastništvu oziroma pravici uporabe prostorov z opremo ter
primernim vozilom po Pravilniku o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prostore in opremo izvršitelja (Ur. l.
RS, št. 6/99).
Pisne prijave na razpis za imenovanje za
izvršitelja z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
15 dni po objavi razpisa.
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Za kandidate, ki ne izpolnjujejo pogoja
iz 5. točke, bo Ministrstvo za pravosodje
organiziralo opravljanje izpitov v skladu z
Pravilnikom o vsebini, programu in načinu
opravljanja izpita za izvršitelje (Ur. l. RS,
št. 95/02).
Ministrstvo za pravosodje
Št.8/04
Ob-1032/04
Svet vrtca VIZ Vrtec Mavrica Izola, OF
15, 6310 Izola, razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora izpolnjevati splošne zakonske pogoje, ter pogoje, ki jih določata
določbi 53. in 145. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja:
– izpolnjevati mora pogoje za vzgojitelja
ali svetovalnega delavca,
– imeti najmanj pet let delovnih izkušenj
v vzgoji in izobraževanju,
– imeti naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor,
– opravljen ravnateljski izpit,
– opravljen strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju,
– organizacijske sposobnosti,
– znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje italijanskega jezika.
Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa
si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata.
Svet vrtca si bo pred imenovanjem pridobil mnenje vzgojiteljskega zbora in mnenje
lokalne skupnosti, na območju katere ima
sedež, pred svojo dokončno odločitvijo pa
bo s kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisane pogoje, opravil tudi razgovore. S
tem namenom kandidatom tudi svetuje,
da svoji prijavi priložijo tudi vizijo svojega
dela v vrtcu.
Mandat ravnatelja traja pet let. Delovno
razmerje s polnim delovnim časom se bo z
izbranim kandidatom sklenilo z dnem 11.
7. 2004.
Pisne prijave s pisnimi dokazili o izpolnjevanju pogojev, življenjepisom in dosedanjih
delovnih izkušnjah pošljite do 16. 2. 2004
na naslov: Svet zavoda, VIZ Vrtec Mavrica
Izola, OF 15, 6310 Izola. Na pisemsko ovojnico vpišite oznako “Ne odpiraj – Prijava na
razpisano mesto ravnatelja.”
O izbranem kandidatu bodo kandidati
pisno obveščeni.
Vrtec Mavrica Izola
Ob-1084/04
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
58. in 109. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list št. 56/02) Občina Ajdovščina,
Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, objavlja
javni natečaj za delovni mesti
– pripravnik.
Pripravnika (2) se bosta usposabljala za
opravo državnega izpita iz javne uprave v
Oddelku za okolje in prostor, občinske uprave Občine Ajdovščina.
Pogoji:
1. univerzitetna - visoka izobrazba pravne oziroma upravne smeri ali druge družboslovne smeri;
2. univerzitetni diplomiran inženir arhitekture.
Poleg zgoraj navedenega pogoja in
splošnih pogojih določenih z zakonom, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– biti mora državljan Republike Slovenije,

– aktivno obvladovati uradni jezik,
– obvladati morajo osnovne računalniške
programe,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo
kandidati/ke priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebnega dokumenta,
– fotokopijo diplome.
Kandidati/ke naj pošljejo pisne prijave s
potrebno dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od te objave na naslov:
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270
Ajdovščina.
Z izbranima kandidatoma/kama bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas
10 mesecev s polnim delovnim časom.
Dodatne informacije je mogoče dobiti na
tel. 05/365-91-22.
Občina Ajdovščina
Št. 052/04
Ob-1088/04
Na podlagi drugega odstavka 191.
člena, prvega odstavka 27. člena in tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) ministrica
za kulturo na podlagi sklepa Uradniškega
sveta številka 9064-2/2004 z dne 6. 1. 2004
objavlja javni natečaj za položaj
direktorja Arhiva Republike Slovenije.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
smer zgodovina - arhivistika;
– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– izkazati morajo aktivno znanje vsaj
enega tujega jezika;
– obvladati morajo arhivske računalniške
programe;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
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– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee;
– certifikat o aktivnem znanju vsaj enega
tujega jezika;
– fotokopijo dokazila o opravljenem seminarju oziroma izobraževanju s področja
poznavanja arhivskih računalniških programov oziroma izjava prijavljenega kandidata
o izpolnjevanju pogoja z opisom poznavanja
arhivskih računalniških programov.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Kadrovske službe Vlade Republike Slovenije – www.sigov.si/ksv), preverjala tudi vrsto,
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju, in sicer najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Pri znanju vsaj enega tujega jezika se
kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali izjemoma drug tuji jezik,
ki se uporablja v državah EU in drugih razvitejših državah sveta.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Na predlog ministrice za kulturo bo izbranega kandidata za direktorja Arhiva Republike Slovenije imenovala Vlada Republike Slovenije za dobo petih let z možnostjo
ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal v
nazivu sekretarja na sedežu organa v Ljubljani, Zvezdarska 1.
Direktor Arhiva Republike Slovenije bo
najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in druga
specialna znanja v okviru štirimesečnega
razvojnega programa “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana, in

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih izkušnjah, kratkim življenjepisom ter programom oziroma vizijo razvoja ter dela šole za
mandatno obdobje, pošljite najkasneje v 8
dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Prve
osnovne šole Slovenj Gradec, Šercerjeva 7,
z oznako “Prijava za razpis ravnatelja”.
Kandidat bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Svet Prve osnovne šole Slovenj Gradec

sicer v roku 30 dni od dne objave v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi z
dokazili obrnejo na Kadrovsko službo Vlade
Republike Slovenije, tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije Mirko Bandelj, Generalni
sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, tel. 01/478-11-02.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne za položaj, bo predsednik posebne natečajne komisije izdal
odločbo, ostalim kandidatom pa bo izdan
poseben sklep. Izbrani kandidat in neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od dneva
imenovanja izbranega kandidata na položaj
pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za kulturo
Št. 111-8/04-0515
Ob-1144/04
Ministrstvo za pravosodje na podlagi
Pristopne pogodbe k Evropski uniji, ki jo
je Republika Slovenija podpisala 16. aprila
2003 v Atenah (objavljena v UL L 236 in
UL C 227 E, 23. 9. 2003) ter na podlagi 4.
člena Zakona o predlaganju kandidatov iz
Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč (Ur. l. RS, št. 64/01 in 59/02)
razpisuje:
– 1 mesto za ad hoc sodnika za varstvo osebnih podatkov v skupnem nadzornem telesu,
ustanovljenem na podlagi Sklepa Sveta
z dne 28. 2. 2002 o vzpostavitvi Eurojust z
namenom krepiti boj proti težkim kaznivim
dejanjem (UL L 63, 6. 3. 2002, str. 1).
Razpisni pogoji: oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev na sodniško mesto vrhovnega sodnika po določbah zakona, ki ureja
sodniško službo ali oseba, ki izpolnjuje
pogoje za izvolitev za sodnika ustavnega
sodišča.
Kandidat bo izvoljen za obdobje štiriindvajsetih mesecev z možnostjo ponovne
izvolitve.
Izbrani kandidat bo funkcijo začel opravljati z dnem, ko bo Republika Slovenija postala članica Evropske unije.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3. Prijave je potrebno vložiti
v 15 dneh po objavi. K prijavi mora biti
priložen tudi opis strokovne dejavnosti po
zadnjem pridobljenem strokovnem oziroma
znanstvenem naslovu.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 16/04
Ob-1154/04
Svet Prve osnovne šole Slovenj Gradec,
Šercerjeva 7, razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidati morajo za imenovanje na
funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno
s 43., 53. in 145. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 115/03).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Predvideni začetek dela bo 16. 5. 2004
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma skladno s soglasjem ministrstva k
imenovanju.
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Št.122-3/2004
Ob-1194/04
Na podlagi prvega odstavka 27. člena
in v skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) glavni inšpektor objavlja javni natečaj za uradniško
delovno mesto:
inšpektor v Inšpektoratu Republike
Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in
hrano, enota Postojna.
1. Kraj opravljanja dela: Kolodvorska 5a,
Postojna.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
inšpektor.
3. Delo se lahko opravlja v nazivih: inšpektor I, II in III. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu inšpektor III.
4. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
5. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
aktivno 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,
– univerzitetna izobrazba gozdarske
smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit za inšpektorja,
– znanje angleškega jezika.
1. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– dokazilo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da kandidat/ka ni bil/a
obsojen na nepogojno kazen v trajanju več
kot 6 mesecev, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata/ko ni sprožen
kazenski postopek zaradi prej navedenega
kaznivega dejanja,
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostrificirana tuja
diploma),
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih (dokazilo o
znanju tujega jezika).
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kan-
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didirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave in strokovnega izpita za inšpektorja pod pogojem, da
bodo v primeru izbora na delovno mesto
navedena izpita opravile najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv.
1. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni
od dneva objave javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Kadrovska služba, Dunajska 56,
58, Ljubljana, s pripisom: »Javni natečaj
– inšpektor v IRSKGH, enota Postojna«.
2. Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v
osmih dneh po opravljeni izbiri. Informacije
o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/434-57-02.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Inšpektorat Republike Slovenije
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Št.055/04
Ob-1199/04
Ministrstvo za kulturo objavlja javni natečaj za naslednja delovna mesta:
1. uradniško delovno mesto višjega svetovalca III, ki se izvaja v nazivih višji svetovalec I, II in III Sektorju za kulturno politiko,
sistem in evropske zadeve;
2. strokovno tehnično delovno mesto pripravnika – administratorja V v Službi za
organizacijo splošnih in kadrovskih zadev.
3. Delovno razmerje za prosti delovni
mesti bo sklenjeno za določen čas, nadomeščanje delavk na porodniškem dopustu.
Delo se bo opravljalo na sedežu organa na
naslovu: Ministrstvo za kulturo, Maistrova
ulica 10, 1000 Ljubljana.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta pod
zaporedno številko 1 so:
– univerzitetna izobrazba pravne, humanistične ali družboslovne smeri ali najmanj
visoka izobrazba organizacijske smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– aktivno znanje enega tujega jezika in
pasivno znanje še enega tujega jezika.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta pod
zaporedno številko 2 so: srednja izobrazba
upravne, ekonomske ali druge ustrezne
smeri.
4. Pri izbiri bodo imeli prednost za zasedbo delovnega mesta javni uslužbenci z
naslednjimi izkušnjami:
– pod zaporedno številko 1.: izkušnje s
področja poznavanja pravne problematike
na področju kulture;
– pod zaporedno številko 2.: poznavanje
osnov pisarniškega poslovanja, desetprstno
slepo tipkanje na računalniku, poznavanje
okolja Windows: Word in Excel.
Ministrstvo za kulturo bo pisne prijave
kandidatov z opisom delovnih izkušenj ter
z dokazili o izobrazbi, delovnih izkušnjah in
znanju tujih jezikov ter z opisom izkušenj,
opredeljenih v 4. točki, sprejemalo 8 dni od
objave razpisa na naslov: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
Kot dokazilo o izobrazbi se šteje fotokopija
diplome oziroma zaključnega spričevala,
kot dokazilo o aktivnem znanju jezika se
šteje fotokopija potrdila Državnega izpitnega centra o uspešno opravljenem izpitu
tujega jezika na višji ravni ali potrdilo o najmanj enoletnem šolanju v tujini, ali potrdilo
o opravljenem tečaju jezika na najmanj IV.
stopnjo ali opravljen izpit iz tujega jezika na
podiplomskem študiju.
Kandidati morajo pisne prijave poslati v
zaprti pisemski ovojnici z obvezno oznako:
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– pod zaporedno številko 1: “Prijava na
razpis – kulturna politika”,
– pod zaporedno številko 2: “Prijava na
razpis – pripravnik”.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljenem izbirnem
postopku. Morebitne dodatne informacije dobite na tel. 369-59-30, Milena Knapič.
Ministrstvo za kulturo

Druge objave
Ob-960/04
Javni sklad RS za regionalni razvoj in
ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica in
Javna agencija RS za regionalni razvoj,
Kotnikova 28, Ljubljana, razpisujeta
Slovensko regionalno nagrado
Štefana Smeja za leto 2004
1. Namen nagrade: namen Slovenske
regionalne nagrade (v nadaljnjem tekstu:
nagrada) je spodbujanje projektov regionalnega razvojnega značaja ter vzpostaviti
družbo temelječo na znanju z mednarodno
konkurenčnim gospodarstvom, trajnostnim
in regionalno uravnoteženim razvojem, ki je
naklonjen okolju.
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbor projektov za
podelitev nagrade s ciljem spodbujanja izvajanja regionalnih projektov razvojnega
značaja, ki po obsegu delovanja presegajo
meje lokalnega in sektorskega razmišljanja
ter vodijo do dviga življenjskega standarda
v Republiki Sloveniji na naslednjih programskih področjih:
– razvoj socialnega kapitala in inovacijske sposobnosti regij;
– spodbujanje podjetniškega sektorja in
konkurenčnosti gospodarstva;
– znanje, socialno okolje, razvoj človeških virov in zaposlovanje;
– varstvo okolja, javna infrastruktura in
kakovost bivanja;
– prestrukturiranje kmetijstva in razvoj
podeželja;
– ohranjanje in razvoj naravne ter kulturne dediščine.
3. Tema razpisa za leto 2004: učinkovito
partnerstvo za kakovosten razvoj in prepoznavnost regije.
Razpis je usmerjen v spodbujanje novih delovnih mest na vseh šestih področjih
predmeta razpisa, s poudarkom na spodbujanju partnerstva na različnih področjih, od
gospodarstva do kulture.
4. Nagradni sklad
Višina nagrade v letu 2004 je 10 milijonov tolarjev za zmagovalca.
Devetdeset odstotkov nagrade mora
nagrajenec porabiti za investiranje razvoja
neprofitnih dobrin ali storitev, do deset odstotkov nagrade pa lahko prejme eden ali
več avtorjev projekta.
Nagrado mora nagrajenec porabiti v
skladu z nameni, opredeljenimi v prijavi
na razpis.
5. Pogoji razpisa
Na razpis nosilci lahko prijavijo projekte, ki:
– so v fazi izvajanja, učinki pa so razvidni
iz faznih poročil,
– so skladni z nameni nagrade iz točke
1. tega razpisa,

– potekajo na območju več kot ene občine,
– jih prijavljajo organizacije, ki v svojih
ustanovitvenih aktih izkazujejo neprofitnost.
6. Merila za izbor
Prijave na razpis morajo biti predložene
v obliki, kot jo določa razpisna dokumentacija.
Komisija bo pri izboru projektov upoštevala naslednje kriterije:
a) doseganje namenov in ciljev nagrade;
b) doseganje ciljev projekta, ki kažejo
ustvarjanje novih kakovostnih delovnih
mest;
c) povezovanje področij od gospodarstva
do kulture, z vzpodbujanjem javno – zasebnega partnerstva;
d) izvedljivost in trajnost projekta z vidika organizacije, finančnih virov in ustreznih
referenc sodelujočih partnerjev;
e) celostna podoba projekta.
Podrobnejša razpisna merila za izbor so
navedena v prijavni dokumentaciji.
7. Prijavna dokumentacija: prijavna dokumentacija za nagrado Štefana Smeja je
dosegljiva samo v elektronski obliki in je od
23. 1. 2004 dosegljiva na spletnih straneh
Javnega sklada RS za regionalni razvoj in
ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja: http://www.rdf-sklad.si.
8. Rok in pogoji za predložitev prijav:
za nagrado bodo upoštevane le prijave, ki
bodo prispele po pošti oziroma bodo prinesene na naslov: Javni sklad Republike
Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, do 1. 3. 2004 do
11. ure. Dodatno se lahko prijavo pošlje tudi
v elektronski obliki na elektronski naslov:
rdf.sklad@siol.net.
9. Izbor: prijavljene projekte bo ocenil
Upravni odbor nagrade, sestavljen iz uglednih strokovnih in javnih delavcev. Upravni
odbor bo izbral do tri najbolj uspešne prijavljene projekte. O rezultatih ocenjevanja
bodo prijavitelji obveščeni v roku 30 dni od
poteka roka za prijavo.
Javna predstavitev nominirancev ter
svečana razglasitev nagrajencev in podelitev nagrade bo potekala v okviru Slovenskih
regionalnih dni 27. in 28. maja 2004 v Mariboru, kjer bodo registrirani udeleženci izmed
nominiranih projektov izbrali nagrajenca, ki
mu bo podeljena regionalna nagrada Štefana Smeja.
Natančnejše informacije o nagradi dobite
po tel. 01/83-61-953 (kontaktna oseba: Jana
Stojanovič) ali preko elektronske pošte: jana.stojanovic@rdf-sklad.si.
Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja
Ribnica
Ob-966/04
Poziv upnikom
družbe Deloza d.d. Zagorje ob Savi
Dne 9. 12. 2003 je bil s sklepom
Okrožnega sodišča v Ljubljani pod opr. št.
St 223/03 nad družbo Deloza d.d., Zagorje
ob Savi, začet postopek prisilne poravnave.
Družba vabi vse svoje upnike, da sprejmejo odločitev za konverzijo svojih terjatev v
novoizdane delnice družbe pod pogojem
potrditve te prisilne poravnave. Upniki bodo
v primeru odločitve za konverzijo svojih
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terjatev v novo izdane delnice družbe Deloza d.d., Zagorje ob Savi, družbi omogočili
ohranitev poslovnega procesa, sebi pa odprli dolgoročno naložbo v družbi, ki bo imela
v primeru večjega števila pozitivnega odziva
upnikov na predmetno vabilo za konverzijo,
pozitiven donos na kapital.
Vsi zainteresirani upniki za konverzijo
svojih terjatev v novo izdane delnice družbe
Deloza d.d., Zagorje ob Savi, pod odložnim
pogojem, da bo sklep o potrditvi prisilne
poravnave nad družbo Deloza d.d., Zagorje
ob Savi, postal pravnomočen, se na podlagi tega vabila pozivajo, da izrazijo svojo
voljo s pisno izjavo za konverzijo na naslov
družbe Cesta Zmage 7, 1410 Zagorje ob
Savi, v roku 8 dni od dneva objave tega poziva. Družba bo za vsakega upnika posebej
pripravila čistopis izjave, katera bo po podpisu s strani upnika predložena v spis kot
sestavni del načrta finančne reorganizacije.
Vse dodatne informacije lahko dobite tudi po
tel. 03/566-03-10.
V primeru, da se ne odločite za konverzijo v skladu s tem vabilom, ostane status
vaših terjatev oziroma način, rok in znesek
poplačila tak, kot bo predviden s popolnim
načrtom finančne reorganizacije.
Deloza d.d. Zagorje ob Savi
direktor

Na proizvodnjo vroče pare, ki se uporablja v proizvodnji bo na novo lokacijo preseljen novejši plinski kotel zmogljivosti 2,5 t
pare/uro, za ogrevanje bo postavljen kotel
moči 400 kW. Preseljen bo tudi obstoječ vijačni kompresor z manj hrupnim delovanje,
ki bo celotno proizvodnjo oskrboval s stisnjenim zrakom. Kemična priprava napajalne vode ob obstoječem režimu obratovanja
poteka s klasičnim ionskimi izmenjevalci, na
novi lokaciji je predviden nov sistem priprave vode in sicer z rezervno osmozo (RO)
kapacitete do 2 m3/h. Ob ureditvi objekta za
energetiko naj zagotovijo prve meritve emisij
snovi v ozračje na izpustu obeh kotlov.
Hrup
V času gradbenih del bodo pri kopanju
temeljev, predvidoma uporabljali bager, nakladač, pnevmatsko kladivo in tovornjak.
Računska ocena hrupa kaže, da bi bil hrup
ob obratovanju gradbišča 10 h/dan na sami
zgornjih mejni vrednosti, kar pomeni, da bo
raven hrupa v času gradnje znotraj predpisov.
Raven hrupa se bo na obravnavani lokaciji ob vzpostavitvi nove proizvodnje dvignila, vendar gre za lokacijo, ki je predvidena
za tovrstne dejavnosti. Ob upoštevanju
ustreznih protihrupnih varstvenih ukrepov
bo raven hrupa znotraj predpisanih mejnih
dnevnih vrednosti, tako na obravnavani lokaciji, kakor tudi v njeni okolici.
Hrup iz objektov proizvodnje in energetike naj zmanjšajo z upoštevanjem protihrupnih varstvenih ukrepov: delo naj poteka pri
zaprtih vratih in oknih, namestijo naj okna s
stekli, ki dušijo hrup (termopan, kopelit….).
Sistem ventilatorjev odpraševalnega in prezračevalnega sistema naj bo urejen tako, da
bo obrnjen v smeri proti severu, v smeri manipulativnih površin obstoječega tovarniškega kompleksa, sistem ventilatorjev naj bo v
posebnem montažnem protihrupnem ohišju.
V proizvodnem delu objekta bo postavljen
vijačni kompresor (manj hrupna izvedba)
s tišjim delovanjem. Prostor kompresorske
postaje naj bo ustrezno protihrupno izoliran,
brez oken. Investitor naj zagotovi prve meritve hrupa iz objekta in kasneje obratovalni
monitoring.
Tla
V objektih bodo uporabljali tudi nevarne
tekočine. Pri projektiranju in izvedbi je potrebno upoštevati vse tehnične rešitve, da
ob morebitnem razlitju ne bo prišlo do onesnaževanja tal in podtalnih vod.
Voda
Pri obravnavani proizvodnji bodo nastajale odpadne tehnološke-pralne vode, odpadne hladilne vode in odpadna sanitarna
voda. Pralne odpadne vode bodo speljane
preko interne kanalizacije na CČN. Hladilne
vode bodo speljane v bližnji potok Mlinščice.
Investitor mora ob zagonu oziroma v času
poskusnega obratovanja proizvodnje na
novi lokaciji izvesti prve meritve odpadnih
vod in kasneje opravljati reden monitoring
odpadnih voda.
Opravi naj se analiza odpadne vode
iz mokrega filtra, na podlagi rezultatov se
določi ali se tovrstna odpadna voda sme
odvajati v kanalizacijsko omrežje ali pa odpadna voda velja za nevaren odpadek in jo
je zato potrebno oddajati organizaciji, ki je
pooblaščena za ravnanje s tovrstnimi odpadki. V proizvodnji nastaja tudi odpadna
voda od pranja cistern kvarterne amonijeve
spojine, ki jo ob obstoječem režimu obratovanja skupaj z drugimi tehnološkimi vodami

Št. 35102-306/2003-23040
Ob-990/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Domžale objavlja na podlagi drugega odstavka 60. člena Zakona o varstvu okolja
(Ur. l. RS, št. 32/93 in 1/96) in 159. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.
l. RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02), v postopku
izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta št. 48 – Proizvodnja škrobnih izdelkov
in lepil s komunalnimi priključki (cesta, kanalizacija, vodovod, elektrika, telefon, plinski priključek) na zemljišču parc. št. 1175/1
in 5411/6 obe k.o. Domžale ter za gradnjo
transformatorske postaje na parc. št. 1183/6
k.o. Domžale, investitorja podjetja Heliosa,
Tovarna barv, lakov in umetnih smol, d.o.o.,
Količevo 65, Domžale
javno naznanilo
1. Osnutek gradbenega dovoljenja za
gradnjo objekta št. 48 – Proizvodnja škrobnih izdelkov in lepil s komunalnimi priključki
(cesta, kanalizacija, vodovod, elektrika, telefon, plinski priključek) na zemljišču parc. št.
1175/1 in 5411/6 obe k.o. Domžale ter za
gradnjo transformatorske postaje na parc.
št. 1183/6 k.o. Domžale in Poročilo o vplivih na okolje št. 155-1117/02 z dne 20. maj
2003 in dopolnitev z dne 15. januar 2004, ki
ga je izdelal Oikos d.o.o., Domžale, bosta
javno predstavljena oziroma dana javnosti
na vpogled in seznanitev v prostorih Upravne enote Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, (soba 63), od 2. 2. 2004 do 25. 2. 2004,
v času uradnih ur, to je v ponedeljkih, torkih,
sredah in petkih med 8. in 13. uro ter ob sredah med 14. in 18. uro.
2. Javna obravnava z zaslišanjem investitorja bo opravljena dne 25. 2. 2004 ob
9. uri v sejni sobi, I. nadstropje (soba 39),
Upravne enote Domžale, Ljubljanska 69,
Domžale.
3. Mnenja in pripombe se lahko vpišejo
v knjigo pripomb, ki se v času javne predstavitve nahaja v prostorih Upravne enote
Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, (soba
63), ali pa se v pisni obliki posredujejo Upravni enoti Domžale, Ljubljanska 69, Domžale

do konca javne predstavitve, kakor tudi podajo na zapisnik, na javni obravnavi.
4. Povzetek poročila o vplivih na okolje
s sklepno oceno spejemljivosti posega št.
155-1117/02:
Investitor Helios, Tovarna barv, lakov in
umetnih smol, d.o.o., Količevo 65, Domžale, namerava južno od obstoječega industrijskega kompleksa Helios, TBLUS d.o.o., na
zemljiščih parc. štev. vse 1175/1, 5411/6 in
1183/6 k.o. Domžale, zgraditi poslovno-proizvodni objekt v katerem bodo proizvajali
škrobe in lepila. Obenem namerava zgraditi
pomožni objekt za potrebe energetike (kurilnica, trafo postaja). Lokacija se nahaja znotraj območja, ki je opredeljeno z Zazidalnim
načrtom otoka V 7 Helios, podobmočje V7/1
Helios, to pa je opredeljeno kot industrijskoobrtno-stanovanjsko območje. Podobmočje
se deli na več makrocelot, obravnavana
lokacija je znotraj tiste, ki je predvidena za
širjenje Heliosovih poslovno-proizvodnih
dejavnosti.
Večinski, proizvodni del obravnavanega
poslovno-proizvodnega objekta bo zgrajen
v dveh etažah, poslovni del pa bo zgrajen
v treh etažah. Proizvodni del se bo delil
na skladišče surovin, skladišče izdelkov in
proizvodnjo škrobov in lepil. V poslovnem
(upravnem) delu objekta bodo pisarne (komerciala,…), laboratoriji (razvojni in kontrolni). V sklopu objekta bo tudi kompresorska
postaja. Severozahodno ob glavnem poslovno-proizvodnem objektu je lociran objekt za potrebe energetike (kurilnica, trafo
postaja).
Pri proizvodnji škrobov in lepil gre konkretno za štiri različne tehnološke postopke
proizvodnje (suho mešanje škrobov, priprava instant škrobov, kationizacija škrobov,
lepila). Obstoječa proizvodnja škrobov in
lepil poteka na lokaciji v Domžalah. Ta program bodo preselili v nov objekt, tehnologija in obseg proizvodnje ostaneta obstoječa.
Letno na obstoječi lokaciji na posameznih
linijah izdelajo: linija za suho mešanje 7000
t, instant 1250 t, kationizacija 1000 t in lepila 2500 t.
Oikos d.o.o. je pripravil poročilo o vplivih
na okolje, ki obravnava vplive na sestavine
naravnega, bivalnega, družbenega in kulturnega okolja v naslednjih vsebinskih sklopih:
tla, voda, zrak, hrup, odpadki, družbeno
okolje in vidna kakovost okolja. Za obravnavan primer je obvezna presoja vplivov
na okolje, saj gre za proizvodnjo škroba z
zmogljivostjo nad 1.000 t letno ali več.
Zrak
Proizvodnja škrobov in lepil bo na okolico vplivala predvsem s prašenjem in s hrupom zaradi delovanja omenjenih naprav/
strojev. Ob vsaki proizvodni liniji (razen na
liniji za izdelavo lepil, kjer prašenja ni) bo
urejeno lokalno odsesovanje prašnih delcev in čiščenje na filtrih z vrečastimi filtri.
Na liniji za kationizacijo bo nameščen tudi
mokri filter, ki bo zadrževal hlape kvarterne
amonijeve spojine, istočasno pa tudi prašne delce. Ob preselitvi proizvodnje na novo
lokacijo bo sistem odsesovanje glede na
obstoječe stanje posodobljen zato ocenjujemo, da vpliv prašenja ne bo bistven. Ostal
bo približno na enakih vrednostih, saj se
linije le prestavijo, proizvodnja pa ostane
količinsko nespremenjena. Investitor naj
v času poskusnega obratovanja zagotovi
meritve emisij snovi v zrak iz odpraševalnih sistemov in mokrega filtra na izstopu v
atmosfero.
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odvajajo v kanalizacijski sistem. Po preselitvi proizvodnje na novo lokacijo naj pralno
vodo od pranja cistern kvarterne amonijeve
spojine vračajo v proces proizvodnje kationskih škrobov.
Sklepna ocena izdelovalca Poročila o
vplivih na okolje, št. 155-1117/02 je: ocenjujemo, da je preselitev proizvodnje škrobov in
lepil, ureditev skladišča surovin in skladišča
izdelkov, laboratorijev, poslovnih prostorov
in obratovanje vseh predvidenih dejavnosti
v njem, investitorja Helios, Tovarna barv,
lakov in umetnih smol, d.o.o., Količevo 65,
Domžale, v okviru navedenega in ob upoštevanju zakonskih predpisov ter priporočil za
izboljšavo projekta, z vidika varovanja okolja
sprejemljiva.
Upravna enota Domžale
Ob-1062/04
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi sklepov Občinskega sveta občine Šmartno pri
Litiji z dne 1. 12. 2003 in na podlagi Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje:
a) poslovni prostor št. 701 v kletni etaži
večstanovanjske stavbe Maistrova ulica 10
v Litiji, površina 57,94 m2; parc. št. 128/6
v k.o. Litija; izhodiščna cena poslovnega
prostora je 12,554.998 SIT (po valorizaciji
ocene vrednosti z dne 19. 1. 2004); v navedeni izhodiščni ceni niso vključeni davki,
ki se prištejejo k pogodbeni ceni;
b) stanovanje št. 10 v III. nadstropju
večstanovanjske stavbe Maistrova ulica
12 v Litiji, površina 58 m2; parc. št. 127/34
v k.o. Litija; izhodiščna cena stanovanja je
10,650.000 SIT (po poročilu o vrednotenju
stanovanja izdelanega v januarju 2004); v
navedeni izhodiščni ceni niso vključeni davki, ki se prištejejo k pogodbeni ceni.
Poslovni prostor in stanovanje sta prazna
in bremen prosta. Vpis etažnega lastništva
za večstanovanjski stavbi Maistrova ulica 10
in Maistrova ulica 12 še ni izveden.
2. Pogoji javnega zbiranja pisnih ponudb:
a) Prodaja nepremičnin se bo opravila z
javnim zbiranjem pisnih ponudb.
b) Pisne ponudbe lahko oddajo pravne
osebe, ki so registrirane in imajo sedež v
Republiki Sloveniji in fizične osebe, ki so
državljani Republike Slovenije.
c) Ponudnik mora ponuditi kupnino enako ali višjo od izhodiščne cene.
d) Nepremičnini sta naprodaj po načelu
»videno – kupljeno. Prodajalec ne daje nobenih poroštev glede kakovosti ali za stvarne ali pravne napake.
e) Glede na določila o merilu za izbor
najugodnejšega ponudnika, bo sklep o
ugotovitvi najugodnejšega ponudnika izdan
v treh dneh po odpiranju pisnih ponudb.
f) Najugodnejši ponudnik je dolžan
skleniti kupoprodajno pogodbo v 15 delovnih dneh po prejemu sklepa o ugotovitvi
najugodnejšega ponudnika. Če izbrani najugodnejši ponudnik ne sklene kupoprodajne
pogodbe v prej navedenem roku se smatra,
da je odstopil od sklenitve pravnega posla
in vplačana varščina zapade v korist Občine Šmartno pri Litiji. Notarska potrditev
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kupoprodajne pogodbe mora biti opravljena
najkasneje v desetih dneh po podpisu kupoprodajne pogodbe.
g) Rok za plačilo celotne kupnine je
osem dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Izročitev nepremičnine in prenos nepremičnine v last in posest se opravi z dnem
plačila celotne kupnine. Če sklenitelj kupoprodaje pogodbe ne plača celotne kupnine
v pogodbeno dogovorjenem roku se šteje,
da je odstopil od nakupa stanovanja oziroma poslovnega prostora in je sklenjena
kupoprodajna pogodba razveljavljena po
samem zakonu.
h) Vsak ponudnik mora pred končnim
rokom za oddajo pisne ponudbe vplačati
varščino v višini 10% od izhodiščne cene
nepremičnine na enotni transakcijski račun Občine Šmartno pri Litiji št. 01394
– 0100000193 pri Banki Slovenije, z navedbo »Varščina za nakup stanovanja« oziroma
»Varščina za nakup poslovnega prostora«.
Vplačana varščina bo izbranemu ponudniku
vračunana v ceno, drugim ponudnikom pa
bo varščina brez obresti vrnjena v osmih
dneh po izdaji sklepa o ugotovitvi najugodnejšega ponudnika.
i) Vse stroške v zvezi s prodajo – nakupom poslovnega prostora oziroma stanovanja prevzema kupec (strošek cenitve,
davčne dajatve, sestava kupoprodajne
pogodbe, notarski stroški, stroški vpisa v
zemljiško knjigo in drugo).
j) Občina Šmartno pri Litiji si pridržuje
pravico, da z nobenim od ponudnikov ne
sklene kupoprodajne pogodbe za nepremičnini, zajeti s tem zbiranjem ponudb in
ponudnikom tudi ne priznava nikakršnih
stroškov s pripravo pisne ponudbe.
k) Podpisana pisna ponudba mora prispeti v zaprti in pravilno označeni kuverti
do vključno 17. februarja 2004 do 10. ure
na naslov: Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, Ponoviška cesta
15, 1270 Litija; na kuverti naj bo označba:
»Ne odpiraj! Ponudba za nakup stanovanja
oziroma poslovnega prostora«. Odpiranje
zbranih ponudb bo dne 17. februarja 2004
z začetkom ob 12. uri na sedežu Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega
podjetja Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15
v Litiji.
l) Upoštevane bodo le pravočasno prispele in popolne pisne ponudbe.
3. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika
Edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine.
V primeru dveh ali več ponudb z enako
najvišjo ponujeno kupnino bo najugodnejši
ponudnik izbran z žrebom. Žreb opravi komisija.
4. Popolna pisna ponudba mora vsebovati:
a) ime oziroma firmo ponudnika, točen
naslov, davčno številko,
b) potrdilo o državljanstvu za fizične
osebe; priglasitveni list za samostojne podjetnike; izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev; pooblastilo za zastopanje pravne
osebe,
c) ponujeno ceno v SIT, ki ne more biti
nižja od izhodiščne cene nepremičnine,
d) plačilne pogoje,
e) dokazilo o plačilu varščine,
f) podpisano izjavo, da ponudnik v celoti sprejema pogoje javnega zbiranja pisnih
ponudb.

5. Pridobivanje informacij: vse dodatne
informacije v zvezi s prodajo nepremičnin,
ogledom nepremičnin, pregledom poročila o
vrednotenju nepremičnin zainteresirani ponudniki dobijo na KSP Litija d.o.o., pri Marjeti Vrhovec, tel. 01/890-00-13, vsak delovni
dan od 9. do 11. ure.
Občina Šmartno pri Litiji
Ob-1162/04
Na podlagi 18. člena Pravilnika o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz blaga
v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 82/02 in
92/03) Ministrstvo za promet objavlja
seznam
kritičnih dovolilnic za mednarodni
prevoz blaga v cestnem prometu:
1. Avstrija:
040/02 – bilateralna
040/07 – bilateralna/tretje države za vozila Euro 2 in višje
040/53 – univerzalna (tranzitna)
040/94 – maloobmejna časovna za vozila Euro 2 in višje
040/98 – časovna za gradnjo cest za
ekološka vozila
040/CE – CEMT
2. Bosna in Hercegovina:
070/11 – prevozi za tretje države, brez
tranzita SLO
3. Belorusija:
112/01 – bilateralno/tranzitna
112/11– prevozi za tretje države
4. Hrvaška:
191/11 – prevozi za tretje države
191/C – CEMT
191/E3- CEMT
5. Francija:
249/07 – bilateralno/tranzitna za vozila
Euro 2 in višje
249/11 – prevozi za tretje države
249/99 – bilateralno/tranzitna časovna
za vozila Euro 2 in višje
7. Italija:
380/02 – bilateralna
280/04 – maloobmejna
380/67 – bilateralna za vozila Euro 3
in višje
380/24 – prevoz bitumna
380/25 – za pristanišča
380/33 – prevoz gradbenega materiala
380/CE – CEMT
380/ME – mesečni CEMT
8. Rusija:
643/11 – prevoz za tretje države
Te vrste dovolilnic so slovenski avtoprevozniki v preteklem obdobju oktober
– oktober uporabili v količini več kot 90%
razpoložljive kvote dovolilnic (040/53 – avstrija univerzalna je nadomestila ekološke
točke), zaradi česar so bile v skladu z
18. členom Pravilnika o delitvi dovolilnic za
mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 82/02, 92/03 in 129/03)
razglašene za kritične dovolilnice, ki se
delijo prevoznikom po pravilih za delitev
kritičnih dovolilnic.
Navedene dovolilnice veljajo za kritične
do objave novega seznama kritičnih dovolilnic.
Ministrstvo za promet
Št.35400-9/2004
Ob-1747/04
Na podlagi 21. člena Pravilnika o ravnanju z odpadnimi ozonu škodljivimi snovmi
(Ur. l. RS, št. 42/03) Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo objavlja
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javni poziv
za oddajo prijav za izvajanje programa
»Pravilno ravnanje s snovmi v različni
opremi«
1. Predmet javnega poziva
Predmet tega poziva je izbira izvajalcev
programa usposabljanja in izpopolnjevanja za pridobitev ustreznih znanj za varno
ravnanje s snovmi, ki se nahajajo v različni
opremi in so tudi ozonu škodljive.
Na javni poziv se v skladu z 21. členom
Pravilnika o ravnanju z odpadnimi ozonu
škodljivimi snovmi lahko prijavijo izvajalci
programov, ki bodo izpolnili s programom
predpisane tehnične in kadrovske pogoje
za izvedbo programa.
2. Področje izvajanja programa:
2.1. Program usposabljanja in izpopolnjevanja obsega naslednja področja oziroma tematske sklope:
2.1.1. Okoljevarstvena
zakonodaja,
vezana splošno na okolje ter na problem
tanjšanja ozonskega plašča, s poudarkom
na slovenski in evropski zakonodaji, ki zadeva področje ravnanja z izdelki, napravami
in opremo, ki v prvi vrsti vsebujejo ozonu
škodljive snovi (v nadaljnjem besedilu:
oprema). Med opremo se prišteva: hladilne
in klimatske naprave, toplotne črpalke, gasilne aparate in sisteme za gašenje požarov
ter izdelke, ki vsebujejo topila.
2.1.2. Osnove hladilne in klimatizacijske
tehnike ter tehnike toplotnih črpalk s poudarkom na:
– fizikalnih zakonitostih delovanja,
– vrstah uporabljenih snovi v omenjenih
tehnikah, njihovi vlogi, namenu uporabe in
lastnostmi.
Razvrstitev in posebnosti hladilnih, klimatizacijskih naprav in toplotnih črpalk z
elementi in njih funkcijo.
Osnove regulacije in krmiljenja hladilnih,
klimatizacijskih naprav in toplotnih črpalk z
izbiro parametrov in elementov za učinkovito kontrolo in varno vodenje sistemov.
Vzroki okvar in preventiva pri omenjenih
napravah:
– osnove preventivnega vzdrževanja za
preprečitev emisije v zrak,
– sistematika pravilnih postopkov pri zajemu in zamenjavi snovi v napravah,
– dovoljene snovi in možna uporaba alternativnih snovi,
– tehnika in oprema za zajemanje snovi,
njihovo skladiščenje, čiščenje oziroma razgradnjo.
2.1.3. Razvrstitev gasilnih aparatov in
opreme za gašenje požarov z različnimi
snovmi in njih funkcijo.
Tehnični in drugi pogoji za vzdrževanje
gasilnih aparatov in opreme za gašenje
požarov:
– osnove ravnanja, delovanja in vzdrževanja,
– postopek pregleda in preizkušanja
posod,
– dovoljene snovi in možne alternativne
snovi,
– tehnika in oprema za zajemanje snovi
in njihovo skladiščenje oziroma razgradnjo.
2.1.4. Osnove ravnanja, delovanja in
vzdrževanja izdelkov, ki vsebujejo topila, s
poudarkom na lastnostih topil, njihovem zajemu, skladiščenju oziroma razgradnji.
2.1.5. Zajemanje, reciklaža, regeneracija
in odstranjevanje ozonu škodljivih snovi iz
naprav in opreme, ki te snovi vsebujejo.
2.2. Praktični del programa usposablja-

Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b,
1000 Ljubljana, pri čemer bodo imeli prednost
izvajalci programa, ki imajo reference pri izvajanju tovrstnega programa in bodo zagotovili izvajanje programa na različnih lokacijah v
Republiki Sloveniji.
O izbiri izvajalcev programa bodo prijavitelji obveščeni najkasneje do 5. 4. 2004.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Agencija RS za okolje

nja obsega vaje s prikazom sodobne servisne in merilne opreme.
2.3. Preizkus znanja o usposobljenosti iz
vsebine programa se ugotavlja v dveh delih:
– strokovno teoretično znanje se preveri v pisni obliki iz področja 2.1.1. in
2.1.5. in kombinacije drugih sklopov
(2.1.2./2.1.3./2.1.4.), odvisno od vsebin,
– praktično znanje se preveri na izpitu
pred komisijo.
2.4. Trajanje usposabljanja in izpopolnjevanja za strokovno teoretični del lahko
obsega največ 26 ur, praktični del pa 14
ur, celoten program torej ne sme biti daljši
od 40 ur.
2.5. Prijavitelj programa naj pri snovanju
vsebine katalogov znanja upošteva še naslednje:
– v program usposabljanja za zgoraj
omenjena področja se bodo praviloma
lahko vključili tisti, ki so si pridobili poklicno
izobrazbo (IV. stopnja) s področja elektro ali
strojne smeri s tremi leti delovnih izkušenj
na področju montaže, servisiranja in vzdrževanja zgoraj navedene opreme oziroma
tisti, ki so si pridobili srednjo strokovno ali
tehnično izobrazbo (V. stopnja), praviloma
strojne ali elektro smeri ne glede na delovne izkušnje;
– cilji tematskih sklopov naj bodo še posebej usmerjeni v razvijanje:
– pozitivnega odnosa do potrebnih
ukrepov, ki zagotavljajo s stališča varstva
okolja neoporečne posege, predvsem pa
sistematično preventivno vzdrževanje opreme,
– usposobljenosti za izvajanje diagnostike stanja, okolju neškodljive odprave okvar
sistema v skladu z dobro servisno prakso,
zamenjavo snovi v opremi in sistemih z nalogo svetovanja uporabnikom teh sistemov,
– odnosa do uporabe primerne literature in katalogov proizvajalcev z namenom pravilne izbire alternativnih elementov in snovi.
3. Način in rok za vložitev prijave in predložitev dokumentacije:
– prijavo se vloži v zaprti kuverti na naslov: MOPE – Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, s pripisom »Program
usposabljanja«;
– rok javnega poziva: rok začne teči z
dnevom objave v Uradnem listu RS, konča
pa se s prispetjem prijav do vključno 15. 3.
2004;
– prijava na poziv obsega predložitev:
– potrdila o registraciji prijavitelja za
izvajanje izobraževalne dejavnosti,
– vsebine programa, ki obsega:
(1) splošni del: cilji, trajanje usposabljanja, način preverjanja in ocenjevanja
znanj, pogoji za dokončanje usposabljanja
(pisni izpit iz teoretičnega znanja in praktično
preverjanje pred komisijo),
(2) programski del: predmetnik z navedenimi tematskimi sklopi, katalogi znanja po
posameznih sklopih in izpitnim katalogom,
(3) kadrovski in tehnični pogoji za izvedbo programa,
– reference pri izvajanju programov
usposabljanja s tega področja,
– navedbe literature in študijskega gradiva za udeležence usposabljanja.
Kontaktna oseba: Irena Malešič, Agencija
RS za okolje, Vojkova 1b, tel. 478-44-55.
4. Odpiranje prijav in rok za obveščanje
o izidu
Pregled prijav (priložena mora biti popolna
dokumentacija iz 3. točke tega poziva) in izbiro izvajalcev programa bo izvedla Agencija
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Ob-1034/04
Obvestilo
Likvidacijska upraviteljica Mateja Miljuš,
Ciril Metodova 11, Maribor, ki zastopa družbo
Hotel Slavija d.d. – v likvidaciji, poziva upnike
družbe, da v roku 45 dni od dneva objave tega
poziva prijavijo svoje terjatve zoper družbo.
Prijave upnikov, dane na podlagi poziva,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 119-120
z dne 5. 12. 2003, se upoštevajo kot pravočasne.
Likvidacijska upraviteljica
Mateja Miljuš

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 2/05-08-21102-848/2003-12 Ob-975/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/
00, 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča
Bahić Milana, sedaj neznanega prebivališča,
izdaja naslednji sklep;
1. Za začasnega zastopnika stranki Bahić
Milanu, roj. 25. 6. 1958, s prijavljenim stalnim
prebivališčem v Ljubljani, Njegoševa cesta 6
F, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v
postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma stranka
sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-09-21102-696/2003
Ob-986/04
Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.
l. RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2.
2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Branka Kužnika, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Branku Kužniku, roj. 28. 2. 1963, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Jurčkova cesta
41, 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.
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Št. 2/05-09-21102-319/2003
Ob-994/04
Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, na podlagi prvega odstavka
51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) in
pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Vladimire
Rozman, Nataše Vrhovec, Borisa Vrhovca
sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika strankam
Vladimiri Rozman, Nataši Vrhovec in Borisu
Vrhovcu, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Hruševska cesta 56/A, se
postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranke v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranke same ali njihov pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 209-135/2003-1114
Ob-1071/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Slovenj Gradec, Oddelek za upravne notranje zadeve, izdaja na podlagi 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku
(Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) na podlagi pooblastila načelnice upravne enote,
št. 032-21/2003-100-1101 z dne 2. 9. 2003,
v upravni zadevi ugotavljanja stalnega
prebivališča Srečka Borovnika, sedaj neznanega prebivališča, po uradni dolžnosti,
naslednji sklep:
Srečku Borovniku, roj. 15. 8. 1968, s prijavljenih prebivališčem Dovže 25, Mislinja,
sedaj neznanega prebivališča, se postavi za
začasno zastopnico Terezija Golob, delavka
Upravne enote Slovenj Gradec.
Začasna zastopnica bo zastopala stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik stranke,
stranka sama ali njen pooblaščenec.
Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-11-21102-157/2001-23 Ob-1077/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi
enajstega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice
št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Romana Petriča, sedaj neznanega prebivališča, izdaja po uradni dolžnosti
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Romanu Petriču, roj. 24. 5. 1961, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Endliherjeva ulica 17, 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. 25200-1/2004
Ob-1078/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Mozirje izdaja v upravni stvari razveljavitve dovoljenja za začasno prebivanje v
Republiki Sloveniji, za Velimira Stanića, na
podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona
o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02), drugega odstavka
64. člena, druge alinee prvega in drugega
odstavka 44. člena Zakona o tujcih (Ur. l.
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RS, št. 108/02 – uradno prečiščeno besedilo) ter 44. in 47. člena Zakona o državni
upravi (Ur. l. RS, št. 52/02), po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasno zastopnico stranki Velimiru Staniću, roj. 2. 10. 1977 v Sarajevu,
državljanu Bosne in Hercegovine, neznanega prebivališča, se postavi Katica Jelaš
iz Prihove 41, zaposlena na Upravni enoti
Mozirje.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko toliko časa, dokler v postopek ne
vstopi stranka ali njen pooblaščenec.
3. V tem postopku niso nastali posebni
stroški.
Št. 19/2004
Ob-1152/04
Upravna enota Hrastnik izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02), po pooblastilu
načelnika upravne enote št. 012-3/95 z dne
12. 10. 1995, v upravni zadevi razveljavitve
dovoljenja za začasno prebivanje tujcu Shala Gezimu z neznanim prebivališčem ter po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. V postopku razveljavitve dovoljenja
za začasno prebivanje tujca v Republiki
Sloveniji Shala Gezimu, roj. 13. 5. 1967 v
Nepërbishtu, državljanu Srbije in Črne gore,
se postavi začasno zastopnico Selič Mojco,
delavko Upravne enote Hrastnik.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik
oziroma stranka sama.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 209-263/2003-15-06
Ob-1157/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Trebnje, izdaja po pooblastilu načelnika št.
121-11/97-12 z dne 10. 7. 2002, na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02), v upravni
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča za Zvonimira Lenarčiča, sedaj
neznanega bivališča, naslednji sklep;
1. V postopku ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča za Zvonimira Lenarčiča, roj. 10. 7. 1954 v Ljubljani, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na naslovu Luža št.
17, se Zvonimiru Lenarčiču postavi za začasno zastopnico Vido Barle, delavko Upravne enote Trebnje.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik
oziroma stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št.2/05-09-21102-115/2002
Ob-1205/04
Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, na podlagi prvega odstavka
51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) in
pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja
dejanskega stalnega prebivališča Petre
Šabić, Romana Šabića, Nevenke Šabić,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika strankan
Petri Šabić, roj. 24. 7. 1978, Romanu Šabiću, roj. 8. 1. 1958, Nevenki Šabić, roj. 25. 6.
1953, s prijavljenim stalnim prebivališčem v

Ljubljani, Goriška ulica 53, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal
stranke v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik
oziroma stranke same ali njihov pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 028-12/2003-2
Ob-955/04
Pravila Sindikata Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z organi v
sestavi, Dunajska 56, Ljubljana, sprejeta
na ustanovnem zboru dne 4. 12. 2003, se
hranijo pri Upravni enoti Ljubljana, izpostavi
Bežigrad.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikata pod št. 7 za leto 2003 dne 29.
12. 2003.
Št. 114-1/2004-310
Ob-956/04
Pravila Sindikata kovinske in elektro
industrije Slovenije – Sindikalna podružnica SKEI družbe Metal – Ravne d.o.o.,
s sedežem na Ravnah na Koroškem, Koroška cesta 14, se z dnem 19. 1. 2004, hranijo pri Upravni enoti Ravne na Koroškem in
so vpisana v evidenco statutov sindikatov
pod zap. št. 11.
Št. 021-1/2004
Ob-957/04
Pravila o delovanju Sindikata Upravne
enote Laško, s sedežem Mestna ulica 2,
Laško, ki so bila sprejeta dne 18. 12. 2003,
se hranijo pri Upravni enoti Laško in so
vpisana v evidenco statutov sindikatov pod
zaporedno št. 39 z imenom: Sindikat javnih
uslužbencev Slovenije, Sindikat Upravne
enote Laško.
Št. 02401-1/2004-1211
Ob-1064/04
Pravila Sindikata podjetja Aluminij
oprema Komen – neodvisnost KNSS,
s sedežem v Komnu 129a, ki se hranijo
na Upravni enoti Sežana, na podlagi odločbe št. 024-39/93-3 z dne 20. 12. 1993
in so vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 39 z dne 20.
12. 1993, se izbrišejo iz evidence statutov
sindikatov.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-74/2003-5
Ob-969/04
Urad RS za varstvo konkurence (Urad)
je 22. 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 družb Slovenska
zadružna kmetijska banka d.d. Ljubljana,
Kolodvorska 9, Ljubljana (v nadaljevanju:
SZKB), in Zveza HKS Slovenije p.o. Ljub-
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ljana, Miklošičeva 4, Ljubljana (v nadaljevanju: ZHKS), skladna s pravili konkurence
in da ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija se bo izvedla na podlagi
pogodbe o prevzemu sredstev in obveznosti ZHKS s strani SZKB, ki je bila sklenjena
16. 12. 2003 in začne učinkovati 1. 7. 2004.
Prevzem sredstev in virov sredstev ZHKS s
strani SZKB pomeni pridobitev nadzora in
predstavlja koncentracijo v smislu določila
druge alinee drugega odstavka 11. člena
ZPOmK.
SZKB je univerzalna banka, katere temeljna usmeritev je podpora zadružništvu,
vendar pa kot univerzalna banka ponuja
širok izbor finančnih storitev za področje
vseh gospodarskih dejavnosti na območju
celotne Slovenije. ZHKS ima pomembnejši delež na področju zbiranja depozitov
in financiranju zasebnega kmetovanja in
kmetijskih zadrug. Po izvedbi obravnavane koncentracije se situacija na trgu ne bo
opazneje spremenila: združeni tržni delež
ZHKS in SZKB v slovenskem merilu ne
predstavlja bistvenih sprememb v rangiranju
bank glede na njihovo velikost. Na podlagi
podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih
informacij Urad ugotavlja, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen
sum o neskladnosti koncentracije s pravili
konkurence. Koncentracija ne bo ustvarjala
oziroma krepila prevladujočega položaja, ki
bi hkrati pomenil zmanjšanje ali onemogočanje učinkovite konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Lastnik podjetja: Anton Weingerl, Partizanska 50, 9000 Murska Sobota.
Direktor podjetja: Anton Weingerl.

Št. 3073-1/04-5
Ob-970/04
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je
dne 21. 1. 2004 na zahtevo podjetja Mojmir
d.o.o., Cesta v Gorice 40, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: predlagatelj postopka), na
podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence
(Ur. l. RS, št. 56/99; ZPOmK) izdal sklep o
uvedbi postopka proti Javnemu podjetju
Žale d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: JP Žale), zaradi domnevne kršitve 10. člena ZPOmK.
JP Žale naj bi kot javno podjetje, ki
opravlja pokopališko in pogrebno dejavnost ter ureja pokopališča v Mestni občini
Ljubljana nalagalo predlagatelju postopka
neupravičene pogoje pri poslovanju s tem,
da je: (I) zavračalo pooblastila, s katerim so
stranke – fizične osebe pisno pooblastile
predlagatelja postopka, da v njihovem imenu uredi vse potrebno za kompleten pogreb,
prevoz, ureditev in prevzem celotne dokumentacije potrebne za pogreb, za pridobitev
izpiska iz matične knjige umrlih in refundacijo pogrebnine pri Zavodu za zdravstveno
zavarovanje ter v njihovem imenu, sklene
najemno pogodbo za grobni prostor; (II)
zaračunavalo dodatne postavke v primeru
opravljanja nekaterih pogrebnih storitev za
prebivalce, za katere se opravi pokop izven
Mestne občine Ljubljana; ter (III) pogojevalo prevzem pokojnika na pokopališčih, ki so
v upravljanju JP Žale z nakupom posebne
vreče, ki jo lahko predlagatelj postopka, ki
želi pokojnika prevzeti, pridobi le neposredno od JP Žale.
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. 3071-45/03-13
Ob-989/04
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na
podlagi priglasitve koncentracije dne 20. 1.
2004 izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS,
št. 56/99; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil,
da je koncentracija družb Kras, mesnopredelovalna industrija d.d., Šepulje 31,
Sežana (v nadaljevanju: Kras) in Mesnine
dežele kranjske d.d., Kolodvorska cesta
23, Kočevje (v nadaljevanju: MDK) skladna s pravili konkurence in da ji Urad ne bo
nasprotoval.
Koncentracija se bo izvedla na podlagi
Pogodbe o kupoprodaji delnic. Na podlagi
te pogodbe bo družba Kras postala lastnica
83,02% kapitalskega deleža družbe MDK.
Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju stanja konkurence na upoštevnem trgu prodaje rdečega
mesa, na upoštevnem trgu prodaje poltrajnih mesnih izdelkov in na upoštevnem trgu
prodaje trajnih mesnih izdelkov, ni izkazan
resen sum, da bi bila koncentracija neskladna s pravili konkurence. Razlogi in cilji
koncentracije so v skladu z določili veljavne
zakonodaje in pravili konkurence, zato Urad
ni sprejel sklepa o ugotavljanju skladnosti
koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Ob-1072/04
Ime medija: Radio Alpski val.
Izdajatelj: Radio Kobarid d.o.o., Gregorčičeva 20, 5222 Kobarid.
Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja
Radio Kobarid d.o.o. najmanj 5% delež:
– Darko Laharnar, Sedejev trg 2, 5282
Cerkno (28,97%),
– Ivan Seljak, Pot v strano 1, 5282 Cerkno (28,97%),
– Edvard Laharnar, Sedejev trg 2, 5282
Cerkno (28,97%).
Imena in naslovi organov upravljanja:
Darko Laharnar, Sedejev trg 2, 5282 Cerkno – direktor.
Ob-1086/04
Javno glasilo: Televizija Televal.
Ime medija: Televizija Televal, Nikova
ulica 9, 2230 Lenart.
Izdajatelj: Telefilm, Silvo Lešnik, s.p., Zg.
Voličina 86, 2232 Voličina.
Lastnik: Silvo Lešnik, Zg. Voličina 86,
2232 Voličina (100% lastnik).
Viri financiranja: ekonomska propaganda
(reklamni oglasi), televizijska produkcija.
Direktor: Silvo Lešnik, Zg. Voličina 86,
2232 Voličina.

Objave po Zakonu
o telekomunikacijah
Št. 112-192/2003-004

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Št. 77/04
Ob-978/04
Medij: Litijski občan – tiskani medij.
Izdajatelj: Tiskarna ACO, Jovanovič
Aleksander s.p., Cesta Dušana Kvedra 39,
1270 Litija.
Spremembe:
Medij: Občan.
Način in predvideno območje razširjanja
programskih vsebin: pošiljanje brezplačno
po pošti za vsa gospodinjstva v Občini Litija
in Občini Šmartno pri Litiji.
Vse ostalo ostane nespremenjeno.
Ob-1069/04
Ime medija: Radio Ognjišče.
Izdajatelj: Radio Ognjišče d.o.o., Trg
Brolo 11, 6000 Koper, matična številka
5714621.
Lastniki z najmanj 5% deležem v kapitalu: Tiskovno društvo Ognjišče, Trg Brolo
11, 6000 Koper, matična številka 5453836
– 100%.
Direktor izdajatelja: Franc Bole.
Ob-1070/04
Ime medija: TV As.
Naziv podjetja: HI-FI Videostudio d.o.o.
Sedež podjetja: Slovenska 52, 9000
Murska Sobota.
Matična številka: 5803918000.
Davčna številka: 80302157.

Stran

Ob-1087/04

Na podlagi drugega odstavka 40. člena Zakona o telekomunikacijah (Ur. l. RS,
št. 30/01), 52/02 – ZJA in 110/02 – ZGO,
Agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo
in pošto Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: Agencija) objavlja, da je prejela
vlogo za dodelitev radijske frekvence za
opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev (WiLL – brezžična krajevna zanka) v
radiofrekvenčnem pasu 3400-3600 MHz in
namerava izdati odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc za opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev pod naslednjimi
pogoji:
A) V
radiofrekvenčnem
pasu
3400-3600 MHz za 3 x 7 MHz kanale v
skladu s CEPT/ERC/priporočilom 13-04 E
in CEPT/ERC/priporočilom T/R 14-03
Aneks B1, za področje Slovenije.
B) 3 x 7 MHz kanali v radiofrekvenčnem
pasu od 3400 do 3500 MHz se uporabljajo
za povezave od terminalov (TS) do centralnih postaj (CS), 3 x 7 MHz kanali v radiofrekvenčnem pasu od 3500 do 3600 MHz
se uporabljajo za povezave od centralnih
postaj (CS) terminalov do (TS).
C) Dovoljena je tudi uporaba 3,5 MHz
kanalov in 1,75 MHz kanalov pod pogoji iz
točke A in B.
D) Maksimalno izsevano moč je potrebno prilagoditi mejnim pogojem za spektralno gostoto pretoka moči (angl. spectral power flux density (pfd)) v (dBW/(MHz.m2)), ki
jih določi Agencija.
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E) Četrtletno in ob vsaki obsežnejši
spremembi v radijskem omrežju je potrebno dostaviti Agenciji tekoče stanje P-MP
zvez. Seznam mora vsebovati podatke za
centralne postaje CS, kot jih določi Agencija ob izdaji odločbe o dodelitvi radijskih
frekvenc.
F) Če Agencija v 30 dneh ne prejme dodatnih vlog ali jih prejme, pa je mogoče radijske frekvence dodeliti vsem vlagateljem,
nadaljuje postopek in vlagatelju ob izpolnjevanju pogojev določenih z zakonom in
na njegovi podlagi izdanih predpisov, izda
odločbo o dodelitvi frekvenc, ki so predmet
te objave.
G) Če Agencija v 30 dneh prejme dodatne vloge, pa ni mogoče radijske frekvence
dodeliti vsem vlagateljem, vse vloge zavrne
in v tridesetih dneh objavi javni razpis za
dodelitev radijske frekvence za opravljanje
javnih telekomunikacijskih storitev (WiLL
– brezžična krajevna zanka) v radiofrekvenčnem pasu 3400-3600 MHz.
Glede na navedeno Agencija vabi vlagatelje, ki bi želeli pridobiti radijsko frekvenco
pod enakimi pogoji, da v tridesetih dneh od
objave vložijo vlogo za dodelitev radijske
frekvence, ki je predmet te objave.
Agencija za telekomunikacije,
radiodifuzijo in pošto Republike
Slovenije
Ob-1117/04
Dopolnitev cenika storitev
družbe Si.mobil d.d.
V skladu s 74. členom Zakona o telekomunikacijah (Ur. l. RS, št. 30/01), družba
Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., s
sedežem Šmartinska c. 134b, 1000 Ljubljana, objavlja dopolnitev cenika storitev
kot sledi:
Ime paketa: Business Izi.
Priključnina: 2.879,80 SIT.
Mesečna naročnina:
– za skupino 3 do 9 oseb: 3.000 SIT,
– za skupino 10 ali več oseb: 2.500 SIT.
Minimalna poraba: 2.000 SIT.
Cena pogovorov:
Enotna tarifa za klice v vsa slovenska
omrežja: 29 SIT/Min (cel dan, vse dni v
letu).
Cenejši klici znotraj poslovne skupinepodjetja: 5 SIT/min (velja za klice opravljene znotraj Si.mobilovega omrežja).
Obračunski interval: 15 sekund.
Mednarodni klici: po ceniku za mednarodne klice.
Mednarodni klici opravljeni med gostovanjem pri tujem operaterju: po ceniku operaterja pri katerem gostujemo, povečani za
15% administrativni strošek.
Administrativni strošek za prehod iz
obstoječega paketa na paket Business Izi:
3.000 SIT (če je prehod dovoljen).
Kratka sporočila, večpredstavnostna
sporočila, WAP, GPRS in ostale storitve z
dodano vrednostjo: po ceniku.
Vse cene vključujejo DDV.
Dopolnitev cenika je veljavna od 26. 1.
2004.
Si.mobil d.d.
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Objave
gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-983/04
Direktor družbe Ojstrica gostinstvo
d.o.o., Ljubljanska c. 5, 3000 Celje, na
podlagi 454. člena ZGD objavlja sklep o
zmanjšanju osnovnega kapitala družbe, ki
je bil sprejet na seji skupščine dne 20. 11.
2003, in sicer:
Zmanjša se osnovni kapital v višini lastnega deleža v znesku 10,854.850 SIT. Direktorja se zadolži, da dvakrat objavi sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala in v objavi
pozove upnike, da se zglasijo pri družbi in
izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala, upnike, ki so družbi znani, pa
mora pozvati neposredno.
Zmanjšanje osnovnega kapitala bo direktor prijavil za vpis v register po enem letu od
zadnje objave sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala in po predložitvi dokazov, da
je družba upnikom, ki bi to zahtevali, poravnala zahtevke ali jim zagotovila varščino. Takrat bo prijavil tudi spremembo družbenikov
zaradi izstopa Ojstrica Celje d.o.o..
Ojstrica Celje d.o.o.
direktor družbe
Št.6031/03
Ob-1167/04
Družba RMN inženiring d.o.o., Ljubljana,
Cesta v Mestni log 55, Ljubljana, je na skupščini dne 1. 12. 2003 sprejela
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
iz zneska 31,500.000 SIT na znesek
25,830.000 SIT.
Vsi upniki se pozivajo, da se v roku 30
dni zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala. Za
upnike, ki se v postavljenem roku ne bodo
javili družbi, se bo štelo, da z zmanjšanjem
soglašajo.
Gorše & partner o.p., d.n.o.
Odvetnica Marina Ferfolja
Ljubljana

Sklici skupščin

Šemrl. Skupščini bo prisostvovala vabljena
notarka.
2. Izvolitev članov nadzornega sveta in
seznanitev skupščine z izvolitvijo člana nadzornega sveta s strani sveta delavcev.
Predlog sklepa nadzornega sveta: zaradi
poteka mandata v nadzornem svetu članom
Borisu Ježu, Abram Edvardu, Živec Francu
in Milošu Pešiču, dne 6. 3. 2004, skupščina
izvoli za mandatno dobo štirih let s pričetkom mandata dne 7. 3. 2004, naslednje člane nadzornega sveta: Mitja Premrl, Simon
Stibilj, Branko Tomažič in Edvard Abram.
3. Spremembe in dopolnitve poslovnika
o delu skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se predlagane spremembe
in dopolnitve Poslovnika o delu skupščine
družbe Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in z besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev poslovnika o delu skupščine je na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, od 12. do
14. ure, v tajništvu uprave družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ter njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
morajo predložiti pisno pooblastilo, ki mora
biti ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do sodelovanja in glasovanja na
skupščini imajo samo tisti delničarji, njihovi
zastopniki in pooblaščenci, ki so najmanj tri
dni pred zasedanjem skupščine pisno potrdili svojo udeležbo na sedežu uprave družbe. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Prijavljene udeležence vljudno prosimo,
da se vsaj pol ure pred začetkom zasedanja
skupščine vpišejo v listo udeležencev in prevzamejo glasovnice.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh od objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje z istim
dnevnim redom istega dne v istih prostorih ob 10. uri. V tem primeru je skupščina
sklepčna in bo veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.
uprava družbe
direktor: Joško Ambrožič, univ. dipl. inž.

Ob-977/04
Na podlagi statuta delniške družbe Agroind Vipava 1894 Vipava d.d., Vinarska cesta
5, Vipava, uprava družbe sklicuje

Zavarovanja

7. sejo skupščine
družbe Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.,
Vinarska cesta 5, Vipava,
ki bo v četrtek, dne 4. 3. 2004, ob 9.
uri, na sedežu družbe, Vinarska cesta 5,
Vipava.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles ter predstavitev notarke.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsedujočo skupščini se izvoli Heleno Kodele Rupnik, za preštevalki
glasov pa Matejo Kodelja in Danilo Brišar

SV 30/04
Ob-1113/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve, SV 30/04 z dne 19. 1.
2004, notarja Marka Finka iz Celja, Stanetova 16, je bilo stanovanje št. 21 v izmeri
82,17 m2, v 3. nadstropju stanovanjske hiše
Ulica Luke Svetca 1, Litija, ki stoji na parc.
št. 127/28, k.o. Litija, last Ajdonik Tatjane do
celote, pridobljeno na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 16. 6. 1999, dodatka k njej
z dne 24. 9. 2003 in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 28. 11. 2003, sklenjenih med
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prodajalko Deniša Vero in kupcem Ajdonik
Tatjano, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG Celovec, Podružnica v
Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska
63, za zavarovanje denarne terjatve v višini 50.000 EUR, v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan plačila s pripadki, napram dolžnici Naj,
podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve,
d.o.o., Litija, Ulica Luke Svetca 1, matična
številka 1723286.

Celja, Stanetova 16, opr. št. SV 54/04 z dne
23. 1. 2004, je bilo počitniško stanovanje G
006 v izmeri 35,36 m2, s pripadajočo kletjo
v pritličju počitniškega objekta Čičare 7,
Kranjska Gora, ki stoji na parc. št. 397/4,
k.o. Kranjska Gora, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih,
objektih in napravah, pridobljeno po pogodbi o prodaji stanovanja z dne 17. 12. 2003,
sklenjeni med prodajalcem Ilirija d.d. Ljubljana, Tržaška c. 40 in kupcema Štrigl Danico
in Štrigl Miranom, zastavljeno v korist upnice
SKB banke d.d. Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 5,300.000 SIT s pripadki napram dolžnici Štrigl Danici.

v II. nadstropju v izmeri 79,20 m2, s pripadajočim kletnim prostorom – shrambo številka 9 v izmeri 5,80 m2, v večstanovanjski
stavbi v Mariboru, na naslovu Ulica Frana
Kovačiča 9, stoječe na parceli številka
2480/2, k.o. Tabor in je last Pečar Violete,
EMŠO 1006971505135, Ulica Šercerjeve
Brigade 10, Maribor in Pečar Petra, EMŠO
0410967500406, Ulica Šercerjeve brigade
10, Maribor, vsakega do 1/2, zastavljeno
v korist upnice Abanke Vipa d.d., Glavna
podružnica Maribor, Cankarjeva 6/b, matična številka 5026024041, Maribor, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini
8,000.000 SIT s pripadki.

SV 2/04
Ob-1122/04
Na podlagi notarskega zapisa notarke
Majde Lokošek, opr. št. SV 2/04 z dne 6. 1.
2004, je bilo dvosobno stanovanje št. 1/05 v
izmeri 59,15 m2, v 1. nadstropju stanovanjskega objekta na Brilejevi 15, v Ljubljani,
last zastavnega dolžnika Sabina Zukića,
Brilejeva ulica 15, Ljubljana, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 14. 4. 1999,
zastavljeno v korist upnice Banke Domžale
d.d. Domžale, bančna skupina NLB, 1230
Domžale, Ljubljanska 62, za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 5,000.000 SIT
s pp.

SV 45/2004
Ob-1126/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 45/2004 z dne 15. 1.
2004, je bilo stanovanje številka 4, v I. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru,
Koroška cesta 065, v izmeri 95,11 m2 in
kletna shramba številka 4, v izmeri 2,86 m2,
stoječe na parceli številka 1954 k.o. Koroška vrata in je last Jerman Jelek Marinke,
EMŠO 2406960505437, stanujoče Hrastje
52/h, Limbuš, do celote, zastavljeno v korist
upnice Abanke Vipa d.d., Glavna podružnica Maribor, matična številka 5026024041,
Cankarjeva 6/b, Maribor, za zavarovanje
izvršljive denarne terjatve v višini 8,500.000
SIT s pripadki.

SV 35/04
Ob-1114/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju denarne terjatve, SV 35/04 z dne
20. 1. 2004, notarja Marka Finka iz Celja,
Stanetova 16, je bilo stanovanje št. 8, v
skupni velikosti 38,31 m2, v 1. nadstropju v
stanovanjski stavbi na naslovu Šercerjeva
17, Velenje, stoječe na parc. št. 1823/7, k.o.
Velenje, last Videmšek Francija do celote,
pridobljeno na podlagi prodajne pogodbe
o prodaji stanovanja z dne 4. 12. 2003,
sklenjene med prodajalko Šimek Jožico in
kupcem Videmšek Francijem, zastavljeno v
korist upnice Kärntner Sparkasse AG Celovec, Podružnica v Sloveniji, Ljubljana, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 21.700 EUR, v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki, napram dolžniku Videmšek Franciju.
SV 50/04
Ob-1115/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Marka Finka iz
Celja, Stanetova 16, SV 50/04 z dne 23. 1.
2004, je bilo stanovanje v 1. nadstropju stanovanjske hiše v Velenju, Veljka Vlahoviča
39, v izmeri 61,5 m2, stoječe na parc. 3327/8
k.o. Velenje, last Njenjić Milenka, pridobljeno
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 273/XII-92 z dne 18. 12. 1992
med prodajalcem Rudnikom lignita Velenje
in kupcem Njenjić Milenkom, zastavljeno v
korist upnice Räiffeisen Krekove banke d.d.
Slomškov trg 18, Maribor, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 6,000.000 SIT, kar
znaša 25.322,40 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan sklenitve kreditne pogodbe s pripadki
napram dolžniku Njenjić Milenku.
SV 52/04
Ob-1116/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve, SV 52/04 z dne 23. 1.
2004, notarja Marka Finka iz Celja, Stanetova 16, je bilo stanovanje št. 3 v 1. nadstropju, ki obsega 62,68 m2, v stanovanjski
stavbi na naslovu Tomšičeva 11, Velenje, ki
stoji na parc. št. 2570/1, 2570/2, 2570/3 k.o.
Velenje, last Omerović Hamzalije do celote,
pridobljeno na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 23. 12. 2003, sklenjene med
prodajalko Stanković Slavico in kupcem
Omerović Hamzalijo, zastavljeno v korist
upnice Kärntner Sparkasse AG Celovec,
Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve v višini 25.100 EUR, v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s pripadki, napram
dolžniku Omerovič Hamzaliji.
SV 54/04
Ob-1119/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Marka Finka iz

SV 17/04
Ob-1123/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marte Malič iz Novega mesta, opr. št. SV-17/04 z dne 19. 1.
2004, je bil del podstrešja v izmeri 40,1 m2,
na naslovu Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 040, last dolžnika in zastavitelja Mušinović Avda, Novo mesto, Ulica Slavka Gruma
040, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 28. 11. 1998, sklenjene s Benković
Dragutinom, Gotlib Branetom, Slamnik Gregorjem, Miletić Ivico, Forte Ksenijo, Lukan
Urošem, Zupančič Martino, Zupančič Janezom ter Jakša Jožetom, zastavljen v korist
upnika Tomšič Nika, Črmošnjice pri Stopičah 34, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 3,139.092 SIT, kar znaša po prodajnem tečaju NLB d.d. Ljubljana 13.200 EUR,
s pripadki.
SV 11/04
Ob-1124/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Šoemna iz
Ptuja, opr. št. SV 11/04 z dne 14. 1. 2004,
je bilo stanovanje št. 7 v stanovanjski hiši
na naslovu Rašiška 8, Ljubljana, ki stoji na
parc. št. 323/28, vl. št. E 24, k.o. Zg. Šiška,
v skupni izmeri 31,05 m2, s souporabo zemljišča na katerem stoji objekt in zemljišča,
ki služijo za nemoteno uporabo objekta ter
vseh skupnih protorov in naprav, ki služijo
objektu kot celoti, pridobljeno na podlagi
pogodbe o prodaji stanovanja, sklenjene
dne 27. 10. 1993, med prodajalko Občino
Ljubljana in kupcem Lilijano Gomboc iz
Ljubljane, Rašiška 8, zastavljeno v korist
upnice Räiffeisenbank St. Stefan – Jagerberg – Wolfsberg, registrirana zadruga z
omejenim jamstvom iz Republike Avstrije,
Mureckerstr. 23, 8083 St. Stefan, za zavarovanje denarne terjatve v višini 23.100 EUR
s pripadki.
SV 43/2004
Ob-1125/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 43/2004 z dne 15. 1.
2004, je bilo trisobno stanovanje številka 9,

Stran

SV 70/2004
Ob-1127/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. štev. SV 70/2004 z dne
19. 1. 2004, je bila nepremičnina, trisobno
stanovanje št. 15 v izmeri 79,32 m2, v I. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru,
Cankarjeva 019, stoječe na parc. št. 972/1,
katastrska občina Maribor-grad, s solastninsko pravico na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah, ki služijo stavbi kot celoti
ter funkcionalnem zemljišču, last zastavitelja
Poštrak Mira, EMŠO 0902967500252, stanujočega Zgornji Duplek 016 E, do celote,
na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene
dne 1. 10. 2003, s prodajalcem Božnik
Hinkom, EMŠO 2909950500951, stanujočim Maribor, Cankarjeva 019, zastavljena v
korist upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, matična št.
5860580, za zavarovanje denarne terjatve v
višini največ 11,000.000 SIT.
SV 85/2004
Ob-1129/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 85/2004 z dne
21. 1. 2004, je bilo stanovanje številka 3, v
pritličju, v izmeri 70,19 m2 in zemljiščem z
vrtno lopo v izmeri 96,35 m2, v skupni izmeri 166,54 m2, v stanovanjski vrstni enoti
lamela 3, na naslovu Pohorska ulica 011,
Maribor, stoječe na parceli številka 402/27
k.o. Zgornje Radvanje in je last Majde Planinšič, EMŠO 0404956505058, stanujoče
Maribor, Borštnikova ulica 070, do celote,
zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa
d.d., Glavna podružnica Maribor, matična
številka 5026024041, Cankarjeva 6/b, Maribor, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 50.000 EUR s pripadki.
SV 96/2004
Ob-1130/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
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iz Maribora, opr. št. SV 96/2004 z dne 22. 1.
2004, se zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice Slovenske zadružne kmetijske
banke d.d. Ljubljana, Kolodvorska 9, Ljubljana, matična št. 5349907, do dolžnika Jožefa
Čuješa, EMŠO 0203945500040, stanujočega Ruska ul. 10, Maribor, to je zavarovanje
kredita v znesku 5,000.000 SIT s pripadajočimi pripadki, razvidnimi iz pogodbe o stanovanjskem kreditu številka 140-426-71400
z dne 19. 1. 2004 in vseh drugih stroškov,
ki izhajajo iz tega pravnega posla, izvedeta
ustanovitev zastavne pravice in zaznamba
izvršljivosti na nepremičnini, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi, in sicer na dvoinpolsobnem
stanovanju št. 137, v prvem nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru, Ruska ul. 10,
skupne izmere 61,32 m2, od tega s kletno
shrambo 1,80 m2, last zastaviteljice Majde
Čuješ, EMŠO 1003952505370, stanujoče
Maribor, Ruska ul. 010, v celoti, vse v korist
upnice Slovenske zadružne kmetijske banke d.d. Ljubljana, Kolodvorska 9, matična
št. 5349907.
SV 51/04
Ob-1131/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 51/04 z dne 15. 1.
2004, je bilo zastavljeno trisobno stanovanje v 3. nadstropju z oznako D-307, v
velikosti 81,29 m² stanovanjskih površin, z
loggio v velikosti 4,61 m², shrambo z oznako
S-D-307 v velikosti 5,02 m² in enim parkirnim mestom v kleti z oznako K3 GM 48, kar
vse se nahaja v poslovno stanovanjskem
objektu s podzemnimi garažami v soseski
Dravske terase v Mariboru, ki je zgrajena na
zemljiščih parc. št. 1979/1 1979/5, k.o. Koroška vrata, last zastavitelja Murgelj Sergeja,
Cankarjeva ulica 9, Šmarje pri Jelšah, na
podlagi prodajne pogodbe št. 4233-2/04 z
dne 15. 1. 2004, sklenjene s Stanovanjskim
skladom Republike Slovenije, Javnim skladom, Ljubljana, Poljanska 3. Stanovanje je
zastavljeno v korist upnika Stanovanjskega
sklada RS, Javni sklad, Ljubljana, Poljanska
31, za zavarovanje denarne terjatve v višini
17,649.589 SIT s pripadki.
SV 52/04
Ob-1133/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 52/04 z dne 15. 1.
2004, je bilo zastavljeno trisobno stanovanje
v 3. nadstropju z oznako D-303, v velikosti
81,30 m² stanovanjskih površin, loggio v velikosti 4,61 m², shrambo z oznako S-D-303 v
velikosti 5,61 m² in enim parkirnim mestom
v kleti z oznako K1-GM 24, ki se nahajajo v
poslovno stanovanjskem objektu s podzemnimi garažami v soseski Dravske terase v
Mariboru, ki je zgrajena na zemljiščih parc.
št. 1979/1 1979/5, k.o. Koroška vrata, last
zastaviteljev Roberta Grila, Koroška cesta
77, Maribor in Mateje Fras Gril, Ulica borcev
62, Maribor, na podlagi prodajne pogodbe
št. 4233-1/04 z dne 15. 1. 2004, s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije,
Javnim skladom, Ljubljana, Poljanska 31.
Stanovanje je zastavljeno v korist upnika
Stanovanjskega sklada RS, Javni sklad,
Ljubljana, Poljanska 31, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 17,705.575 SIT s
pripadki.
SV 60/04
Ob-1135/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
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Ljubljane, opr. št. SV 60/04 z dne 15. 1.
2004, je bilo trisobno stanovanje št. 83 v
izmeri 78,21 m2, ki se nahaja na naslovu
Trg oktobrske revolucije 6, Ljubljana, v X.
nadstropju objekta A-12, ki stoji na parc.
št. 1093, 1180/2, 1175/2, 1176/2, 1178/3,
1172/2, 1175, 1173/2, 1172/2, k.o. Moste,
last zastaviteljice Marjane Shoaib, rojene
21. 2. 1950, Brodarjev trg 6, Ljubljana,
zastavljeno v korist upnika Orion LTD
d.o.o. Ljubljana, Dunajska 129, matična št.
5573335, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 16.328,16 EUR, v tolarski protivrednosti po prodajnem podjetniškem tečaju NLB
d.d., s pripadki.
SV 61/04
Ob-1136/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. SV 61/04 z dne 16. 1.
2004, je bilo malo stanovanje v sklopu
samskega doma v Ljubljani, Steletova 10,
soba št. 54, v II. nadstropju v skupni izmeri
16,07 m2, s pripadajočim skupnim prostorom v nadstropju in s pripadajočim kletnim
prostorom v objektu na Steletovi 10, Ljubljana, ki leži na parcelah št. 356, 357/2, 357/3
in 359, z.k. vložek 550 k.o. Štepanja vas,
solast zastaviteljev Marolt Amalije, Steletova
ulica 10, Ljubljana in Marolt Karla, Steletova
ulica 10, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Lili Mihelčič, Robova ulica 24, Vir, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 7.200
EUR s pripadki.
SV 62/04
Ob-1137/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 62/04 z dne 16. 1.
2004, je bilo stanovanje št. 6/K v izmeri
38,79 m2, s kletjo v izmeri 3,7 m2, ki se
nahaja v kletni etaži zgradbe na naslovu
Litostrojska 10, Ljubljana, last zastavitelja
Mikulić Vojislava, zastavljeno v korist upnika
Okanović Osmana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 23.520 EUR s pripadki.
SV 64/04
Ob-1138/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 64/04 z dne 16. 1.
2004, je bilo dvosobno stanovanje št. 7 v
skupni izmeri 57,27 m2, ki se nahaja v 2.
nadstropju stanovanjske hiše v Litiji, Maistrova 12, stoječe na parc. št. 127/34, vl.
št. 560 k.o. Litija, last zastaviteljice Bojane
Videmšek, zastavljeno v korist upnika Tasunović Dragana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 16.128 EUR s pripadki.
SV 82/04
Ob-1139/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. SV 82/04 z dne 19. 1.
2004, je bilo stanovanje št. 10, v skupni
izmeri 85,06 m2, ki se nahaja v IV. nadstropju stanovanjske hiše Vošnjakova ulica
29, Maribor, k.o. Maribor-Grad, solast zastaviteljev, vsakega do 1/2, Posedi Igorja
in Posedi Silve, oba Vošnjakova ulica 29,
Maribor, zastavljeno v korist upnika Bakić
Vukadina, Kvedrova cesta 7, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 32.400
EUR s pripadki.
SV 83/04
Ob-1140/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. SV 83/04 z dne 19. 1.

2004, je bilo stanovanje v mansardi, v skupni izmeri 58,90 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih, napravah in
objektih, stanovanje predstavlja solastniški
delež do 3/100, to je na parc. št. 173/1 travnik 397 m2 in pot 26 m2, 175/1 gospodarsko
posopje 16 m2 in travnik 1689 m2 ter parc.
št. 175/3 neplodno 671 m2, gospodarsko
poslopje 101 m2, gospodarsko poslopje
48 m2 in poslovna stavba 25 m2, vl. št. 645
k.o. Gorenja vas, vse vpisano pri Okrajnem
sodišču v Škofji Loki, last zastaviteljice Milene Janežič, Spodnja Besnica 30, Zgornja
Besnica, zastavljeno v korist upnice Jožice
Papež Francelj, Plešivica 9, Notranje Gorice, za zavarovanje denarne terjatve v višini
19.320 EUR s pripadki.
SV 96/04
Ob-1141/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 96/04 z dne 20. 1.
2004, je bilo dvosobno stanovanje št. 24, s
pripadajočo kletjo v skupni izmeri 57,59 m2,
ki se nahaja v kleti stanovanjskega bloka na
naslovu Ig 443, Ig, ki je v lasti zastavitelja
Trepča Sebastjana, zastavljeno v korist
upnika Troha Boštjana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 2,400.000 SIT s
pripadki.
SV 104/04
Ob-1143/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 104/04 z dne 21. 1.
2004, je bilo stanovanje št. 17, v skupni izmeri 39,37 m2, ki se nahaja v stanovanjski
hiši na naslovu Stara ulica 20, Murska Sobota, last zastaviteljev Šarkezi Tatjane in
Šarkezi Zvonka, zastavljeno v korist upnice
Katarine Grah, za zavarovanje denarne terjatve v višini 26.376 EUR s pripadki.
SV 115/04
Ob-1146/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. SV 115/04 z dne 22. 1.
2004, je bil poslovni prostor v 1. nadstropju
objekta B 2, v Trgovsko poslovnem centru
v Luciji, pod nazivom TPC Lucija III. faza,
s pripadajočo infrastrukturo, zgrajenem na
zemljišču parc. št. 5533/1 k.o. Porotorož, ki
je vknjižen pri vl. št. 3281 k.o. Portorož, ki
je v projektni dokumentaciji št. 98-60, december 1998 označen s št. L 1.13 v izmeri
26,35 m2, ki je last dolžnika in zastavitelja
Lipbled studio d.o.o., Šmartinska cesta 152,
Ljubljana, matična številka 1797999, na
podlagi kupoprodajne pogodbe št. 68/2003
z dne 19. 11. 2003, zastavljen v korist upnice SKB banke d.d., Ljubljana, Ajdovščina
4, za zavarovanje denarne terjatve v višini
7,000.000 SIT z obrestmi v višini 8,20% letno in ostalimi pripadki.
SV 20/2004
Ob-1150/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Edvarda Sivca iz
Tolmina, Brunov drevored 13, opr. št. SV
20/2004 z dne 15. 1. 2004, je bil poslovni
prostor v pritličju stanovanjske stavbe v
Kobaridu, Trg svobode 3 B, v skupni izmeri
50,81 m2, ki se nahaja v zahodnem delu
omenjenega objekta, stoječega na parc.
št. 153/1, vl. št. 132 k.o. Kobarid, s pripadajočim solastnim deležem na skupnih delih,
prostorih in napravah ter funkcionalnem
zemljišču, brez pripadajočega solastnega
deleža na podstrešju poslovno stanovanj-
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ske stavbe, na podlagi prodajne pogodbe št.
465-49/02, sklenjene dne 22. 12. 2003, med
Občino Kobarid, Trg svobode 2, Kobarid in
dolžnikom, zastavljene v korist upnice Nove
kreditne banke Maribor d.d., Področje Nova
Gorica, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 8,000.000 SIT s pripadki.

Ljubljane, opr. št. SV-212/2004 z dne 22. 1.
2004, je bilo trisobno stanovanje št. 30, z
oznako v projektu 3S, v izmeri 75,55 m2, v
četrti etaži, s shrambo št. 28 v kleti, vse v
stanovanjskem objektu št. B4, zgrajenem
na parc. št. 103/2 in parc. št. 110, k.o. Bežigrad, Ljubljana, v stanovanjskem delu ureditvenega območja BS 1/5 Koroški partizani,
skupaj s pripadajočim solastniškim deležem
na skupnih delih zgradbe, v lasti Franka
Breskvarja, Ljubljana, Mašera – Spasićeva
ulica 5, na podlagi prodajne pogodbe št.
12-17/95 z dne 1. 9. 1995, sklenjene med
Imos, Združena industrijska gradbena podjetja, delniška družba, Ljubljana, Linhartova
11 a, kot prodajalcem, zastavljeno v korist
upnice Delavske Hranilnice d.d. Ljubljana,
1000 Ljubljana, Dalmatinova 4, matična št.
5448557, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 15,000.000 SIT s pripadki.

SV 25/04
Ob-1155/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa Notarke Duše Trobec Bučan iz
Kranja, opr. št. SV 25/04 z dne 16. 1. 2004, je
bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 10, v izmeri
65,58 m2, v tretjem nadstropju stanovanjske
zgradbe, stoječe na parc. št. 1627/1, vpisani v z.k. vl. št. 1269, k.o. Dolenji Logatec,
last zastaviteljice Vide Trošt Vidic, EMŠO:
1901970505157, 1370 Logatec, Tovarniška
cesta 22 B, zastavljene v korist upnice Probanke d.d., MŠ: 5459702, Gosposka 23,
2000 Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 5,000.000 SIT s pp.
SV 72/04
Ob-1159/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. 72/04 z dne 23. 1. 2004,
je bila nepremičnina, trisobno stanovanje
št. 21, v mansardi na Koroški cesti 116, v
Mariboru, stoječega na parc. št. 1803/1,
k.o. Koroška vrata, ki je last Podgoršek Silva do celote, na osnovi prodajne pogodbe
št. 3159/93 z dne 11. 5. 1993, in aneksa k
tej pogodbi z dne 22. 3. 2000, sklenjenega
s prodajalcem Mestno Občino Maribor, zastavljeno v korist upnice Räiffeisen Krekove
banke d.d., za zavarovanje denarne terjatve
v višini 31.662,78 EUR, kar znaša v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije, na dan sklenitve pogodbe o dolgoročnem tolarskem kreditu z valutno klavzulo 7,500.000 SIT, z realno letno obrestno
mero 6,9% s tem, da se realna vrednost
kredita ohranja s pomočjo valutne klavzule
(EUR), da banka obračuna v času porabe
kredita interkalarne obresti za porabljen del
kredita po obrestni meri, ki je enaka pogodbeni obrestni meri z rokom zapadlosti terjatve po poteku 180 mesecev, šteto od dneva
izteka 60-dnevnega roka,od dneva sklenitve
kreditne pogodbe, to je od 9. 1. 2004.
SV 9/04
Ob-1161/04
“Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz
Postojne, št. SV-9/04 z dne 13. 1. 2004, je
bilo stanovanje v Postojni, na Volaričevi 36,
označeno s številko 18, v četrtem nadstropju, v izmeru 54,75 m2, skupaj s solastniškim
deležem na skupnih delih in prostorih ter
funkcionalnem zemljišču zgradbe na parc.
št. 493/3, k.o. Postojna, zastavljeno v korist
Zveze hranilno kreditnih služb Slovenije,
Ljubljana, p.o. Miklošičeva 4, Ljubljana,
v zavarovanje denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT s pripadki in stroški.
SV 117/2004
Ob-1164/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-117/2004 z dne 15. 1.
2004, je bilo stanovanje št. 3, ki se nahaja v
2. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu
Panonska ulica 38, Gornja Radgona, v izmeri 59 m2, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih zgradbe, ki
stoji na parc. št. 322, vl. št. 488, k.o. Gornja
Radgona, last dolžnice in zastaviteljice
Nade Gašević, Panonska ulica 38, Gornja

Radgona, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 36-4/90 DI z dne
20. 2. 1992, sklenjene z Mercator-Sloga,
Gornja Radgona, d.o.o., Partizanska cesta
16, Gornja Radgona, kot prodajalcem ter
aneksa št. 1 z dne 5. 1. 2000, sklenjenega
z Mercator – SVS d.d. Ptuj, Rogozniška c.
8, Ptuj, kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice BKS-leasing, d.o.o., Komenskega 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 30.000 EUR v tolarski protivrednosti s pripadki.
SV 133/2004
Ob-1165/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-133/2004 z dne 16. 1. 2004,
je bilo dvosobno stanovanje št. K6 v izmeri
45,70 m2, v nadstropju stanovanjske stavbe,
označene kot objekt K, v stanovanjskem naselju Beli gaj 2, vse v stanovanjskem naselju
Beli gaj 2, parc. št. 2033/1 in parc. št. 2033/
23, k.o. Dobrova, v solasti Milene Jazbec
Lamut in Mitje Lamuta, oba Ljubljana, Štihova 18, vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. BG 2-K6 z dne 10. 10.
2003, sklenjene med Eurometall trgovina in
inženiring d.o.o., Žlebe 3 E, 1215 Medvode,
kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice
Zveze bank, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, Paulitschgasse 5-7, Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini
34.700 EUR s pripadki.
SV 134/2004
Ob-1168/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-134/2004 z dne 13. 1.
2004, je bilo enosobno stanovanje št. 7, v
skupni izmeri 28,85 m2, v II. etaži stanovanjske hiše na naslovu Ramovševa ul. 55, v
Ljubljani, parc. št. 2099/26, k.o. Vič, skupaj s
pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih zgradbe, v lasti dolžnika – zastavitelja Justinek Damjana, Trnava 12 A, Gomilsko, EMŠO 2101960500111, na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 24/2003 z dne 16. 4. 2003, sklenjene z
Mijax d.o.o. investicijsko gradbeno podjetje
za promet z zemljišči in nepremičninami,
inženiring, svetovanje, storitve, Staničeva ulica 14, Ljubljana, kot prodajalcem,
zastavljeno v korist upnice BKS-leasing,
d.o.o., Komenskega 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 30.000
EUR v tolarski protivrednosti s pripadki.
SV 136/2004
Ob-1169/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-136/2004 z dne 19. 1.
2004, je bilo stanovanje št. 6/I-II na naslovu
Mladinska ul. 7, Gornja Radgona, v skupni
izmeri 83,10 m2, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih zgradbe, ki stoji na parc. št. 226, vl. št. 240, last
zastavitelja Ivana Žvegle, Mladinska ul. 7,
Gornja Radgona, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 27 z
dne 16. 12. 1991, sklenjene s prodajalcem
Avtoradgona-Holding, G. Radgona, d.o.o.,
zastavljeno v korist upnice BKS-leasing,
d.o.o., Komenskega 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 60.000
EUR v tolarski protivrednosti s pripadki.
SV 212/2004
Ob-1170/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
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SV 82/04
Ob-1171/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, Vetrinjska 11, opravilna številka
SV 82/04 z dne 19. 1. 2004, je bila nepremičnina – poslovni prostor številka 5 v izmeri 31,70 m2, v poslovno stanovanjski stavbi v
Celju, Savinova ulica 3 – (sedaj pravilno Savinova ulica 7), zgrajeni na parceli številka
2270/2, pripisani zemljiškoknjižnemu vložku
št. 1553, katastrska občina Celje; last dolžnika – zastavitelja Formica d.o.o. na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 25. 3. 1997,
sklenjene med njim, kot kupcem ter med
Karlatec Robertom kot prodajalcem; zastavljena v korist upnice Poštne banke Slovenije
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 155.200 EUR s pripadki, plačljivo v eurih
ali pa v tolarski protivrednosti, preračunani
po prodajnem podjetniškem tečaju PBS d.d.
na dan plačila.
SV 105/04
Ob-1173/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede HORVAT iz
Maribora, Vetrinjska 11, opravilna številka
SV 105/04 z dne 22. 1. 2004, sta bili nepremičnini 1⁄2 delavnice – kovačije v izmeri
139 m2, kjer je sedaj v naravi trgovina, priročno skladišče in poslovni prostori, zelenica nasproti Caprice in predprostor pred
halo v izmeri ca. 5 m, kar vse se nahaja na
parceli št. 90, pripisani zemljiškoknjižnemu
vložku št. 296, katastrska občina Lenart,
last dolžnika – zastavitelja Intelsat d.o.o.
do zgoraj navedenega deleža, to je 1/2,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 30. 1.
1995, sklenjene med njim kot kupcem in
SKB banko d.d., Ljubljana, kot prodajalko
in poslovni prostor na Kraigherjevi 19 A,
Lenart, ki je označen v načrtu pod št. 68, v
izmeri 30,54 m2, v pritličju poslovne stavbe
v Lenartu, ki stoji na parceli št. 90/18, pripisani zemljiškoknjižnemu vložku št. 296,
katastrska občina Lenart, last dolžnika – zastavitelja Intelsat d.o.o. do celote, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 6. 10. 1999,
sklenjene med njim kot kupcem in med Servostan d.o.o., kot prodajalcem zastavljeni v
korist upnice Poštne banke Slovenije d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v višini do
zneska 25,000.000 SIT, z veljavnostjo od
12. 12. 2003 do 30. 4. 2004.
SV 24/2004
Ob-1175/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 24/2004 z dne
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15. 1. 2004, je stanovanje št. 20/IV v izmeri
31,83 m² in klet v izmeri 2,70 m², v Mariboru,
Goriška 23 C, ki stoji na parc. št. 592 k.o.
Sp. Radvanje, last Stolnik Drage, stanujoče
Maribor, Goriška 23 C, na temelju prodajne
pogodbe z dne 23. 12. 2003, zastavljeno v
korist Bank Austria Creditanstalt, za zavarovanje denarne terjatve v višini 16.480 EUR
s p.p., v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju BS za EUR na dan plačila oziroma
izterjave.
SV 28/2004
Ob-1177/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 28/2004 z dne 16. 1.
2004, je dvosobno stanovanje št. 115/V, v
izmeri 56,58 m², s kletno shrambo v izmeri 3,15 m², v Mariboru, Prušnikova 46,
ki stoji na parc. št. 1118 k.o. Sp. Radvanje,
last Velunšek Simone in Kolenc Dejana,
na temelju kupoprod. pog. z dne 15. 12.
2003, zastavljeno v korist Nove KBM d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
5,000.000 SIT s pp.
SV 46/2004
Ob-1180/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 46/2004 z dne 22. 1.
2004, je trisobno stanovanje št. 5/I, v izmeri
80,56 m², s kletjo v izmeri 4,50 m², v hiši v
Mariboru, Vošnjakova 29, ki stoji na parc.
št. 1850 k.o. Maribor Grad, last Marinič
Božidarja, stanujočega v Mariboru, Rožnodolska 40B, na temelju prodajne pogodbe
z dne 6. 7. 1999, zastavljeno v korist Nove
KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve
do najvišjega zneska 13,000.000 SIT.
SV 30/04
Ob-1181/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Andreja Tirana
iz Novega mesta, opr. št. SV-30/04 z dne
19. 1. 2004, je bilo stanovanje št. 003, v
skupni izmeri 51,43 m2, ki se nahaja v
stanovanjski hiši, vpisani v vl. št. 540 k.o.
Trebnje, in sicer na parc. št. 240/1, na
naslovu Rimska cesta 001, Trebnje, last
zastaviteljice Anice Majer, zastavljeno v
korist upnika Troha Boštjana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 27.300 EUR
s pripadki.
SV 033/04
Ob-1182/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz
Slovenj Gradca, opr. št. 033/04 z dne 20. 1.
2004, je bilo dvosobno stanovanje, ki še ni
vpisano v etažni lastnini pri zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu, večstanovanjske hiše na naslovu Koroška cesta 51, Radlje ob Dravi, v I. nadstropju, v
skupni površini 52,94 m2, katerega lastnica
je dolžnica in zastaviteljica Marija Glaser, na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene s
Hmezad KZ Drava TOZD Kmetijstvo Radlje
ob Dravi, Koroška c. 65, Radlje ob Dravi,
dne 11. 2. 1994, kot prodajalcem zastavljeno za zavarovanje terjatve v višini 15.000
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila, kar
znaša na dan sklenitve sporazuma po srednjem tečaju Banke Slovenije 3,555.508 SIT,
s končnim rokom vračila 20. 1. 2015 in s pp,
v korist zastavne upnice Posojilnice Bank
Podjuna, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, 9141 Dobrla vas/Eberndorf, Pliberška cesta 6, Avstrija.
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SV 37/04
Ob-1183/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Dernovška
iz Ljubljane, opr. št. SV-37/04 z dne 15. 1.
2004, je bilo še nevknjiženo stanovanje št.
2, tip B, vhod II, v izmeri 67,13 m2, ki se
nahaja v pritličju stanovanjskega objekta
Sallaumines št. 9, v Trbovljah, zastavljeno
v korist upnice Posojilnice Bank Borovlje
r.z.z o.j., A-9170 Borovlje, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 60.000 EUR s pripadki, napram dolžniku in zastavitelju Šefku
Badnjeviću, stanujočem Ulica Sallaumines
10, Trbovlje.
SV 57/04
Ob-1185/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec
iz Ljubljane, Tržaška cesta 2, opr. št. SV
57/04 z dne 20. 1. 2004, je bilo stanovanje
št. 11, v 4. etaži stanovanjske hiše na Ptuju,
Miklošičeva 6, ki stoji na parc. št. 1148/3,
vl. št. 2561, k.o. Ptuj in obsega 49,56 m2,
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 362-910/91 KJ, sklenjene
dne 30. 6. 1993, z Občino Ptuj, zstavljeno v
korist upnikov Švigelj Karla in Tomaža, oba
iz Ljubljane, Cesta Dolomitskega odreda
12 A, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 18.000 EUR, v tolarski protivrednosti
po prodajnem menjalniškem tečaju EUR
Nove Ljubljanske banke d.d. na dan plačila,
s pripadki.
SV 24/04
Ob-1186/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 24/04 z dne 26. 1. 2004,
je bilo stanovanje št. 25, ki se nahaja v 4.
nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu
Cesta maršala Tita 45, Jesenice, stoječe na
parc. št. 465, 464 in 461, vse k.o. Jesenice,
v skupni izmeri 56,22 m2, last zastaviteljev
Milana Jandrića in Milene Jandrić, oba
Cesta maršala Tita 45, Jesenice, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 325-295/93
z dne 30. 8. 1993, sklenjene med Občino
Jesenice, kot prodajalko in zastaviteljema
kot kupcema, zastavljeno v korist upnice
SKB banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
3,800.000 SIT s pripadki.
SV 26/04
Ob-1187/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 26/04 z dne 26. 1. 2004,
je bilo enosobno stanovanje št. 50, v 9.
nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Cesta maršala Tita 62, stoječi na parc. št.
474 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 38,80 m2,
last zastaviteljev Nataše Vlahek, Cesta talcev 8 D, Jesenice in Jovija Pavlovića, Cesta
maršala Tita 71, vsakega do 1/2, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 21. 1. 2004, zastavljeno v korist upnice Posojilnice - Bank
Borovlje, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/
Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 36.000 EUR s pripadki.
SV 25/2004
Ob-1188/04
Na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarke Nevenke Kovačič iz Kopra,
pod opr. št. SV 25/2004 z dne 23. 1. 2004,
se zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina
4, Ljubljana, z matično št. 5026237, do dolž-

nika – zastavitelja Corporating – špedicija,
uvoz – izvoz d.o.o., Sežana, s sedežem v
Sežani, Partizanska cesta 85, z matično
številko 5491568, to je okvirnega kredita,
skupaj največ do zneska 100.000 EUR,
z zadnjim rokom zapadlosti najkasneje
na dan 31. 1. 2014, izvede z ustanovitvijo
zastavne pravice pri nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, to je stanovanju št.
2, v pritličju, v vhodu št. I v tlorisni velikosti
44,93 m2, s pripadajočo kletno shrambo št.
5/I, z atrijem v izmeri 84,30 m2 in kletnim
garažnim prostorom št. 39 v II. kleti, last
do celote dolžnika-zastavitelja Corporating
– špedicija, uvoz – izvoz d.o.o., Sežana, s
sedežem v Sežani, Partizanska cesta 85,
z matično številko 5491568, vse v v korist
SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, z
matično številko 5026237.
SV 55/04
Ob-1189/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča
iz Maribora, opr. št. SV 55/04 z dne 23. 1.
2004, je nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 5 v izmeri 42,24 m2, s kletno shrambo
št. 5 v izmeri 5,30 m2, ki se nahaja v pritličju
večstanovanjskega objekta v Mariboru, Groharjeva ulica 5, stoječega na parc. št. 1503/
2, k.o. Studenci, ki je last Alojza Zelenka,
stanujočega Borštnikova ul. 116, Maribor in
Lidije Sušek, stanujoče Kalohova ul. 2, Maribor, vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 3 z dne
18. 11. 1991, z aneksom z dne 2. 9. 1992 in
prodajne pogodbe z dne 19. 11. 2003, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Voitsberg, reg. družba z omejenim jamstvom,
Republika Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve do dolžnikov Alojza Zelenka, stanujočega Borštnikova ul. 116, Maribor in Lidije
Sušek, stanujoče Kalohova ul. 2, Maribor, v
višini 12.000 EUR s pripadki.
SV 125/04
Ob-1207/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Marine Ružič
Tratnik, opr. št. 125/04 z dne 26. 1. 2004, je
bilo za zavarovanje denarne terjatve v višini
6.300 EUR, s 3% mesečno obrestno mero
in vsemi ostalimi pripadki ter morebitnimi
stroški, ki bi jih posojilodajalec imel z uveljavljanjem vračila terjatve, ki zapade v plačilo 26. 1. 2009, zastavljeno – stanovanje v
izmeri 62,82 m2, št. 01293/009, ki se nahaja
v IV. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Polje cesta XII/008 Ljubljana, stoječe
na parceli št. 967/30 k.o. Slape, vložek št.
1772, s pripadajočo kletjo v izmeri 3,45 m2,
št. 01293/010, ter sorazmernim solastniškim
deležem na skupnih delih, prostorih in napravah ter zemljišču potrebnem za redno
rabo stavbe, ki je last Mladenović Ane, na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
dne 15. 4. 1992, s prodajalko Intereuropa,
mednarodna špedicija, transport in pomorska agencija, p.o., Koper, Vojkovo nabrežje
32, (kjer je stanovanje opisano kot dvosobno, s št. 17, v izmeri 61,23 m2), vse v korist
zastavnega upnika Fantasy 2000, podjetje
za finance in posredovanje, d.o.o., s sedežem in poslovnim naslovom Ljubljana, Trg
Ajdovščina 1, matična številka 5354013.
SV 126/04
Ob-1208/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Marine Ružič
Tratnik, opr. št. 126/04 z dne 26. 1. 2004,
je bilo za zavarovanje denarne terjatve v
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višini 4.600 EUR, s 3% mesečno obrestno
mero in vsemi ostalimi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih posojilodajalec imel z
uveljavljanjem vračila terjatve, ki zapade
v plačilo 26. 1. 2009, zastavljeno – stanovanje v izmeri 52,99 m2, ki se nahaja v VI.
nadstropju stanovanjske hiše na naslovu
Velenje, Jenkova cesta 11, stoječe na parceli št. 2637, vložek št. 327 k.o. Velenje, s
pripadajočo kletjo, ter sorazmernim solastniškim deležem na skupnih delih, prostorih
in napravah ter zemljišču potrebnem za
redno rabo stavbe, ki je last Bademe Pirš in
Vincenca Pirša, vsakega do 1⁄2, na podlagi
kupoprodajne pogodbe,sklenjene dne 3. 12.
1993, s prodajalcem Rudnikom lignita Velenje, Partizanska 78, vse v korist zastavnega
upnika Fantasy Invest, finance in posredovanje, d.o.o., s sedežem in poslovnim naslovom Velenje, Kardeljev trg 10, vpisana v
sodnem registru Okrožnega sodišča v Celju,
matična številka 1482025.

gorška, Ljubljana, opr. št. SV 60/04 z dne
27. 1. 2004, je stanovanje v II. nadstropju
stanovanjskega bloka v Medvodah, Škofjeloška cesta 21, št. 12, v izmeri 58,25 m2,
last dolžnice in zastaviteljice Ane Janc,
EMŠO 1001950505796, prebivališče Medvode, Škofjeloška cesta 21, zastavljeno
v korist upnika Slavka Šteblaja, EMŠO
2305967500189, prebivališče Ljubljana,
Pregljeva ulica 15, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 17.400 EUR v tolarski
protivrednosti po prodajnem menjalniškem
tečaju SKB banke d.d., Ljubljana, na dan
plačila, z obrestmi in stroški.

SV 110/2004
Ob-1209/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 110/2004 z dne
26. 1. 2004, je bila nepremičnina, poslovni
prostor št. 2.1.04 v izmeri 498,98 m2, v II.
nadstropju TPC City Maribor, zgrajenem na
parc. št. 1771, katastrska občina Mariborgrad (upoštevaje prodajo dela poslovnega
prostora v izmeri 143,02 m2, kupcu City MB
d.o.o. po kupni pogodbi z dne 5. 10. 2001),
last dolžnice Interdom d.o.o., Partizanska c.
3-5, Maribor, matična št. 5290058, na podlagi prodajne pogodbe št. 135-073-147/97 z
dne 5. 6. 1997, sklenjene s SKB-Investicijsko podjetje d.o.o., kot prodajalcem, zastavljena v korist upnice Nove kreditne banke
Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 50,000.000 SIT
SV 135/04
Ob-1210/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Borisa Lepše iz
Ljubljane, opr. št. SV 135/04 z dne 26. 1.
2004, je bilo stanovanje št. 4, ki se nahaja v
mansardi večstanovanjske hiše na naslovu
Partizanska 14, Rakek, ležeče na parc. št.
1957 k.o. Rakek, in sicer na levi strani gledano s strani glavnega vhoda v objekt B ter
na pripadajoči shrambi v mansardi istega
objekta tik ob stanovanju in pripadajočem
parkirnem prostoru, ležečem na parc. št.
1956 k.o. Rakek, kar vse je last zastavitelja
Svet Nepremičnine d.o.o. na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 23/99, sklenjene dne
6. 7. 1999 med družbo Poslovni sistem Mercator d.d. kot prodajalcem ter družbo Svet
Nepremičnine, d.o.o. kot kupcem, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke
d.d., Slomškov trg 18, Maribor, matična št.
5706491, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 10,000.000 SIT vse s pripadki.
SV 136/04
Ob-1211/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. SV 136/04 z dne 26. 1.
2004, je bilo stanovanje št. 4, v izmeri
47,78 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjskem objektu na naslovu Celjska cesta 2,
Ljubljana in je last zastavitelja Ilije Kurtušića, na podlagi prodajne pogodbe št.
1794/1-06/90, sklenjene dne 11. 10. 1990,
z Železniškim gospodarstvom Ljubljana in
aneksa št. 1794/2-06/90, k tej pogodbi z dne

13. 11. 1991, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg
18, Maribor, mat. št. 5706491, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,000.000 SIT
tolarjev, vse s pripadki.
SV 138/04
Ob-1212/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 138/04 z dne 26. 1.
2004, je bilo stanovanje št. 17 v skupni izmeri 57,04 m2, ki se nahaja v 4. nadstropju
v stanovanjski hiši na naslovu Cesta revolucije 7, Jesenice, vl. št. 962, k.o. Jesenice,
parc. št. 539, ki je last zastaviteljice Erjavec
Jožefe, zastavljeno v korist upnika Troha
Boštjana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 2,000.000 SIT s pripadki.
SV 61/04
Ob-1796/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marka Finka iz Celja, Stanetova 16, SV 6/04 z dne 28. 1. 2004,
je bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 6, v 1.
nadstropju stanovanjske hiše v Kraigherjevi
7, v Celju, v izmeri 71,28 m2, ki stoji na parc.
št. 1059/1, k.o. Spodnja Hudinja, last Ajdnik
Mirana in Marcius Zlate, pridobljeno na podlagi kupoprodajne pogodbe za stanovanje
z dne 30. 6. 1996, med prodajalcem Metka
tkanina in konfekcija Celje d.o.o. v stečaju,
Ipavčeva 20, Celje, in kupcema Ajdnik Miranom in Marcius Zlato, zastavljeno v korist upnice Räiffeisen Krekove banke d.d.
Slomškov trg 18, Maribor, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 5,950.000 SIT, kar
znaša 25.101,89 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan sklenitve kreditne pogodbe s pripadki
napram dolžniku Ajdnik Miranu.
SV 87/04
Ob-1797/04
Na podalgi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger
iz Maribora, opr. št. SV 87/04 z dne 28. 1.
2004, je bila nepremičnina: trisobno stanovanje s kabinetom št. 2, v visokem pritličju, v
skupni izmeri 109,37 m2, v stanovanjski hiši
Razlagova 5 v Mariboru, stoječe na parc.
št. 934, vpisani pri vl. št. 553, k.o. Maribor
- Grad, ki je last Jelenc Nevenke in Jelenc
Marcela, vsakega do 1/2 od celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 126-LV/MW
z dne 7. 3. 1994, sklenjene s prodajalcem
Stanovanjskim skladom občine Maribor p.o.
Maribor, s potrdilom o plačani kupnini z dne
23. 12. 2003, zastavljeno v korist upnice Räiffeisen Krekove banke d.d., za zavarovanje
denarne terjatve v višini 27.460 EUR, kar
znaša v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan sklenitve
pogodbe o dolgoročnem tolarskem kreditu
z valutno klavzulo 6,500.000 SIT, z realno
letno obrestno mero EURIBOR + 3,25%, s
tem, da se realna vrednost kredita ohranja s
pomočjo valutne klavzule (EUR), da banka
obračuna v času porabe kredita interkalarne
obresti, veljavne obrestne mere EURIBOR,
pribitka na EURIBOR in odplačilne dobe,
določene v kreditni pogodbi za porabljen del
kredita po obrestni meri, ki je enaka pogodbeni obrestni meri z rokom zapadlosti terjatve po poteku 180 mesecev, šteto od dneva
izteka 60-dnevnega roka od dneva sklenitve
kreditne pogodbe, to je od 5. 1. 2004.
SV 60/04
Ob-1798/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Bojana Pod-
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SV 84/04
Ob-1799/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 84/04 z dne 27. 1.
2004, je bilo zastavljeno trisobno stanovanje v masardi št. 9, v izmeri 61,56 m2 – objekta B, na naslovu Ulica borca Petra 32,
Ljubljana, v stanovanjskem naselju Beli gaj
1, stoječe na zemljiščih parc. št. 2035/58 in
2040/25, obe k.o. Dobrova, ki je last zastaviteljev Tadeja Šenka do 1/2 in Tarin Marin
do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne
23. 1. 2004, sklenjene s prodajalko Hajdejo Boc. Stanovanje je zastavljeno v korist
upnice Volksbank – Ljudske banke d.d.,
Dunajska cesta 128 a, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 54.880
EUR s pripadki.
SV 86/04
Ob-1800/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 86/04 z
dne 27. 1. 2004, je bilo enosobno stanovanjo št. 40, v 7. nadstropju v skupni izmeri
46,68 m2 in pripadajočo shrambo v kletni
etaži v stanovanjskem bloku na naslovu
Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale, ki leži
na parc. št. 3868/4, k.o. Domžale in garažni boks št. 22, v izmeri 11,25 m2, na istem
naslovu, last zastaviteljev Ljiljane Miloica in
Miroljuba Markovića, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 21. 1. 2004
z Sergejem Blažičem in Ingeborg Blažič,
zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji,
s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve v višini 43.000
EUR, v SIT protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s
pripadki.
SV 69/04
Ob-1801/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Marka Finka iz
Celja, Stanetova 16, SV 69/04 z dne 28.
1. 2004, je bil prostor v skupni izmeri 121
m2, v pritličju poslovno stanovanjske stavbe
v Celju, Gosposka ulica 30, ki stoji na parc.
št. 2408, k.o. Celje, last Pasarič Zorana,
pridobljeno na podlagi menjalne pogodbe z
dne 15. 12. 1999, sklenjene med Krempuš
Vinkom in Pasarič Zoranom, zastavljeno
v korist upnice Raiffeisen Krekove banke
d.d., Slomškov trg 18, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 7,000.000
SIT, s pripadki, napram dolžniku Pasarič
Zoranu s.p.
SV 51/04
Ob-1802/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz
Žalca, opr. št. SV51/04 z dne 27. 1. 2004, je
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bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiški
knjigi kot etažna lastnina, in sicer dvosobno stanovanje v stanovanjski hiši v Celju,
Trubarjeva 6, v izmeri 49,01 m2, ki se nahaja v tretjem nadstropju stanovanjske hiše
stoječe na parc. št. 765, vpisani v vložku št.
1480, k.o. Celje, last dolžnice Dušej Marjetke, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 14. 5. 1993, zastavljena v korist upnika
Bardutzky Borisa, EMŠO 0608956500433,
stanujočega Trubarjeva ulica 55/e, pošta
Celje, za zavarovanje denarne terjatve
upnika do dolžnice, v znesku 20.000 EUR
oziroma v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije, z zapadlostjo
zadnjega obroka 28. 1. 2014, s pogodbeno
dogovorjeno obrestno mero, ter možnostjo
predčasne zapadlosti v primerih, določenih
v pod točko tretjič sporazuma, v primeru
zamude z zamudnimi obrestmi in stroški,
vključno s stroški, ki bi jih upnik imel z uveljavljanjem vračila terjatve.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 78/2003

Os-1203/04

Popravek
V zadevi zaključka stečajnega postopka zoper Kamnoseštvo Juhart Ivan s.p.,
Knifičeva 12, Ruše, ki je bila objavljena v
Uradnem listu RS, št. 3 z dne 16. 1. 2004,
se oklic popravi tako, da se pravilna opr. št.
glasi: St 78/2003.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 1. 2004
St 24/97
Os-939/04
To sodišče je v stečajnem postopku nad
Pro Garden Prosenc in ostali d.n.o., Beričevo 52, Dol pri Ljubljani – v stečaju, s
sklepom pod opr. št. St 24/97 z dne 16. 10.
2003 odstavilo stečajno upraviteljico Veleno
Lokar Škerget in imenovalo novo stečajno
upraviteljico mag. Suzano Gale Robežnik,
odvetnico iz Ljubljane.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 1. 2004
St 152/2003
Os-940/04
To sodišče je s sklepom St 152/2003 z
dne 20. 1. 2004 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Geemge d.o.o., Šklendrovec 38, Zagorje ob Savi – v stečaju.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od te objave.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2004
St 174/2003
Os-941/04
To sodišče je s sklepom St 174/2003 dne
20. 1. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Elmaline Productions d.o.o.,
proizvodnja kovinskega pohištva, Ljubljanska cesta 15, Kamnik, matična številka: 1423134, davčna številka: 20828985.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Brane Gorše iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
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 7. 4. 2004 ob 9. uri, soba 307/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 20.
1. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2004
St 10/2000
Os-942/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 10/2000 dne 6. 1. 2004 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Imaq d.o.o. Ljubljana, Dalmatinova 4, zunanja in notranja
trgovina – v stečaju, zaključilo stečajni
postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 1. 2004
St 102/2003
Os-943/04
To sodišče preklicuje razpis naroka za
preizkus terjatev za dne 23. 2. 2004 ob
10.30, v sobi 321/III in obvešča upnike, da
je s sklepom pod opr. št. St 124/2003 dne
13. 1. 2004 stečajni postopek nad dolžnikom Mister Džirlo d.o.o., Vojkova c. 63,
Ljubljana, matična številka: 5966876, šifra
dejavnosti: 52.610, zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 1. 2004
St 194/2003
Os-944/04
To sodišče je s sklepom St 194/2003
dne 20. 1. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Gijas Gradbeno in trgovsko podjetje, d.o.o., Založnikova 50,
Brezovica, matična številka 5687306, šifra
dejavnosti 45.450.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Romana Kruhar Puc iz Logatca.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun št. 01100-1000339014 (sklic na št. 11
42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 6. 4. 2004 ob 10. uri v sejni sobi v 9.

nadstropju na Slovenski 41 (bivša Gospodarska zbornica Slovenije).
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
20. 1. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2004
St 106/2003
Os-945/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 106/2003 sklep z dne 16. 1.
2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Turniški Marijan s.p., Popravilo fotografskih
aparatov, umetniško ustvarjanje in poustvarjanje, fotografska dejavnost, Koroška cesta 2, Šoštanj (matična številka:
5211193), se začne in takoj zaključi v skladu
z dol. 99/I ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Turniški Marijan
s.p., Popravilo fotografskih aparatov, umetniško ustvarjanje in poustvarjanje, fotografska dejavnost, Koroška cesta 2, Šoštanj
(matična številka: 5211193), iz pristojnega
registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 1. 2004
St 59/2003
Os-946/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 59/2003 sklep z dne 14. 1. 2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
SOPI, Proizvodno in trgovsko podjetje
d.o.o., Groharjeva 6, Celje – v stečaju
(matična številka: 5545439, šifra dejavnosti: 60.240), se zaključi v skladu z dol. čl.
99/II ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dožnika: SOPI, Proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Groharjeva 6, Celje – v stečaju (matična številka:
5545439, šifra dejavnosti: 60.240), iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 1. 2004
St 103/2003
Os-947/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 103/2003 sklep z dne 16.
1. 2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Baftjaraj Avdija s.p., Zidarstvo, Milčinskega ul. 14, Celje (matična številka:
5368041), se začne in takoj zaključi v skladu z dol. 99/I ZPPSL, saj premoženja, ki bi
prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Baftjaraj Avdija
s.p., Zidarstvo, Milčinskega ul. 14, Celje
(matična številka: 5368041), iz pristojnega
registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 1. 2004
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St 39/2003
Os-948/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 39/2003 sklep z dne 24. 12.
2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Krivec Vera s.p., Pletenje, komercialne
storitve, potujoča prodajalna, Pristava
pri Mestinju 38, Pristava pri Mestinju – v
stečaju (matična številka: 5834430, šifra
dejavnosti. 17.600), se zaključi v skladu z
dol. čl. 169/II ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Krivec Vera s.p.,
Pletenje, komercialne storitve, potujoča prodajalna, Pristava pri Mestinju 38, Pristava
pri Mestinju – v stečaju (matična številka:
5834430, šifra dejavnosti: 17.600), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 1. 2004

St 22/03
Os-1030/04
To sodišče je v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Randiplast Proizvodnja
potiskane embalaže d.o.o. – v stečaju,
Vinka Vodopivca 12, Nova Gorica, zunaj
naroka dne 22. 1. 2004 sklenilo:
Zaključi se stečajni postopek nad dolžnikom Randiplast Proizvodnja potiskane embalaže d.o.o. Nova Gorica, Vinka Vodopivca
12, Nova Gorica, matična številka 1214772,
dejavnost 22.220.
Odločba o zaključku stečajnega postopka se objavi v Uradnem listu RS. Zoper
sklep o zaključku stečajnega postopka se
lahko upniki pritožijo v 15 dneh od njegove
objave.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register
tega sodišča, vložek št. 10373200.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa
o zaključku stečajnega postopka v sodni
register stečajni dolžnik preneha in se iz
sodnega registra izbrišejo predhodni vpisi v
zvezi s tem stečajnim postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 1. 2004

St 13/2003
Os-949/04
To sodišče je na seji senata dne 15. 1.
2004 pod opr. št. St 13/2003 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Prevozi Videčnik, Vilko Videčnik s.p., Gorenja
vas pri Mirni 1, Mirna, matična številka
5496545, šifra dejavnosti 60.240 in 55.520,
se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Prevozi Videčnik, Vilko Videčnik s.p., Gorenja vas pri Mirni 1, Mirna, 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 15. 1. 2004
St 43/2003
Os-950/04
To sodišče je na seji senata dne 15. 1.
2004 pod opr. št. St 43/2003 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Elles
– Lesni inženiring, Slobodan Manojlovič
s.p., Ulica Slavka Gruma 24, Novo mesto,
matična številka 5444879, šifra dejavnosti
51.900, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Elles – Lesni inženiring, Slobodan Manojlovič
s.p., Ulica Slavka Gruma 24, Novo mesto,
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 15. 1. 2004
St 29/2003
Os-951/04
V postopku prisilne poravnave med dolžnikom Sintal Dolenjska d.d., Novo mesto,
Glavni trg 3 in njegovimi upniki, vabi poravnalni senat upnike na narok za prisilno
poravnavo, ki bo dne 30. 3. 2004 ob 9. uri v
sobi 117 tega sodišča.
Upniki si lahko ogledajo predlog načrta finančne reorganizacije v stečajni pisarni tega
sodišča, soba št. 15, v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 16. 1. 2004
St 9/2003
Os-952/04
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Čistilni servis, Zaključna gradbena
dela, oblaganje sten in podov, Franjo Žižko s.p., Zgornje Verjane 21, Sveta Trojica
v Slovenskih goricah, se v skladu s čle-

nom 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 19. 1. 2004
St 35/2003
Os-953/04
To sodišče obvešča upnike, da je v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom
Food Party – proizvodnja, trgovina in
zaključna dela, Bošamarin 62, Koper,
matična št. 5919711, narok, ki je bil določen
4. 2. 2004 ob 9. uri v sobi št. 132, preklican,
ker je dolžnik umaknil predlog za začetek
postopka prisilne poravnave.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 19. 1. 2004
St 17/2002
Os-954/04
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 17/2002 z dne 22. 12. 2003, zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Bariera
d.o.o. Ribnica na Pohorju 14b, Ribnica
na Pohorju v stečaju.
2. Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnika Bariera d.o.o. Ribnica na Pohorju 14b, Ribnica na Pohorju v stečaju, iz
sodnega registra.
3. Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 20. 1. 2004
St 6/2000
Os-1026/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 6/2000 dne 20. 1. 2004 v stečajnem postopku nad dolžnikom Elvelux Commerce
d.o.o., Stegne 23, Ljubljana, zaključilo
stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 1. 2004
St 222/2003
Os-1029/04
To sodišče je s sklepom St 222/2003
dne 21. 1. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom AN Senzor elektro storitve d.o.o. Ljubljana, Krakovska ulica 6,
matična številka: 5360609, šifra dejavnosti:
F/45.310.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Bončina, Brilejeva 9, Ljubljana.
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 13.15, soba 307A/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
21. 1. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 1. 2004
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St 17/2003
Os-1052/04
To sodišče je v postopku prisilne poravnave zoper dolžnika Mizar, industrija
stavbnega pohištva, Volčja Draga, d.d.,
Volčja Draga, sklenilo:
Narok za obravnavanje predloga za
ustavitev postopka prisilne poravnave in
začetek stečajnega postopka in narok za
prisilno poravnavo se določi na dan 27. 2.
2004 ob 13. uri v sobi 108/I tega sodišča.
Upniki si lahko načrt finančne reorganizacije verzija 2 vpogledajo pri tem sodišču v
stečajni pisarni, v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 1. 2004
St 16/2003
Os-1053/04
V stečajnem postopku nad dolžnikom
Jožef Krabonja s.p. – Mesarija in kava
bar Zinka, Gorišnica 58/a – v stečaju, bo
drugi narok za preizkus terjatev dne 25. 2.
2004, ob 9. uri, v sobi 26/II tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 22. 1. 2004
St 29/2003
Os-1081/04
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 29/2003 sklep z
dne 22. 1. 2004:
Poravnalni senat na osnovi načrta finančne reorganizacije in vseh priloženih
dokumentov po 47. členu ZPPSL, ugotovljenih terjatev po 43. in 44/II členu ZPPSL, v
skladu z določili 52. člena ZPPSL razpisuje
narok za prisilno poravnavo med dolžnikom
Gruda-Jurmes d.d., Trženje in inženiring,
Leona Dobrotinška 15, Šentjur, ki bo dne
17. marca 2004 ob 14. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog finančne reorganizacije vpogledajo pri tukajšnjem sodišču v
sobi št. 123/a, v času uradnih ur.
Upniki, ki bodo v prisilni poravnavi glasovali pisno (54/II člen ZPPSL), naj glasovnico
z originalnim podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu senatu; upniki – pravne osebe
naj glasovnici priložijo dokazilo, da jo je
podpisal zakoniti zastopnik oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje upnika. Pri
glasovanju se bodo štele samo tiste glasovnice, ki jih bo poravnalni senat prejel do
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zaključka naroka. Ker imajo glasovalno pravico tudi delničarji oziroma družbeniki (56/III
člen ZPPSL), saj je osnovi kapital dolžnika
ugotovljen z bilanco stanja večji kot nič; se
le-ti pozivajo, da v roku 8 dni po objavi tega
oklica najavijo pri tukajšnjem sodišču, opr.
št. St 29/2003, svoj interes za glasovanje,
da se bo do naroka lahko ugotovila njihova
terjatev in na podlagi sorazmernega deleža v osnovnem kapitalu, ugotovljenega s
takšno bilanco, določil odstotek glasovalne
pravice.
Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 1. 2004
St 110/2003
Os-1145/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 110/2003 sklep z dne 22.
1. 2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Uplaznik Roman s.p., Galvanizerstvo,
Skozi gaj 14, Prebold (matična št.:
5363821), se začne in takoj zaključi v skladu z določili 99/I ZPPSL, saj premoženja, ki
bi prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Uplaznik Roman
s.p., Galvanizerstvo, Skozi gaj 14, Prebold
(matična št.: 5363821), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 1. 2004
St 115/2003
Os-1148/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 115/2003 sklep z dne 22.
1. 2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Sope Zenel s.p., Sadje-zelenjava “ŽUR”
in pomožna dela v gradbeništvu, Kajuhova cesta 13, Šoštanj (matična št.:
5978496), se začne in takoj zaključi v skladu z dol. 99/I ZPPSL, saj premoženja, ki bi
prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tukajšnjega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Sope Zenel s.p.,
Sadje-zelenjava “ŽUR” in pomožna dela v
gradbeništvu, Kajuhova cesta 13, Šoštanj
(matična št.: 5978496), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 1. 2004
St 8/2004
Os-1151/04
To sodišče je s sklepom z dne 15. 1.
2004 pod opr. št. St 8/2004 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom LIK
– VIO, družba z omejeno odgovornostjo
posebnega družbenega pomena za zaposlovanje in rehabilitacijo invalidov, d.o.o.,
Kočevje, Novomeška c. 5, matična številka
5427142, šifra dejavnosti 36.120.
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
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terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno
višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravnave (15. 1. 2004).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen odvetnik Brane Gorše iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– LIK Stolik, d.o.o., Kočevje, Novomeška c. 5,
– LIK Žaga, d.o.o., Kočevje, Novomeška c. 5,
– Leasing – Modema, d.o.o., Kočevje,
Reška c. 3,
– A. A. Družba za finančno upravljanje,
d.o.o., Ljubljana, Celovška c. 291 in
– Andrej Palman kot predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 15. 1. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 1. 2004
St 156/2003
Os-1153/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 156/2003 dne 22. 1. 2004 stečajni postopek nad dolžnikom Inženiring center
d.o.o., Ljubljana – v stečaju, Tržaška 133,
matična številka: 5291712, zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 1. 2004
St 131/2002
Os-1156/04
To sodišče je s sklepom St 131/2002 z
dne 23. 1. 2004 zavrnilo predlog za prisilno poravnavo in ustavilo postopek prisilne
poravnave ter začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Upimo, zastavljalnica, menjalnica d.o.o., Šubičeva 1, Ljubljana, matična
številka 5570433, šifra dejavnosti 67.130.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Melita Butara, dosedanja upraviteljica prisilne
poravnave.
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).
Za terjatve, ki so bile prijavljene na oklic
za sklenitev prisilne poravnave, se šteje, da
so prijavljene tudi v stečajnem postopku.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 19. 4. 2004 ob 11. uri v sejni sobi v 9.
nadstropju na Slovenski 41.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 1. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 1. 2004
St 37/2003-36
Os-1158/04
Poravnalni senat dolžnika Kartonaža,
Grafično in embalažno podjetje Murska
Sobota, d.d., Lendavska 1, Murska Sobota, razpisuje narok za prisilno poravnavo, ki
bo dne 23. 2. 2004 ob 12. uri v razpravni
dvorani št. 12 tukajšnjega sodišča.
Na narok so vabljeni upniki dolžnika, ki
si lahko predlog načrta finančne reorganizacije ogledajo pri tem sodišču na stečajnem
oddelku v sobi št. 413/IV, v času uradnih ur.
Upniki lahko glasujejo o prisilni poravnavi
tudi pismeno.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 1. 2004
St 40/2003
Os-1160/04
To sodišče je izdalo sklep opr. št.
St 40/2003 z dne 23. 1. 2004, da se začne
stečajni postopek nad dolžnikom NAFKO
Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o.,
Ajdovščina, IV. Prekomorske brigade
51, Ajdovščina, matična številka 5501407,
dejavnost 52.110, ki se vodi kot skrajšani
postopek.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, pošta
Šempeter.
Upniki naj z vlogo in dokazili, vse v dveh
izvodih, prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijava mora biti pisna in vsebovati
firmo oziroma ime in sedež oziroma stalno
prebivališče ali bivališče upnika, pravno
podlago in znesek terjatve, številko žiro ali
drugega računa upnika, če ga ima. Taksa za
prijavo terjatev se plača v višini 2% od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj v vrednosti 100 točk (kar
znaša 1.900 SIT) in največ do vrednosti 2000
točk (kar znaša 38.000 SIT). Sodna taksa do
zneska 10.000 SIT se plača v sodnih kolekih,
nad tem zneskom pa z nakazilom na TRR št.
01100-1000-339014, sklic na št. 11 422187110006-00004003. Dokazilo o plačani sodni
taksi mora biti priloženo prijavi terjatev.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Prvi narok za preizkus terjatev bo 21. 4.
2004 ob 8.30, v sobi 108/I tega sodišča.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 23. 1. 2004.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 1. 2004
St 152/2003
1. Vnovčenje
ustavi.

razdelitvene

Os-1163/04
mase se
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2. Premične stvari iz razdelitvene mase
se izročijo upniku Stavbar IGM d.o.o.
Hoče.
3. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Stavbar mehanizacija, Miklavška c.
40 – v stečaju, Hoče, se zaključi.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 1. 2004

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg-932/2003
Rg-202/04
Družba Promedica, Medicina, ortopedija in šport d.o.o., Prvačina, s sedežem
Prvačina 76 e, Dornberk, Nova Gorica,
vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št. 1-1255-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenika
družbe z dne 8. 12. 2003.
Ustanovitelj je Kozem Igor, Prvačina
76e, Dornberk, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada
ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor
v roku 15 dni od dneva objave, sicer bo
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je
sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 12. 2003

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
ŠPORTNO DRUŠTVO DRAGOVANJA
VAS, Dragovanja vas 5, Dragatuš, štampiljko okrogle oblike z napisom ŠPORTNO
DRUŠTVO DRAGOVANJA VAS v obliki
kroga, vmes med besedami ŠPORTNO
DRUŠTVO in DRAGOVANJA VAS sta dve
drobni zvezdici. gnl-142739

Priglasitveni list
Brezovnik Stanislav, Kumen 22, Lovrenc
na Pohorju, obrtno dovoljenje, št. 066326/
1052/01-78/1999, izdano dne 5. 11. 1999.
gnr-143129
ELEKTROINSTALACIJE, Zdravko Jerman s.p., Istrskega odreda 4, Izola - Isola,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 016119/
0677/00-23/1995, izdana dne 6. 3. 1995.
gnk-142911

Hertiš Jože, Gozdarska 11, Ruše, priglasitveni list, opravilna št. 068-0208/94, izdan
dne 23. 5. 1994. gne-142846
Kac Albin, Gubčeva ulica 6, Slovenj Gradec, priglasitveni list, opravilna št. 49-1336/
03, izdan dne 8. 10. 2003. gnr-143083
Kovač Antonija, NovoPolje, Cesta X/8,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 261457/95, matična št. 5048209, izdan dne
1. 1. 1995. gnf-142920
Kravina Zlatka, Na Jelovcu 4,
Kamnica,
obrtno
dovoljenje,
št.
049236/4618/00-74/1995, izdano dne 6. 3.
1995. gnx-142698
Mithanc Danijel, Ul. V. Vlahoviča 23,
Maribor, priglasitveni list, opravilna št. 0640111/93. gnr-143029
Modic Ivan, Ulica Bena Zupančiča 21,
Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
030321/1405/00-38/1995, izdana dne 6. 3.
1995. gno-142936
Montaža Škrban, Škrban Zlatko s.p.,
Pušnikova 1, Maribor, priglasitveni list,
opravilna št. 064-7160/2001, izdan dne
1. 8. 2001, izdala DURS D.U. Maribor.
gnl-142685
Potočnik Biserka s.p., “Murino”, Frankolovska 22, Maribor, priglasitveni list, opravilna št. 064-6448/2000, mat. št. 1475274,
izdan dne 15. 3. 2000. gni-143138
Sadar Jože, Aškerčev trg 1, Laško, priglasitveni list, opravilna št. 20-0253/94,
ERO 5069579, izdan dne 20. 9. 1994.
gnz-142996
Šerdoner David s.p., Ulica Kneza Koclja 11, Maribor, priglasitveni list, opravilna
št. 064-6525/2000, izdan dne 12. 5. 2000.
gnf-142845
Šmid Janko, Blatni vrh 21, Šentrupert, priglasitveni list, opravilna št.
20-0027/94, ERO 5070914, izdan dne 1. 2.
1994. gnl-143085

Potne listine
Andrič Jure, Testenova 18, Mengeš, potni list, št. P00865136. gnj-143212
Balažič Dejan, Brdnikova 22, Ljubljana,
potni list, št. P00101671. gnt-143127
Bikić Damjana, Parižlje 10/a, Braslovče,
potni list, št. P00547034. gnp-142931
Bikić Nedeljko, Parižlje 10/a, Braslovče,
potni list, št. P00547033. gnn-142933
Borštnar Dragica, Perčeva 21, Ljubljana,
potni list, št. P00003883. gnb-143020
Bratina Ingrid, Cesta IX. korpusa 12,
Ajdovščina, potni list, št. P00348840.
gnw-142949
Cej Filip, Polšnik 27, Polšnik, potni list,
št. P00567483. gns-142703
Ciringer Sebastijan, Cmureška 1, Lenart
v Slov.goricah, potni list, št. P00795254.
gnc-143069
Čandić Mensur, Švabičeva 7, Ljubljana,
potni list, št. P00623310. gnp-143031
Černe Ivan, Gradišče 31, Renče, maloobmejno prepustnico, št. AI 66045.
gnk-142736
Demšar Romana, Kraigherjeva ulica 28, Celje, potni list, št. O00262058.
gnj-143062
Djamastagić
Munisa,
Industrijska
8, Jesenice, potni list, št. P00664649.
gnx-143073
Iljazi Lutfi, Markova ulica 10, Kobarid, potni list, št. P 00146659. gnz-142946
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Iljazi Lutfi, Markova ulica 10, Kobarid,
maloobmejno prepustnico, št. AI 114124.
gnx-142948
Janžeković Nina, Jakčeva 21, Novo mesto, potni list, št. P00701777. gny-142972
Jarc Branko, Ljubljanska 19/b, Maribor,
potni list, št. P00927657. gnm-142684
Kotar Helena, Čečovje 16, Ravne
na Koroškem, potni list, št. P00206279.
gnz-143171
Kozelj Kaja, Balantičeva ulica 13/a, Mengeš, potni list, št. P00261765. gnz-143075
Kunej Alojz, Veliki kamen 67, Koprivnica,
potni list, št. P00387912. gnv-142975
Lorenzetti Tomaž, Ulica bratov Hvalič
14, Nova Gorica, potni list, št. P95053.
gni-142738
Maček Jelka, Skaletova 11/b, Celje, potni
list, št. P00544527. gnk-143186
Mašera Mateja, Tbilisijska 120, Ljubljana, potni list, št. P00031293. gnl-142860
Milojević Gordan, Pivška ulica 1/a,
Postojna, potni list, št. P00108595.
gnw-142724
Miška Tea, Cesta na Loko 21, Ljubljana,
potni list, št. P00610587. gnm-142709
Mišov Darko, Bohinjska Bela 39, Bohinjska Bela, potni list, št. P00384341.
gnb-143070
Mofardin David, Prade, Cesta VII/3, Koper - Capodistria, potni list, št. P00903599.
gnn-142733
Mozetič Matej, Lukežiči 33/a, Renče, potni list, št. P00288633. gnw-143074
Ofentavšek Gregor, Novi log 18, Hrastnik, potni list, št. P00041905. gni-142938
Podlesnik Zoran, Ferkova 18, Maribor,
potni list, št. P00196919. gnc-142794
Poljšak Jani, Zalošče 30, Dornberk, potni
list, št. P00526601. gnr-143079
Rems Iztok, Tesovnikova 76, Ljubljana,
potni list, št. P00936733. gnk-143136
Ružič Damijan, Velika Pirešica 276, Žalec, potni list, št. P00134353. gnu-142776
Sochor Oskar, Prvomajska 25, Rogaška Slatina, potni list, št. P00624626.
gnt-142777
Szomi Istvan, Župančičeva ulica 6, Lendava - Lendva, potni list, št. P00054074.
gno-142757
Škerjanec Nataša, Malovaška 7, Brezovica pri Ljubljani, potni list, št. P00055560.
gnz-142971
Tibaot Darja, Babinci 49, Ljutomer, potni
list, št. P00931379. gnr-142954
Zanier Marta, Selo 5, Črniče, maloobmejno prepustnico, št. AI 147198. gny-142747
Zarnik Metka, Ulica Jana Husa 84, Ljubljana, potni list, št. P00025306. gnj-142787

Osebne izkaznice
Andrič Jure, Testenova 18, Mengeš,
osebno izkaznico, št. 1158565. gnk-143211
Avsenek Franc Alojz, Pionirska 46,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 385477.
gnh-142714
Bajić Dejan, Kaniža 14/f, Šentilj
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
1621957. m-74
Bajuk Matjaž, Gradnikove brigade 39,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 467641.
gns-143053
Bakotić Robert, Perčeva ulica 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1037522.
gns-143028
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Balažic Vida, Srednja Bistrica 48/a,
Črenšovci, osebno izkaznico, št. 1477466.
gnp-142731
Barbo Anton, Daljni vrh 16, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 118804. gnx-143173
Baruca Nevenka, Dolga reber 2/b, Koper
- Capodistria, osebno izkaznico, št. 657071.
gnt-142727
Baruca Valentina, Dolga reber 2/b, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
1021701. gnu-142726
Belec Srečko, Bakovci, Mladinska 2,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
1140048. gnd-142943
Bižal Dušan, Remihova ulica 23, Kočevje, osebno izkaznico, št. 1392347.
gnv-142950
Bohl Franc, Sp. Slemen 88, Ruše, osebno izkaznico, št. 151688. m-73
Borštnar Dragica, Perčeva 21, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 121791. gnc-143019
Borštnar Marija, Vinje 45, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 474745.
gng-142844
Božič Sven, Stadionska ulica 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 478618.
gns-143228
Brajdič Vida, Straža pri Raki 31, Leskovec pri Krškem, osebno izkaznico, št.
853201. gnd-143068
Brajović Zdenka, Stantetova 28, Maribor, osebno izkaznico, št. 1520310.
gnw-143199
Burjek Gašper, Mala ulica 4, Horjul, osebno izkaznico, št. 1517583. gnk-142811
Cesarec Anja, Kidričeva ulica 47, Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št. 304481.
gns-142778
Curk Nataša, Cesta 80/a, Ajdovščina,
osebno izkaznico, št. 1077708. gnr-142754
Cvetičanin Ernešta, Šmarska cesta 16/b,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
1040169. gnr-143179
Černe Ivan, Gradišče 31, Renče, osebno
izkaznico, št. 752947. gnl-142735
Čevnik Miha, Pod gabri 23, Celje, osebno izkaznico, št. 1526326. gny-142772
Čokl Matej, Tratna pri Grobelnem 41,
Grobelno, osebno izkaznico, št. 1538252.
gnh-142764
Čokl Miran, Vršna vas 7, Pristava pri
Mestinju, osebno izkaznico, št. 1016009.
gnx-143048
Čop Zlata, Dacarjeva 5, Lesce, osebno
izkaznico, št. 1001717. gnm-142959
Čuš Mirko, Spodnji Velovlek 27,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 1152534.
gnd-142743
Dimnik Igor, Pot na Polsco 56, Krško,
osebno izkaznico, št. 1731103. gnr-142854
Dobnik Marija, Goriška 59, Velenje,
osebno izkaznico, št. 1543132. gni-143063
Dogša Franc, Libanja 27, Ivanjkovci,
osebno izkaznico, št. 1443552. gnj-142962
Dokl Gal, Liškova 6, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 1534898.
gns-142828
Dokl Romana, Zgornji Duplek 79, Spodnji Duplek, osebno izkaznico, št. 307816.
gnd-143168
Drevenšek Katja, Sedlašek 3/e, Podlehnik, osebno izkaznico, št. 978715.
gnt-143177
Drinovec Maja, Strahinj 100, Naklo,
osebno izkaznico, št. 879313. gny-142955
Dugi Dejan, Košaki, Na prehodu 15,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1141758.
gnw-142849
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Durmišević Zekija, Litostrojska 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1608339.
gni-142713
Erbus Denis, Letuš 130, Šmartno ob
Paki, osebno izkaznico, št. 1043630.
gnz-142771
Fajon Dragica, Vzajemna 24, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 294717. gnu-142851
Fakin Helena, Rožna dolina, Cesta III/8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1237773.
gnw-143203
Filipič Ada, Ivana Suliča 16/a, Šempeter
pri Gorici, osebno izkaznico, št. 400022.
gnt-142827
Filipič Nina, Zelena pot 24, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1302439.
gnx-143223
Furlanič Elvis, Kavaliči 18, Pobegi, osebno izkaznico, št. 993181. gnn-142958
Gašperšič Angela, Povšetova 83,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 187478.
gnk-142986
Germ Nataša Saša, CKS 18, Litija, osebno izkaznico, št. 1695537. gnf-142966
Glavač Jožef, Bogojina 20, Bogojina, osebno izkaznico, št. 1494360.
gnp-142956
Gobec Feliks, Roginska gorca 15, Pristava pri Mestinju, osebno izkaznico, št.
1607190. gnh-143214
Gubenšek Janez, Dominkuševa 16,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1453507.
gng-142940
Halužan Avguština, Dobovec pri Rogatcu
40, Rogatec, osebno izkaznico, št. 844860.
gne-142792
Hauc Aleksandra, Tyrševa 23, Maribor,
osebno izkaznico, št. 546710. gnu-142751
Hiti Tadej, Vojkova cesta 87, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 252007. gnh-142839
Hočevar Milojka, Grajski trg 37, Žužemberk, osebno izkaznico, št. 1109821.
gnz-143071
Horvat Terezija, Domajinci 61, Cankova,
osebno izkaznico, št. 162715. gnz-142746
Hrastnik Klavdija, Cesta v Šmartno 11,
Vojnik, osebno izkaznico, št. 1281390.
gnt-142852
Iršič Katja, Rifengozd 10, Laško, osebno
izkaznico, št. 754862. gnh-142989
Jakin Dejan, Stara gora 23, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 1375264.
gnn-142833
Jakše Tamara, Gregorčičeva 3, Lenart v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
1497063. gnq-143080
Ječnik Matej, Hrastje 175, Kranj, osebno
izkaznico, št. 375136. gnp-142681
Jež Simon, Vrhpolje 79, Vipava, osebno
izkaznico, št. 1060794. gns-142953
Jugovič Nikola, Polica 98, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 218763. gnz-143221
Junkar Martin, Videm 3, Raka, osebno
izkaznico, št. 819289. gng-142969
Kastelic Andrej, Žalna 45/a, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 1357452.
gnd-143218
Katič Veronika, Drnovo 20/a, Leskovec
pri Krškem, osebno izkaznico, št. 1062238.
gnd-142793
Kavčič Vanja, Beblerjev trg 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 918278. gnl-143035
Kavšek Petra, Škofja riža 8, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 24715. gnc-142944
Kesić Miodrag, Grogova 1, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1715648. gnf-142991
Kilinger Darinka, Dobriša vas 52/c,
Petrovče, osebno izkaznico, št. 1017247.
gnc-142994

Klaus Barbara, Cerkova 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 228210. gnm-143134
Kolarič Karel, Bevke 3/c, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 1540716. gne-143217
Kološa Maksa, Gogalova ulica 10, Kranj,
osebno izkaznico, št. 891112. gno-143157
Komljenović Lucijana, Galilejeva 2, Piran - Pirano, osebno izkaznico, št. 725363.
gnt-143077
Končar Franc, Prevoje pri Šentvidu 40,
Lukovica, osebno izkaznico, št. 345525.
gng-142915
Korošec Matevž, Slovenska 9/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1440750.
gnx-142923
Kos Terezija, Studence 36, Žalec, osebno izkaznico, št. 569031. gns-142753
Kosar Daniel, Krčevina pri Vurbergu
4, Ptuj, osebno izkaznico, št. 1492385.
gnc-142744
Košak Jelena, Bethovnova 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 471752. gnu-143126
Košir Aleš, Goriška ulica 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1525186.
gno-143232
Kovačič Tatjana, Brezje 12, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 153022. gnp-142756
Kramer Monica, Ruše 8/c, Petrovče,
osebno izkaznico, št. 985088. gnf-142841
Kramžar Jasmina, Njivice 18, Radeče,
osebno izkaznico, št. 364286. gnf-142791
Kreslin Srečko, Agrokombinatska 13/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 383762.
gnv-143125
Kristančič Azra, Čufarjeva 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 517020. gns-142853
Križan Brigita, Griblje 81, Gradac, osebno izkaznico, št. 856328. gnv-142779
Križman Alma, Rimska cesta 27, Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št. 1165285.
gnj-143112
Kuklec Ivanka, Podstene pri Kostelu
1/a, Vas, osebno izkaznico, št. 28769.
gnx-142723
Kukovec Franc, Prvenci 18, Markovci, osebno izkaznico, št. 1553245.
gnu-143076
Kuprivec Jožef, Gornji Lakoš , Glavna
ulica 17, Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št. 76506. gne-142942
Ločičnik Janez, Spodnje Grušovje 15,
Šempeter v Savinjski dolini, osebno izkaznico, št. 1001335. gno-142782
Lorenzetti Tomaž, Ulica bratov Hvalič 14,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 992084.
gne-142742
Majcen Sara, Krmelj 88, Krmelj, osebno
izkaznico, št. 1315301. gnd-142768
Majcen Špela, Krmelj 88, Krmelj, osebno
izkaznico, št. 1315326. gnc-142769
Mandl Marta, Senčna pot 7, Hoče, osebno izkaznico, št. 159264. gng-142790
Markovič Mojca, Cesta Ceneta Štuparja
3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 893081.
gnh-142864
Marolt Slava, Cesta 4. maja 89, Cerknica,
osebno izkaznico, št. 48129. gny-143172
Meglič Gabrijel, Lom pod Storžičem
30, Tržič, osebno izkaznico, št. 14223.
gno-142732
Meh Ivanka, Ravne 42, Velenje, osebno
izkaznico, št. 601612. gnu-143201
Merklin Ludvik, Poljanska cesta 45/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1140813.
gnh-142914
Mićić Slobodan, Gosposka 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 361766. gni-142913
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Milošević Dragutin, Jasen 8/b, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 607282.
gnn-143008
Mirković Jagoš, Selanov trg 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 974289. gnn-143058
Mlakar Zofka, Suho 1, Dobje pri Planini, osebno izkaznico, št. 1045889.
gnq-142980
Mohar Bojan, Visoko 2, Visoko, osebno
izkaznico, št. 1221408. gnn-143183
Mohorič Tomaž, Gubčeva ulica 7, Kranj,
osebno izkaznico, št. 434924. gnr-142879
Murko Franc, Pobrežje 59, Videm
pri Ptuju, osebno izkaznico, št. 611868.
gnb-142745
Nemec Danica, Šulinci 2, Petrovci, osebno izkaznico, št. 806182. gns-143178
Oblak Nikolaj, Celovška 53, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1480723.
gnn-143233
Obreht Žiga, Tyrševa 23, Maribor, osebno izkaznico, št. 1639934. gnw-142749
Ogulin Bojan, Kavčičeva ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1238969.
gnw-142824
Pajk Gregor, Otavice 15, Ribnica na
Pohorju, osebno izkaznico, št. 1469870.
gno-143207
Pangerc Barbara, Selo 24, Bled, osebno
izkaznico, št. 27989. gno-142957
Paradžik Ivica, Nanoška ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 161782.
gny-142872
Paušner
Damjan,
Litmerk
14,
Ormož, osebno izkaznico, št. 1180148.
gno-142932
Pavlič Rok, Podvin 202, Žalec, osebno
izkaznico, št. 1556110. gnn-143208
Pavlinjek Terezija, Temlinova 2/a, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 824754.
gno-142832
Pem Boris, Straža pri Oplotnici 14/a,
Oplotnica, osebno izkaznico, št. 350951.
gni-143188
Pestotnik Marija, Mali Jelnik 5, Blagovica,
osebno izkaznico, št. 865164. gnm-142784
Petek Marjan, Štajerska vas 7, Loče pri
Poljčanah, osebno izkaznico, št. 580503.
gnf-142741
Pirnat Urška, Na otoku 6, Celje, osebno
izkaznico, št. 973609. gny-143072
Planinc Aleš, Uskoška 76, Miklavž na
Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
875273. gnb-142970
Premože Gašper, Frankovo naselje 67,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 345135.
gnv-142850
Pristavec Anica, Brodarjev trg 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 479357.
gne-143192
Ptičar Barbara, Glinškova ploščad 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 850626.
gnr-142829
Pukl Aja, Vilharjeva cesta 41, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 875878. gnf-143166
Pušnik Dušan, Seidlova 36, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 1008928. gnr-142729
Rajlić Ivanka, Trebinjska 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 459529. gny-143222
Reja Tomaž, Kozana 23/a, Dobrovo
v Brdih, osebno izkaznico, št. 1366219.
gnk-142961
Renko Kemelka, Oljčna 19, Izola - Isola,
osebno izkaznico, št. 244006. gne-143067
Rotar Bernarda, Slomškova 33, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1253226.
gnu-142951
Rus Rajko, Ljubljanska ulica 28, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 877371. gnd-142993

Trček David, Golo 93/e, Ig, osebno izkaznico, št. 1479889. gnz-143225
Urankar Tanja, Vrh nad Krašnjo 8, Lukovica, osebno izkaznico, št. 1112264.
gnd-142818
Urbanc Matilda, Florjan 170, Šoštanj, osebno izkaznico, št. 1598573.
gnl-143185
Urbančič Vesna, Tabor 6, Logatec,
osebno izkaznico, št. 853283. gns-142928
Uršič Jurij, Jazne 24, Cerkno, osebno
izkaznico, št. 730341. gnt-143056
Venek Marija, Male Braslovče 8, Braslovče, osebno izkaznico, št. 1468466.
gnv-142775
Verbič Tatjana, Cesta dveh cesarjev 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 315430.
gno-142707
Vižintin Matej, Mali Lipoglav 36/a, Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št. 1437985.
gnn-142983
Vrbovšek Suzana, Krmelj 88, Krmelj, osebno izkaznico, št. 534616.
gnb-142770
Zabukovec Frančiška, Istrskega odreda
10, Koper - Capodistria, osebno izkaznico,
št. 85042. gnh-142939
Zajc Jernej, Sneberska 117, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št. 1196670.
gnn-143033
Zajšek Marija, Zg. Gruškovje 49, Podlehnik, osebno izkaznico, št. 1710561.
gnl-142935
Zaverški Helena, Titova 48, Maribor, osebno izkaznico, št. 1443989.
gno-143182
Zidanski Anica, Cesta Kozjanskega
odreda 6, Štore, osebno izkaznico, št.
1183387. gnq-142855
Zubac Antonija, Regentova 10, Ankaran
- Ankarano, osebno izkaznico, št. 173652.
gnq-143055
Žibrat Anton, Mota 7/b, Ljutomer, osebno izkaznico, št. 1651650. gnj-142737
Žižmond Jana, Vogrsko 153, Volčja
Draga, osebno izkaznico, št. 360827.
gnm-142734
Župančič Otokar, Zelena pot 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 130832.
gne-142892

Sajko Valent, Plečnikova 5, Maribor,
osebno izkaznico, št. AH 2545 - za tujca.
gnm-143184
Savić Zoran, Milčinskega ulica 5, Celje,
osebno izkaznico, št. 772864. gny-142976
Seničar Katja, Ul. bratov Učakar 96,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 266957.
gnm-143034
Sintič Martin, Oštrc 10, Kostanjevica
na Krki, osebno izkaznico, št. 527825.
gnh-143064
Sluga Franc, Meljski hrib 20, Maribor,
osebno izkaznico, št. 384956. gnf-142766
Smole Samo, Dolenjska cesta 94/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 718396.
gnk-143061
Smolnikar Grega, Simona Jenka 9,
Domžale, osebno izkaznico, št. 123869.
gno-142882
Solina Dušan, Gaberke 225, Šoštanj,
osebno izkaznico, št. 1726540. gnj-142687
Stare Ema, Kamniška cesta 58, Vodice,
osebno izkaznico, št. 301881. gnr-143204
Stare Matej, Luže 15, Visoko, osebno
izkaznico, št. 32700. gno-143132
Staroveški Vesna, Slake 6, Podčetrtek,
osebno izkaznico, št. 926267. gni-142838
Stergulc Milan, Trg golobarskih žrtev
22, Bovec, osebno izkaznico, št. 144364.
gnt-142752
Strmčnik Boris, Stržovo 9, Mežica, osebno izkaznico, št. 1436272. gnu-143176
Sumrak Olga Ana, Perčeva 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1042902.
gnq-143180
Šalković Nenad, Parecag 62, Sečovlje
- Sicciole, osebno izkaznico, št. 159338.
gnv-142750
Šašek Milena, Hudo 7, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 1597732. gnl-142835
Šešerko Rajko, Gorica pri Slivnici 81,
Gorica pri Slivnici, osebno izkaznico, št.
832776. gnm-142759
Šetina Anica, Paderšičeva 5, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 1642244.
gnq-142755
Šimc Andrej, Plemberk 5/a, Stopiče, osebno izkaznico, št. 1127792.
gnm-142934
Šinkovec Franc, Žabjek 23, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 745469. gnj-142937
Škamlec Milan, Hrastovec v Slov. G. 32,
Lenart v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
1610263. gnw-143174
Škerlak Dušan, Zrkovci, Pri vrtnariji 57,
Maribor, osebno izkaznico, št. 713975.
gny-142722
Škulj Antonija, Zagorica 55, Videm-Dobrepolje, osebno izkaznico, št. 629967.
gnp-142810
Šraj Danijela, Metulje 20, Nova
Vas, osebno izkaznico, št. 1684122.
gnn-142758
Šraj Mateja, Metulje 20, Nova Vas, osebno izkaznico, št. 1684089. gnl-142760
Šraj Nejc, Metulje 20, Nova Vas, osebno
izkaznico, št. 1684070. gnk-142761
Štucin Filip, Zaloška cesta 265/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 315315.
gnb-142720
Tasev Risto, Bratovševa ploščad 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1063804.
gnm-143209
Tilinger Simon, Lukovica 53, Lukovica, osebno izkaznico, št. 1510102.
gnx-142748
Torkar Janez, Tunjice 22/d, Kamnik, osebno izkaznico, št. 1563362.
gnm-143234

Stran

Vozniška dovoljenja
Bajc Aleksander, Vrhpolje 80, Vipava,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
123605, reg. št. 8159, izdala UE Ajdovščina. gnb-143128
Bajić Dejan, Kaniža 14/f, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1241675, reg. št. 568. m-75
Bakotić Robert, Perčeva ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50 km/h, BGH, št. S 1710116, reg. št.
164346, izdala UE Ljubljana. gnt-143027
Bandur Simona, Rošnja 55/b, Starše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
875694, reg. št. 93562, izdala UE Maribor.
gnb-143045
Benović Dalibor, Zarnikova ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50 km/h, BGH, št. S 1820784, reg. št.
262638, izdala UE Ljubljana. gnc-143044
Bernot Luka, Linhartova cesta 66, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. S 1761353, reg. št. 121910, izdala UE
Ljubljana. gnl-142910
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Biber Borislav, Polanškova ulica 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50 km/h, BCDEGH, št. S 001827754,
reg. št. 138247, izdala UE Ljubljana.
gni-142788
Bizjak Matjaž, Begunjska cesta 21,
Lesce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 900073, reg. št. 19025, izdala UE Radovljica. gnk-143161
Bosančić Mirko, Kočevska Cesta 155,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1064764, reg. št. 210645, izdala UE
Ljubljana. gnm-142859
Božič Magdalena, Spodnje Pirniče 54,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1252624, reg. št. 31141,
izdala UE Ljubljana. gnn-142883
Božnik Stanislav, Vrba 13, Dobrna,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
1340. gnl-143235
Brečko Ivica, Lipce 13, Blejska Dobrava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
795183, izdala UE Jesenice. gnj-142887
Brenčič Irena, Livada 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 844402,
reg. št. 168247, izdala UE Ljubljana.
gns-143103
Budimir Vera, Ulica bratov Tuma 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1103277, reg. št. 212665, izdala UE
Ljubljana. gnj-142987
Buhanec Božidar, Ilirska ulica 11, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1562396, reg. št. 22096. gnk-142836
Buttolo Frančiška, Puhova ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
212132, izdala UE Ljubljana. gnj-142912
Colarič Justina, Slivje 3, Podbočje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
1632. gni-142767
Čop Darko, Polje, Cesta VI/14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1719122, reg. št. 186297, izdala UE Ljubljana. gnr-142929
Dabić Aleksandar, Volkmerjeva cesta
28, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. AB, reg.
št. 2434, izdala UE Ptuj. gne-143017
Debernardi Sebastjan, Dragonja 106,
Sečovlje - Sicciole, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 1837, reg. št. 9575, izdala UE Piran. gnc-142669
Demšar Romana, Kraigherjeva 28,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 746386. gnx-143198
Drnovšek Jože, Podvrh 64, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13145. gnw-142974
Džepina Tanja, Ljubljanska 104, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1444495, reg. št. 119144. gnn-142683
Filipič Ada, Ivana Suliča 16/a, Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 27212, izdala UE Nova Gorica. gni-142813
Filipič Nina, Zelena pot 24, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1715655, reg. št. 186298, izdala UE Ljubljana. gnw-143224
Flucher Vlado, Ljubljanska 25/a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
878362, reg. št. 38883, izdala UE Maribor.
gny-142797
Fon Mateja, Alpska 39, Lesce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 900039,
reg. št. 18356, izdala UE Radovljica.
gns-142728
Frece Bojan, Gabrsko 71, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
1241, izdala UE Trbovlje. gnh-142789
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Frece Bojan, Gabrsko 71, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št.
14 - inštruktorsko, izdala UE Trbovlje.
gnb-142795
Fridrih Bernard, Prešernova 22, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
672619, reg. št. 80463, izdala UE Maribor.
gnv-142875
Germ Nataša Saša, CKS 18, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1880539, izdala UE Litija. gne-142967
Germek Andi, Bilje 138/b, Renče, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 36424,
izdala UE Nova Gorica. gnv-143025
Glavač Jožef, Bogojina 20, Bogojina, vozniško dovoljenje, št. 22074.
gnb-142899
Gobec Feliks, Roginska gorca 15,
Pristava pri Mestinju, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BCDEFGH, reg.
št. 22013, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gni-143213
Gorjup Marijan, Cesta prol. brigade 62,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BCEFGH, št. S 1767967, reg. št.
124218, izdala UE Maribor. gng-142840
Grandič Igor, Gregorčičeva 43, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1317763, reg. št. 26005. gnw-142674
Grčar Primož, Soteška pot 22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 125
ccm, GH, št. S 1825892, reg. št. 246294,
izdala UE Ljubljana. gnh-142868
Guzaj Gregor, Titova ulica 6, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1317435. gnw-142799
Hiti Tadej, Vojkova cesta 87, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h,
BGH, št. S 1778146, reg. št. 259316.
gnn-142837
Horvat Urška, Žižki 67, Črenšovci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14527,
izdala UE Lendava. gnx-142798
Hrastelj Mateja, Valvasorjeva 20, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1544760, reg. št. 123008, izdala UE Maribor. gnq-142834
Humar Matjaž, Knobleharjeva ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1267062, reg. št. 217540, izdala UE
Ljubljana. gnn-143158
Iljazi Lutfi, Markova 10, Kobarid, vozniško dovoljenje, št. S 44908, izdala UE
Tolmin. gnh-142889
Iršič Katja, Rifengozd 10, Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1317307.
gng-142990
Ivoš Živko, Alojza Valenčiča 4/8, Izola
- Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 3163. gnx-143023
Jančar Maja, Kremplova ulica 4, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/
h, BGH, št. S 1690748, reg. št. 125706,
izdala UE Maribor. gne-142992
Jarc Branko, Ljubljanska 19/b, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
369325, reg. št. 30724, izdala UE Maribor.
gnk-142686
Jemc Maja, Pod stražo 1, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1303736,
reg. št. 26361. gnz-142896
Jež Simon, Vrhpolje 79, Vipava,
vozniško dovoljenje, št. S 1540063.
gnf-142891
Jurše Damjan, Stare Slemene 43,
Loče pri Poljčanah, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. 12758. gnw-143049
Jutreša Bojana, Kokoriči 53, Križevci
pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje, št. S

1207837, reg. št. 11778, izdala UE Ljutomer. gny-142672
Kapelj Nadja, Ljubljanska 50/a, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7781, izdala UE Postojna. gnu-142676
Kastelic Andrej, Žalna 45/a, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
963293, reg. št. 18987, izdala UE Grosuplje. gnc-143219
Kastelic Marko, Okiškega ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 125 ccm,
BGH, št. S 1822810, reg. št. 234230, izdala
UE Ljubljana. gnx-143227
Kavšek Petra, Škofja riža 8, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, reg. št. 12310, izdala UE Trbovlje.
gnb-142945
Kilinger Darinka, Dobriša vas 52/c, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1438379, izdala UE Žalec. gnb-142995
Klinc Alteo, Vičava 101, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1481080, izdala
UE Ptuj. gnz-143021
Klun Peter, Koblarji 24, Kočevje, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1236131, reg.
št. 8052, izdala UE Kočevje. gni-143163
Kobale Alojzija, Gabernik 64, Zgornja
Polskava, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 905669, reg. št. 6197, izdala UE Slovenska Bistrica. gns-142678
Kolarič Karel, Bevke 3/c, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h BGH, reg.
št. 16952, izdala UE Vrhnika. gnj-143216
Komes Darko, Na zelenici 10, Prebold, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1441336, izdala UE Žalec. gnr-142979
Kontrec Igor, Loka 48/b, Starše, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BCEFGH, št.
S 1738523, reg. št. 123412, izdala UE Maribor. gnz-142796
Koprivc Sandi, Kregarjeva ulica 1, Brežice, vozniško dovoljenje, reg. št. 16548.
gny-142947
Košir Aleš, Goriška ulica 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
102263, reg. št. 182778, izdala UE Ljubljana. gnp-143231
Kovačec Uroš, Lendavska ulica 17/c,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 41506. gnv-143000
Krajnc Amalija, Savci 20/a, Sveti Tomaž,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 5556,
izdala UE Ormož. gnf-143016
Kramer Monica, Ruše 8/c, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1442151,
izdala UE Žalec. gnj-143162
Kurson Ana, Hrastje 90, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 805367, reg. št.
37212, izdala UE Kranj. gnz-143150
Lišič Bahrija, Titova 1/a, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1046668,
izdala UE Jesenice. gnq-143155
Ločičnik Janez, Spodnje Grušovje 15,
Šempeter v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1757473, izdala
UE Žalec. gnn-142783
Lorenzetti Tomaž, Bratov Hvalič 14,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 35930, izdala UE Nova Gorica.
gnz-142671
Lozar Siniša, Grgar 64/c, Grgar, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 41834, izdala
UE Nova Gorica. gnu-142901
Lukač Danilo, Kal 104, Pivka, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 15684, izdala
UE Postojna. gnx-142848
Maček Jelka, Skaletova 11/b, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 30091.
gnj-143187
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Majcen Franc, Zagorje 16, Sveti Tomaž,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6647, izdala UE Ormož. gnw-143149
Marčič Terezija, Leskovec 41, Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
708438, reg. št. 15119, izdala UE Slovenska Bistrica. gnt-142677
Maslo Alojz, Slovenčeva ulica 74, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1549455, reg. št. 18248, izdala UE Ljubljana. gnr-143229
Merzel Marko, Sallaumines 5/b, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10479, izdala UE Trbovlje. gns-143078
Mikolič Matej, Opekarna 7, Trbovlje, vozniško dovoljenje, št. 10067. gnc-142894
Milič Rožman Barbara, Rozmanova 36,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, št.
31677, izdala UE Koper. gnv-143175
Mirković Jagoš, Selanov trg 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1827736, izdala UE Ljubljana.
gno-143057
Mišov Darko, Bohinjska Bela 39, Bohinjska Bela, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 0634993. gny-143022
Mohorič Tomaž, Gubčeva ulica 7,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1033132, reg. št. 45472, izdala UE Kranj.
gns-142878
Novak Martin, Jarčja dolina 7, Žiri, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 27486, izdala
UE Škofja Loka. gnx-142673
Novak Natalija, Gabrnik 5/a, Juršinci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1083562, izdala UE Ptuj. gnh-143018
Novak Saša, Ormoška cesta 15, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001510656, reg. št. 12787, izdala UE Ljutomer. gnn-142708
Ogulin Bojan, Kavčičeva ulica 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
594946, reg. št. 10400623.1, izdala UE
Ljubljana. gny-142822
Orel Dorjana, Črni kal 78, Črni Kal, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 990713,
reg. št. 9622. gno-142807
Oštir Sašo, Šalek 7, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001422559, reg.
št. 29924, izdala UE Velenje. gnq-143059
Ozturk Zeki, Livarska ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št. S
1490255, reg. št. 241248, izdala UE Ljubljana. gnl-143160
Pajk Gregor, Otavice 15, Ribnica na
Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. 8616, izdala UE Ribnica.
gnx-143206
Pangerc Barbara, Selo 24, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1273262,
reg. št. 24634. gny-142897
Paravan Karmen, Plave, I. gradnika 2,
Deskle, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
24540, izdala UE Nova Gorica. gnt-143152
Pavlin Aljoša, Ravnica 9/c, Grgar, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 35736,
izdala UE Nova Gorica. gng-143015
Pazlar Gregor, Prežihova cesta 9, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1303788, reg. št. 22592. gnv-142675
Pečenik Vilko, Pipanova ulica 9, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50 km/h, BGH, št. S 1739326, reg. št.
16218, izdala UE Maribor. gnr-143054
Peklar Boštjan, Vuhred 163, Vuhred,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
7218, izdala UE Radlje. gnq-142780
Perko Vida, Ul. Vita Kraigherja 12, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h

1043638, reg. št. 56014, izdala UE Ljubljana. gnq-143030
Stare Ema, Kamniška cesta 58, Vodice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
972505, reg. št. 142295, izdala UE Ljubljana. gnq-143205
Šantl Ivan, Pobreška 38, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BCGH,
št. S 1767940, reg. št. 69274, izdala UE
Maribor. gnr-143133
Šaponjič Sonja, Na gradišču 13, Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št.
9873, izdala UE Mozirje. gnt-143202
Šetina Anica, Paderšičeva 5, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18035, izdala UE Novo mesto. gnj-142662
Škamlec Milan, Hrastovec 32, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S 1688889, izdala UE Lenart.
gny-143151
Šneberger Drvenšak Snježana, Ormoška 4, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1169307, reg. št. 39077, izdala UE
Ptuj. gnw-142999
Štrucl Marko, Podlehnik 48, Podlehnik,
vozniško dovoljenje, kat. BFGHI, št. S
1751027, izdala UE Ptuj. gnx-143148
Štucin Filip, Zaloška cesta 265/b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BEHG EkB,
št. S 1597437, reg. št. 16990, izdala UE
Ljubljana. gnc-142719
Šumer Stanislav, Spodnji Boč 26,
Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1410981, reg. št. 6566. gnq-142930
Todorić Davor, Beljaška ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1458521, reg. št. 226737, izdala UE Ljubljana. gnz-142921
Tomšič Bojana, Miren 42, Miren, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 19400,
izdala UE Nova Gorica. gnt-142952
Tonin Mira, Podgorje 28/a, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23041,
izdala UE Kamnik. gnc-143194
Trebec Saša, Hrpelje, Reška cesta 4,
Kozina, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
1636, izdala UE Sežana. gnv-142900
Tromte Franc, Velika Strmica 5, Trebelno, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
648827, reg. št. 2339, izdala UE Trebnje.
gnd-142918
Turkuš Marko, Čufarjeva ulica 12,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGHI, št. S
1921612, izdala UE Ptuj. gnq-142680
Umek Jakob, Trg revolucije 16, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3150, izdala UE Trbovlje. gnr-143154
Urankar Tanja, Vrh nad Krašnjo 8, Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, GH, št. S 001879648, reg. št. 40026,
izdala UE Domžale. gne-142817
Urbančič Vesna, Tabor 6, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 5470, izdala UE Logatec. gnt-142927
Vandur Tjaša, Dupleški vrh 37, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1444398, reg. št. 119072, izdala UE Maribor. gnv-143050
Verbič Tatjana, Cesta dveh cesarjev 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1212562, reg. št. 74182, izdala UE
Ljubljana. gnp-142706
Vidovič Dušan, Sv. Tomaž 18, Sveti Tomaž, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 2870, izdala UE Ormož. gnd-142893
Vivoda Aldo, Dimnikarska 10, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 24098, reg. št. 10137. gnw-143024

BGH, št. S 1766252, reg. št. 107917, izdala
UE Maribor. gnx-142873
Pintar Matjaž, Podlubnik 244, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21177, izdala UE Škofja Loka. gnl-143164
Pintarič Zvonko, Gradišča 27, Cirkulane, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1665745, izdala UE Ptuj. gnx-142898
Ploj Boris, Industrijska ulica 31, Bistrica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. FBGCH,
št. S 498628, reg. št. 4280. m-59
Poljanec Tina, Virlog 24, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 22595, izdala UE Škofja Loka.
gnk-142711
Potočar Janja, Beblerjev trg 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
205967, izdala UE Ljubljana. gnd-143043
Premrl Leopold, Šmihel 66, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12200,
izdala UE Postojna. gnb-142895
Pristavec Anica, Brodarjev trg 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
185441, reg. št. 157935, izdala UE Ljubljana. gnf-143191
Pristovnik Savo, Zg. Bistrica 20, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1450896, reg. št. 19379, izdala UE
Slovenska Bistrica. gng-142890
Ramić Edin, Ižanska cesta 400/b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1776017, reg. št. 259129, izdala
UE Ljubljana. gnk-142786
Reberc Ana, Gregorčičeva cesta 23/b,
Ilirska Bistrica, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 132/2003.
gne-142717
Rehar Viktorija, Hmeljarska 6/a, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
902525, izdala UE Žalec. gnt-143052
Rode Agata, Framska 4, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1533951,
reg. št. 100442, izdala UE Maribor.
gnp-143131
Roginić Miroslav, Poljanska cesta14,
Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 1/2004.
gnp-142985
Rusjan Zvonko, Vipolže 20/c, Dobrovo v Brdih, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 18415, izdala UE Nova Gorica.
gns-143153
Sabol Gregor, Vir, Linhartova ulica 7,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1408197, reg. št. 35478, izdala UE
Domžale. gnq-143130
Sečen Jožef, Florjanska ulica 119, Sevnica, vozniško dovoljenje, št. S 816507,
reg. št. 4662. gno-142857
Sintič Martin, Oštrc 10, Kostanjevica na
Krki, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
2239. gng-143065
Slapnik Nikolaj, Volog 8, Šmartno ob
Dreti, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
9484, izdala UE Mozirje. gny-143047
Smerdel Vera, Ul. Roberta Kukovca 40,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 799653, reg. št. 51273, izdala UE
Maribor. gnj-142762
Smole Samo, Dolenjska cesta 94/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 150314, izdala UE
Ljubljana. gnl-143060
Sparič Danijel, Pobeška cesta 6, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, št. SI
52086, reg. št. 43810, izdala UE Koper.
gnf-143066
Srimšek Bojan, Cesta v Gorice 24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
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Vižintin Matej, Mali Lipoglav 36/a,
Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1790999, reg. št.
236142, izdala UE Ljubljana. gnm-142984
Vrčon Bojana, Vojkova 31, Vipava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 951726,
reg. št. 11876, izdala UE Ajdovščina.
gng-142765
Vuzem Matjaž, Vodovodna pot 22, Rakek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1427665, reg. št. 11440, izdala UE Cerknica. gnk-143165
Ye Xiaoxiao, Župančičeva 6, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1554432, reg. št. 47125, izdala
UE Koper. gnl-142710
Zavašnik Robert Tomaž, Spodnje Pirniče 56, Medvode, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 22024, reg. št. 171210, izdala UE Ljubljana. gnp-142960
Zibelnik Aleksandra, Bašelj 10/a, Preddvor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1354527, reg. št. 51815, izdala UE Kranj.
gnm-142809
Zidanski Anica, Cesta Kozjanskega
odreda 6, Štore, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 37725. gnp-142856
Zubac Antonija, Regentova 10, Ankaran
- Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 46899, reg. št. 45267, izdala UE Koper. gnp-143081
Žerak Aleksis, Tinjan 23, Škofije, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 175987,
reg. št. 28335. gnk-142886
Žižmond Jana, Vogrsko 153, Volčja
Draga, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 45814, izdala UE Nova Gorica.
gnb-142670
Žvokelj Uroš, Cesta v Polico 9, Cerklje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1542893, reg. št. 55283, izdala
UE Kranj. gni-142963

Zavarovalne police
Benčič Slavko, Trdinova 2, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. 0733951, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnt-143002
Čirič Husein, Jenkova 9, Velenje, zavarovalno polico, št. AO 479691, izdala zavarovalnica Slovenica. gne-142667
Demiri Sefedin, Slovenska ulica 22, Maribor, zavarovalno polico, št. AO 625751, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.. m-78
Gradišar Nada, Ulica bratov Učakar 68,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 1208514,
izdala zavarovalnica Adriatic. gnu-142926
Heher Matjaž, Ulica Veljka Vlahoviča 51, Maribor, zavarovalno polico, št.
00101310124, izdala zavarovalnica Slovenica. gnc-142869
Kerin Vincenc, Selo pri Zagorju 21,
Zagorje ob Savi, zavarovalno polico, št.
663912, izdala zavarovalnica Slovenica.
gne-143167
Klemenčič Sandi, Savci 22, Sveti Tomaž,
zavarovalno polico, št. 568289, izdala zavarovalnica Slovenica. gnu-143026
Lunder Drago, Radovlja 36, Šmarješke
Toplice, zavarovalno polico, št. 204645, izdala zavarovalnica Tilia. gnc-143144
Lunežnik Jakob, Kopivnik 33, Fram, zavarovalno polico, št. 393328, izdala zavarovalnica Slovenica. m-67
Okorn Rupert Petra, Iška vas 43, Ig, zavarovalno polico, št. 630303, izdala zavarovalnica Slovenica. gns-142903
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Peklaj Simon, Gabrje 81, Dobrova, zavarovalno polico, št. 0954388, izdala zavarovalnica Tilia. gnj-142812
Pepel Janez, Šmarješke Toplice 28,
Šmarješke Toplice, zavarovalno polico,
št. AO 971151, izdala zavarovalnica Tilia.
gng-142665
Pevc Anton, Podlubnik 157, Škofja Loka,
zavarovalno polico, št. AO 544205, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnd-143143
Sedevčič Boštjan, Rotovški trg 2, Maribor, zavarovalno polico, št. 569520, izdala
zavarovalnica Slovenica. m-66
Sotler Marjan Bruno, Ulica v Kokovšek 33, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
160915731, izdala zavarovalnica Triglav.
gnv-142925
Škerjanec Matjaž, Škrjančevo 22, Radomlje, zavarovalno polico, št. 10.000.468,
izdala zavarovalnica Grave. gnq-143230
Špegelj Kodrin Tanja, Crnova 36/a, Velenje, zavarovalno polico, št. 1158469, izdala
zavarovalnica Adriatic d.d.. gnu-143001
Trilar Boštjan, Pot v Bitnje 24/a, Kranj,
zavarovalno polico, št. 00001191271, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnv-142725
Vraničar Aleksander, Čurile 15, Metlika,
zavarovalno polico, št. AO 560113, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnf-142666
Zakrajšek Alojzij, Ulica Cankarjeve brigade 30, Ivančna Gorica, zavarovalno polico,
št. 949997, izdala zavarovalnica Tilia d.d..
gnd-142718
Zupančič Branko, Podturn pri Dolenjskih
Toplicah 51, Dolenjske Toplice, zavarovalno
polico, št. 981061. gnr-143004

Spričevala
Aleksić Jelica, Vrazov trg 2, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Centra strokovnih šol v Ljubljani, izdano leta 1971 in
1973. gnz-142825
Anastasov Jordan, Ločnikarjeva ulica
7, Ljubljana, potrdilo o uspehu 1. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem v
Ljubljani, izdano leta 2003. gnt-142881
Arnež Tine, Ribniška 5, Ljubljana, preklic indeksa, objavljenega v Ur. l. RS, št.
1/2004. gnw-143124
Babič Tadeja, Cankarjeva ulica 48,
Murska Sobota, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje tekstilne šole v Mariboru smer frizer, izdano leta 1997. m-86
Barle Jožica, Pristavlja vas 6, Šentvid
pri Stični, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole Boris Kidrič v
Ljubljani, izdano 28. 8. 1981, izdano na
ime Rus Jožica. gnp-142981
Blatnik Mihaela, Ledeča vas 3, Šentjernej, spričevalo o zaključnem izpitu
Trgovske šole v Brežicah, izdano leta
1983, izdano na ime Colarič Mihaela.
gno-143082
Brezar Verica, Moša Pijade 6, Črnomelj, spričevalo o zaključnem izpitu Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj,
št. 210/P, izdano leta 2003. gns-143003
Cekov Oliver, Visoko 18, Visoko, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje gradbene
šole v Kranju, izdano leta 1998 in 1999.
gnr-142804
Cigut Bojan, Selo 100, Prosenjakovci - Partosfalva, letno spričevalo OŠ
III. Murska Sobota, izdano leta 1978.
gnq-142905

Cimerman Danica, Friderikova 4, Celje, maturitetno spričevalo in spričevalo 3.
in 4. letnika SZŠ Celje, izdano leta 1976,
1977 in 1978. gnt-142877
Čaušević Jasmin, Sternenova 23, Vrhnika, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter diplomo Srednje gradbene šole, izdano leta
1990, 1991 in 1992. gnu-142826
Čučko Mojca, Slovenska 38/a, Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne
šole, smer tekstilnik tehnik, izdano leta
1991. m-57
Deleja Darinka, Breg 49/e, Polzela,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
prodajalce, izdal Šolski center za blagovni
promet v Celju, izdano 25. 6. 1977, izdano
na ime Friškovec Darinka. gnh-142964
Dežman Laura, Šalijeva ulica 5, Novo
mesto, izkaz OŠ Tončke Čeč Trbovlje, šolsko leto 1999/2000. gnp-143181
Dolničar Vlasta, Trg Franca Fakina 2/
a, Trbovlje, spričevalo 3. letnika Šole za
prodajalce v Trbovljah, izdano leta 1980.
gnb-142870
Fabjan Silvester, Troščine 8, Grosuplje, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
lesarske šole Škofja Loka - dvoletni program in 1. letnika triletnega programa,
izdano leta 1996/97, 1997/98 in 1998/99.
gnu-143009
Fajt Branko, Pretnarjeva ulica 8, Postojna, indeks, št. 50990020, izdala Teološka fakulteta v Ljubljani. gnb-143170
Ferenac Deborah, Opatje selo 80,
Miren, spričevalo 1. letnika Srednje šole
Veno Pilon v Ajdovščini - program šivilja,
krojač, izdano leta 1993. gnn-143037
Ferenac Deborah, Opatje selo 80,
Miren, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Veno Pilon v Ajdovščini program šivilja, krojač, izdano leta 1995.
gnk-143036
Fideršek Marjeta, Vrhloga 41, Slovenska Bistrica, spričevalo 4. letnika PTT
srednješolski center v Ljubljani, izdano
leta 1985/86, izdano na ime Arnuš Marjetka. gns-142978
Fornazarič Mavrič Tanja, Gorenje
polje 44, Deskle, maturitetno spričevalo Gimnazije Tolmin, izdano leta 1981.
gnb-143145
Fras Sebastijan, Sp. Voličina 119/a,
Voličina, spričevalo 3. letnika Srednje
kmetijske mehanizacije Maribor, izdano
leta 1998. m-84
Fric Štefan, Kovinarska 7, Celje, spričevalo 6. razreda posebne OŠ Rogaška
Slatina, izdano 25. 6. 1974. gnf-143141
Gorenc Jožica, Vinica 6, Šmarješke Toplice, spričevalo 8. razreda OŠ Škocjan,
št. 94, izdano 13. 6. 1986. gnn-142908
Grunauer Ana, Cirknica 24, Šentilj v
Slov.goricah, spričevalo o zaključnem izpitu Gostinske šole, smer kuharica, izdano
leta 1972 v Mariboru. m-68
Hajerić Šefik, Vrhpolje, Sanski most,
BIH, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje gradbene in ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 1986, 1987 in 1988.
gnu-142876
Hilidragović Mladen, Ljubljanska 23,
Celje, spričevalo o končanem 7. razredu OŠ I Celjske čete, izdano leta 1988.
gng-143190
Hilidragović Mladen, Ljubljanska 23,
Celje, spričevalo 1. letnika SKS MS Štore, izdano leta 1989. gnl-143193
Horvat Jasmina, Ul. Zorana Velnarja
42/a, Murska Sobota, spričevalo o kon-
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čani OŠ II, Murska Sobota, izdano 15. 6.
1995. gnb-142695
Jakšič Špela, Smokuč 2, Žirovnica,
spričevalo 3. letnika Srednje upravne šole
Kranj, izdano leta 2001/02. gnl-143135
Javornik Josip, Druškovec Humski 8,
Hum na Sutli, Hrvaška, spričevalo o zaključnem izpitu Šola za voznike motornih
vozil Ježica v Ljubljani, izdano leta 1982.
gnp-142831
Jensterle Nataša, Glavna cesta 13, Naklo, diplomo Srednje trgovske šole Kranj,
izdana v letu 2001/02. gni-142688
Josipović Petar, Delakova ulica 47/a,
Ljubljana, obvestilo o uspehu 4. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem v
Ljubljani, izdano leta 2003. gne-142917
Jug Igor, Ulica OF 13, Ruše, indeks, št.
81512269, izdala EPF Maribor. m-64
Kadirić Fadil, Vrhpolje, Sanski most,
BIH, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Poklicne gradbene in ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 1989, 1990 in 1992.
gnv-142904
Kalamar Klavdija, Štefana Kovača
11, Murska Sobota, letno spričevalo SETUAŠ Murska Sobota, izdano leta 1994.
gnm-142909
Kalanj Tanja, Livek 26, Kobarid, spričevalo o zaključnem izpitu SDEŠ v Novi
Gorici, izdano leta 1992, izdano na ime
Medveš Tanja. gnp-142806
Kandžič Ahmo, Radizel, Sončna pot
8, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
IKŠ Maribor, izdano leta 1985. m-85
Kaše Marjeta, N.H.M. 4, Sevnica, spričevalo 8. razreda OŠ Univerzum Ljubljana, matična št. 1/7498, izdano leta 1986,
izdano na ime Robič Marjeta. gnj-143012
Kaučič Vladimir, Sp. Partinje 31, Lenart
v Slov.goricah, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gostinske šole v Mariboru, izdano leta 1978. m-88
Kebe Jože, Hrib-Loški Potok 115, Loški
Potok, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem, izdano
leta 1981, 1982 in 1983. gng-142715
Kenjar Alissa, Nanoška ulica 3, Ljubljana, spričevalo o poklicni maturi - izdal
Center za dopisno izobraževanje Ljubljana - smer ekonomsko komercialni tehnik,
poklic ekonomski tehnik, izdan leta 2001.
gnz-143046
Kokot Janja, Marjeta na Dravskem polju 1/b, Marjeta na Dravskem polju, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 1992. m-55
Kordež Zvonko, Beleharjeva 28, Šenčur, spričevalo 1. letnika Ekonomske gimnazije, izdano leta 2001/02. gne-143142
Kreslin Boštjan, Okrogarjeva 3, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 1. in 2. letnika SŠ Postojna - kovinarska stroka - obdelovalec kovin, izdano leta
1992, 1993 in 194. gno-143032
Kropovšek Marija, Matija Blejca 16,
Kamnik, diplomo Srednje šole Rudolfa
Maistra Kamnik, izdana v šolskem letu
1994/95. gnt-142902
Kukovec Ivana, Nova vas 31, Markovci,
spričevalo Srednje PTT šole v Ljubljani.
gnq-143005
Kukovec Ivana, Nova vas 31, Markovci,
diplomo Srednje PTT šole v Ljubljani, izdana leta 1985. gnp-143006
Kukovič Silvo, Zrkovska 10/č, Maribor,
spričevalo 3. letnika SKSŠ Maribor, izdano
leta 1993. m-72

Praznik Matjaž, Spodnji Rudnik I/39,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tehničnih strok Šiška, izdano
leta 1979. gng-142865
Raščan Jože, Mala Polana 77, Velika
Polana, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne strojne kmetijske šole p.o. Maribor,
šole za voznike, št. 33, izdano 14. 6. 1980
v Lendavi. gnu-142801
Roj Aleksandra, Trnovska ulica 4, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta
1995 in 1997. gng-142965
Sabotin Franjo, Kočevske poljane 29,
Dolenjske Toplice, spričevalo o končanem
2. razredu OŠ v Semiču, podružnica Gaber, izdano leta 1952/53. gnh-142689
Satler Marko, Morje 109/b, Fram, indeks, št. 93527100, izdal FERI Maribor.
m-77
Sinanbegović Amir, Semedela 78/c,
Koper - Capodistria, spričevalo SKPŠ
Koper, izdano leta 1996/97 in 1997/98.
gnm-142884
Sinanbegović Amir, Semedela 78/c,
Koper - Capodistria, spričevalo Antona Ukmarja Koper, izdano leta 1995.
gnl-142885
Sinanović Hasan, Pokopališka 42,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu za praktični pouk Poklicne gradbene
šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano leta
1977. gnj-142712
Slapar Gregor, Puhova 7, Ljubljana,
diplomo Srednje šole za elektrotehniko
v Ljubljani- smer elektronik, izdana leta
1991. gnw-142924
Slapšak Sonja, Kanjuce 23, Štore, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje vrtnarske
šole v Celju, izdano leta 1997 in 1998.
gnp-142781
Sovdat Rok, Vilharjeva 11, Pivka, spričevalo 1. letnika Srednje šole Postojna,
izdano leta 2002. gnq-142730
Stojkovski Damjan, D. Ložine 10, Stara
Cerkev, spričevalo o opravljenem lovskem
izpitu. gno-142907
Šegula Mitja, Dornava 110, Dornava,
spričevalo o zaključnem izpitu št. 87/95,
izdano 27. 6. 1995, smer elektrotehnikelektronik. gnu-142880
Šeme Matej, Hubadova 6, Ljubljana,
potrdilo o uspehu za 3. letnik Srednje šole
tehničnih strok Šiška, izdano leta 2003.
gnx-142998
Šetinc Roman, Aškerčeva ulica 32,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne gradbene šole v Ljubljani, izdano
leta 1981. gnk-142661
Šijanec Ferdinand, Kamniška 30, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ
Maribor, izdano leta 1994. m-71
Topolnjak Dražen, Stahoninec, Kolodvorska 28, Čakovec, Hrvaška, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gostinske
in turistične šole, smer kuhar, izdano leta
1980. gnj-142862
Trstenjak Marko, Cesta v Rošpoh 54,
Kamnica, spričevalo 1. letnika srednje živilske šole, program živilski tehnik, izdano
leta 1998 v Mariboru. m-62
Umek Aleš, Škapinova 5, Celje, spričevalo 1. letnika Srednje tehniške šole Celje,
izdano leta 1991. gnm-142663
Umek Aleš, Škapinova 5, Celje, spričevalo 3. letnika SSŠ Štore, izdano leta
1994. gnl-142664

Ladič Matej, Cesta na Brdo 50, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani,
izdano leta 1998/99. gng-142740
Lakner Alojz, Triglavska 4, Kranj, spričevalo Srednje tehnične šole v Kranju, izdano leta 1977. gnh-143014
Leskošek Lea, Goljarjeva pot 10, Ljubljana-Šentvid, indeks, št. 62020618, izdala
Univerza na Primorskem Turistica Portorož. gni-142863
Lipovac Olga, Zofke Kvedrove 30,
Ljubljana, indeks, izdal Center za dopisno
izobraževanje Ljubljana, na ime Kanceljak
Olga. gni-142842
Lipovšek Maksimiljan, Pucova 2, Celje, spričevalo ŠCBK Celje - avtomehanik.
gno-142982
Lisjak Borut, Semova 13, Portorož Portorose, diplomo Srednje kovinarske in
prometne šole Koper, izdana leta 1986/87.
gny-142922
Logar Pavle, Podvrh 12, Poljane nad
Škofjo Loko, diplomo SKCPŠ Škofja Loka,
izdana 25. 6. 1986. gnp-143156
Lovšin Mojca, Slatnik 1, Ribnica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje upravno administrativne šole v Ljubljani, izdano leta 2003. gnl-143210
Marič Robert, Grenviška 12, Maribor,
letno spričevalo 1. letnika Srednje gostinske in turistične šole Maribor, izdano leta
1990. m-60
Medić Dragan, Doljani 134, D. Lapac,
spričevalo o končani šoli za voznike motornih vozil, št. 3205, izdano leta 1977.
gnw-142774
Miklavc Rosanda, Gradnikova 18, Kanal, letno spričevalo 1. letnika Srednje
trgovske in ekonomske šole Nova Gorica,
izdano leta 1989/90. gno-142682
Miklič Martina, Zagradec pri Grosupljem 51, Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 1998. gnx-142773
Mikoliš Peter, Morje 30, Fram, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Tabor,
izdano leta 1966/67. m-70
Milidragovič Mladen, Ljubljanska 23,
Celje, spričevalo o končanem 7. razredu
osnovne šole Celje-TOZD OŠ I. celjske
čete, izdano leta 1988. gnn-142858
Murtič Damir, Vrtna 3, Murska Sobota,
letno spričevalo Gimnazije Murska Sobota, izdano leta 1996/97. gnz-143146
Murtič Damir, Vrtna 3, Murska Sobota,
letno spričevalo Gimnazije Murska Sobota, izdano leta 1997/98. gnd-143147
Novak Anica, Rogozniška 15, Ptuj, indeks, št. 12150160082, izdala Višja prometna šola v Mariboru. m-87
Ortar Bogomir, Podlanišče 45, Cerkno,
spričevalo o končanem 7. razredu OŠ Idrija, izdano 22. 6. 1990. gny-142697
Petrič Andrej, Vrhnika pri Ložu 30, Stari
trg pri Ložu, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 5. letnika Srednje šole tehniških strok v Ljubljani, izdano leta 2001.
gnf-142941
Plausteiner Diana, Jurčkova cesta 205,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 1982, izdano na ime
Marinšek Diana. gnz-142721
Podgrajšek Marjan, Črešnjevec 104,
Slovenska Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje agroživlske šole Maribor, Kmetijska šola - smer kmetijski tehnik,
izdano leta 1984. m-65
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Vnuk Franci, Jastrebci 20, Kog, spričevalo o zaključnem izpitu Vrtnarske šole
Celje, izdano leta 1957. gni-142763
Vogrinc Marija, Ul. heroja Vojka 32,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 4. letnika Srednje administrativne šole Ptuj, izdano leta 1980.
gnn-142808
Vrebac Zijad, Doribaba, Jajce, diplomo
Srednje tehnične šole v Celju, šolsko leto
1988/89. gnz-142871
Vrhar Viljan, Bratov Greif 16, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu IKŠ Maribor, izdano leta 1981. m-69
Vuk Suzana, Lokve 32, Črnomelj, spričevalo osnovne šole, št. 456/99, izdano
15. 6. 1999. gnd-142693
Zajc Marjana, Gatina 25, Grosuplje, diplomo Srednje šole tehnični strok in osebnih storitev v Ljubljani, izdana leta 1990,
na ime Piškur Marjana. gnx-142973
Zemljič Saško, Karnerjeva ulica 6, Maribor, indeks, št. 22039520, izdala Fakulteta za šport. gne-143042
Živko Zlatko, Osek 23, Sv.trojica v
Slov.goricah, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene šole v Mariboru,
izdano leta 1994. m-82
Žokalj Nejc, Bevkova 3, Brežice, indeks, št. 81611863, izdala EPF. m-81

Ostali preklici
Arnež Tine, Ribniška 5, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 41200092, izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani. gnx-143123
Avdić Almir, Kriva pot 40, Ljubljana, delovno knjižico. gnz-142821
Bizjak Domen, Kajuhova 5, Portorož Portorose, delovno knjižico. gni-143013
Blažević Mirna, Cesta revolucije 1/a, Jesenice, delovno knjižico. gnz-142696
Bole Andreja, Slavina 39, Prestranek, vozno karto, št. 13/328, izdal Avrigo.
gnh-143139
Božič Petra, Zlatiborska 7, Maribor, študentsko izkaznico, št. 18980220, izdala FF
v Ljubljani. m-80
Caldarone Sonja, Lepodvorska ulica 35,
Ljubljana, delovno knjižico. gnd-142968
Cerar Jana, Ljubljanska 8, Dob, vozno
karto, št. 331078. gnv-142800
Čerkić Sadmir, Peč 13, Grosuplje, delovno knjižico. gnq-142830
Debernardi Sebastjan, Dragonja 106,
Sečovlje - Sicciole, delovno knjižico, izdala
UE Piran. gnd-142668
Dreflak Albert, Čača vas 58, Podplat,
delovno knjižico. gnb-142874
Fijavž Emilijan s.p., Avtoprevoz, Bukovlje 15, Stranice, CEMT dovolilnico za tretje
države, št. 0311 s pripadajočim zvezkom.
gnb-142699
Gobec Miroslav s.p. - Avtoprevoz, Pot v
Konjsko 23, Vojnik, dovolilnici za Belorusijo
- univerzalno, št. 0376222 in za Bosno in
Hercegovino III, št. 1102478. gnb-143195
Gomboc Natalija, Mokrška 51/a, Ljubljana, delovno knjižico. gny-142847
Hodnik Tomaž, Kokoriči 26, Križevci pri Ljutomeru, vozno karto, št. 1814.
gng-143140
HORIZONT d.o.o., Vodovodna 30/c,
Maribor, izvod licence, št. G 1007427 z dne
26.3.2003 za vozilo z reg. št. MB 53 - 31N.
gnd-142843
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Hribar Cirila, Preserje VI/14, Radomlje,
vozno karto, št. 5390123, izdal Kam bus
Kamnik. gnh-142814
Hrvatin Klavdij s.p.,, Prade, Pobeška cesta 44, Koper - Capodistria, hrvaško dovolilnico za tretjo državo, št. 0010223 - interna
št. D146126 in špansko bilateralno dovolilnico, št. 275439 z interno številko D147498.
gnc-142694
Iljazi Lutfi, Markova 10, Kobarid, orožni
list, št. OL 11584, izdala UE Tolmin dne 15.
7. 2002. gnq-142888
INTEGRAL NOTRANJSKA d.o.o., Čabranska 8, Cerknica, licenco št. 0000283/
00217/223, izdana 21. 10. 2002, veljavnost
do 16. 10. 2007, izdala GZS za avtobus z
reg. oznako LJ P5-05J. gns-142803
Jevšenak Avgust, Bukovlje 61, Stranice, licenco, št. 01008919 za vozilo z reg.
št. CE 83-09K, izdana 8.1.2003 pri OZS.
gnf-142816
Kamenčič Edina, Roška 20, Maribor, delovno knjižico, izdana v Mariboru. m-61
Kavčič Vanja, Beblerjev trg 13, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gnz-143196
Kocen Peter, Stržovo 33, Mežica, delovno knjižico. gnl-143010
Kregar Anton, Cesta na Boč 25, Rogaška Slatina, delovno knjižico, izdana leta
1963. gny-143122
Krstić Miodrag, Adamičeva ulica 9, Ljubljana, delovno knjižico. gny-143197
Leskovec Vladimir Emil, Štefanova ulica
3, Ljubljana, delovno knjižico. gnj-143137
Ljubetič Vit, Bežigrad 18, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnu-143226
Lozić Eldin, Grgar 51, Grgar, vozno karto, št. 143, izdal Avrigo d.d. Nova Gorica.
gni-142988
Luzar Jerneja, Gore. Brezovica 13, Šentjernej, delovno knjižico, ser. št. 548736, reg.
št. 45950, izdana 9. 6. 2003 pri UE Novo
mesto. gnu-142701
Matjašec Sandi, Lomanoše 21, Gornja
Radgona, delovno knjižico. gno-143007
Medjimorec Srečko, Ulica Ane Ziherlove
14, Ljubljana, potrdilo o opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, št. 600080
z dne 23. 12.1996. gnc-143169
Metelko Martina, Seidlova cesta 49,
Novo mesto, mesečno vozovnico, št.
001, izdal Integral Brežice - 20% popust.
gnx-142823
Mihelič Maja, Šalka vas 130/a, Kočevje,
študentsko izkaznico, št. 21017566, izdala
FDV v Ljubljani. gnb-143220
Mihelič Mirko, Raka 34, Raka, delovno
knjižico, ser. št. 907047, reg. št. 14405,
izdana 23. 1. 1970 pri SO Novo mesto.
gnv-142700
Mikuš Meta, Tunjišk Mlaka 8/d, Kamnik,
vozno karto, št. Š321019 z mesečno nalepko za januar 2004, izdal KAM BUS d.o.o.,
Kamnik. gnx-142702
Mujić Almir, Koroška ulica 10, Ljubljana,
potrdilo o opravljenem higijenskem minimumu, izdal Izobraževalni zavod Cene Štupar.
gny-142997
Naprudnik Vera, Heroja Staneta 7, Žalec,
delovno knjižico. gnm-143159
Pančur Urška, Brezje 80/a, Brezje, delovno knjižico. gne-142692
Partlič Kamilo, Malečnik, Celestrina 14,
Maribor, delovno knjižico, izdana leta 1966
v Mariboru. m-63

PLOJ d.o.o., Radičevičeva ulica 2, Maribor, jugoslovansko dovolilnico št. 005781
(oznaka 891/077). gnt-142802
Rabbit’s transport, Zajec Karmen s.p.,
Podpeč 75/b, Preserje, italijansko bilateralno dovolilnico 380/02 037816/D124816
in avstrijsko bilateralno dovolilnico 040/02
008350/D149493. gnq-142705
RTH, RUDNIK TRBOVLJE-HRASTNIK
d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje, licenco za
prevoznika Logis podjetje za logistiko in trgovino d.o.o. Senovo, za prevoz v cestnem
prometu, št. 0000736/00989/258, izdana
14.2.2003, izdala GZS. gnj-142916
Satler Marko, Morje 109/b, Fram, študentsko izkaznico, št. 93527100, izdal FERI
Maribor. m-76
Simrajh Milan, Malečnik 243, Maribor,
delovno knjižico. m-83
Sotlar Irena, Ulica Hermana Potočnika 41, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 18010855, izdala Filozofska fakulteta.
gne-142867
Srndović Petra, Levarjeva ulica 71, Ljubljana, delovno knjižico. gnl-142785
Stupar David, Masarikova 26, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 18689, izdana leta
2001. m-56
Sušnik Damjana, Čargova 13, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 15438, izdala FDV
v Ljubljani. gnk-142861
Ščukovt Saša, Vrtnarija 2/b, Vrhnika,
delovno knjižico. gnr-142704
Ščurek Trglavčnik Matija, Linhartova 16,
Celje, delovno knjižico, izdano leta 1995 v
Celju. gng-142815
Šercelj Simon s.p. - Gostinstvo in prevozništvo, Baragova cesta 40, Žužemberk,
kopijo licence, št. 009265 z dne 1.2.00
za tovorno vozilo reg. št. NM 38-20L.
gnh-143189
Šnabl Silvestra, Robindvor 43, Dravograd, delovno knjižico št. 0351597, reg. št.
55-96, izdana 23. 9. 1996 v Dravogradu.
m-58
Šnuder Andrej, Na Devcah 19, Orehova
vas, delovno knjižico, št. 28842. m-79
Šnuderl Boštjan, Rovšnikova ulica 8,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-5774/97, VČ-2669/97.
gnf-142866
Štemberger Milesa, Linhartova cesta
86, Ljubljana, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, izdal Republiški komite za
vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo,
izdano leta 1987. gnj-142716
Tičar Tina, Podljubelj 30/b, Tržič, delovno
knjižico. gnf-142691
Ukman Alojzij, Huda jama 5, Laško, delovno knjižico, ser. št. 77826, reg. št. 5513,
izdana 2.8.1974. gnv-143200
Urankar Tanja, Vrh nad Krašnjo 8, Lukovica, vozno karto, št. 330194, izdal KAM
BUS. gnc-142819
Veit Marja, Dravska pot 12, Miklavž na
Dravskem polju, študentsko izkaznico, št.
711379669, izdala Pravna fakulteta. m-89
VEIT TEAM d.o.o., Vir, Čufarjeva 24,
Domžale, carinsko potrdilo, št. deklaracije
823 z dne 20.1.2004 za vozilo Fiat Punto, št.
šasije ZFA18800002466454. gni-143038
VEIT TEAM d.o.o., Vir, Čufarjeva 24,
Domžale, carinsko potdilo, št. deklaracije
823 z dne 20.1.2004 za vozilo Fiat Punto, št.
šasije ZFA18800002465812. gnh-143039
VEIT TEAM d.o.o., Vir, Čufarjeva 24,
Domžale, carinsko portdilo, št. deklaracije
823 z dne 20.1.2004 za vozilo Fiat Punto, št.
šasije ZFA18800004737709. gng-143040
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VEIT TEAM d.o.o., Vir, Čufarjeva 24,
Domžale, carinsko potrdilo, št. deklaracije
823 z dne 20.1.2004 za vozilo Fiat Stilo, št.
šasije ZFA19200000390012. gnf-143041
Vesel Slavko, Britof 14, Kranj, delovno
knjižico. gnq-142805
Voglar Marija, Prečna 89, Novo mesto,
delovno knjižico, reg. št. 31633, ser. št.
37955, izdala UE Novo mesto, na ime Novak Marija. gns-143011
Volf Petra, Kržičeva ulica 6, Ljubljana,
delovno knjižico. gng-143215
Vuksan Simon, Podgorica pri Podtabotu 1/b, Grosuplje, delovno knjižico.
gnb-142820
Zulič Bosiljka, Trata XV/3, Kočevje, delovno knjižico. gnp-142906
Zupanc Aleš, Zgornje Pirniče 30, Medvode, delovno knjižico. gnc-142919
Žarkovič Brigita, Borova vas 1, Maribor,
delovno knjižico. gng-142690

VSEBINA
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
ZJN-11
ZJN-12.B
ZJN-12.G
ZJN-12.S
ZJN-13.B
ZJN-13.S
ZJN-15.B
ZJN-15.G
ZJN-15.S
Podelitev koncesij

453
453
455
463
467
473
473
474
490
491
493

Odločbe in sklepi po ZPOmK

521

Objave po 64. členu Zakona o medijih

522

Objave po Zakonu o telekomunikacijah

522

Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin

523
523
523

Zavarovanja

523

Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije

529
529

Mednarodni razpisi

494

Javni razpisi

498

Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku

532
532

Javne dražbe

514

Razpisi delovnih mest

514

Druge objave

517

Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP

520
520

Evidenca statutov sindikatov

521

Izgubljene listine
Štampiljke
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici

532
532
532
532
532
534
537
537
539
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