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

Zahteva za objavo
predhodnega razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo predhodnega razpisa
Št. 01/04
Ob-1829/04
1. Naročnik: Center šolskih in obšolskih
dejavnosti.
2. Naslov naročnika: Frankopanska 9,
1000 Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: rekonstrukcija in adaptacija
doma v Planici.
4. Kraj dobave: Rateče – Planica.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: maj 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
Frankopanska 9, Ljubljana, Slavko Prelog, tel. 01/234-86-17 in Jelko Gros, tel.
01/234-86-00.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
27. 1. 2004.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Št. 43-7/2004/2
Ob-1830/04
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko.
2. Naslov
naročnika:
Langusova
4,
1000
Ljubljana,
telefaks
01/478-86-49, tel. 01/478-86-00, spletne
strani: http://www.gov.si/razpisi/.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: implementacija, uvajanje,
vzdrževanje naslednjih aplikacij: SPIS,
depeše, zakonodajni postopek v državnih organih (ZP-RS).
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: /
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Center
Vlade RS za informatiko, Sonja Jager, sonja.jager@gov.si.
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7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
28. 1. 2004.
Center Vlade RS
za informatiko
Št. 404-08-36/2004-1
Ob-1864/04
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
24-26, 1000 Ljubljana, faks 01/431-81-64.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročena v naslednjih 2 letih: nakup artiklov bojne uniforme v
ocenjeni vrednosti 220,700.000 SIT.
4. Kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana-Šentvid.
5. Ocenjeni datum začetka javnega
naročila, če je določen: /
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Ministrstvo za obrambo, Urad za logistiko,
Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana,
kontaktna oseba – vodja izvedbe javnega
naročila Marjetka Kordiš, tel. 471-23-40.
7. Morebitne druge informacije o
načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
29. 1. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-37/2004-1
Ob-1866/04
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25, 1000 Ljubljana, tel. 01/433-11-11, faks
01/431-90-35.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
24 mesecih: rezervni nadomestni deli za
popravilo vozil znamke TAM, v ocenjeni
vrednosti 190,000.000 SIT z DDV.
4. Kraj dobave: MORS, Centralno tehnično skladišče, Vojašnica Franc Rozman Stane, Leskovškova ulica 7, Ljubljana-Polje.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: februar/marec 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: vodja izvedbe javnega naročila Marjeta Kordiš, tel.
01/471-23-40.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
29. 1. 2004.
Ministrstvo za obrambo RS
Št. 363-02-42/2003
Ob-2054/04
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije po pooblastilu.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana, telefaks 01/478-18-78.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
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njih 12 mesecih: leasing neopremljenih
poslovnih prostorov za potrebe Davčne
uprave Celje.
4. Kraj dobave: Celje.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: 1. 9. 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: pisna
vprašanja na naslov naročnika.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
2. 2. 2004.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

na.

Ob-2082/04
1. Naročnik: Psihiatrična klinika Ljublja-

2. Naslov naročnika: Studenec 48, 1260
Ljubljana, faks 01/528-46-18, e-naslov:
lan@psih-klinika.si.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 30 mesecih: dobava zdravil za potrebe
Psihiatrične klinike Ljubljana v ocenjeni
vrednosti 550,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: Ljubljana, Studenec 48.
5. Ocenjeni datum začetka javnega
naročila, če je določen: javni razpis za oddajo javnega naročila bo objavljen predvidoma
konec meseca februarja 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Psihiatrična klinika Ljubljana, pravna služba,
Lan Vošnjak.
7. Morebitne druge informacije o
načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
2. 2. 2004.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Št. 14
Ob-2091/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o. Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
02/449-20-00, telefaks 02/449-23-79.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: sistemska programska
oprema – licence za uporabo sistemske
opreme.
4. Kraj dobave: Pošte Slovenije d.o.o.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: februar 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:
2. 2. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor

Stran
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Št.
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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. 1415/04

Ob-1915/04

Razveljavitev
Postopek za oddajo javnega naročila
za dobavo opreme za zaščito in vodenje
za RTP 110/20/10 kV Gorica, naročnika
Elektro Primorska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Nova
Gorica, objavljen v Uradnem listu RS, št.
99-100 z dne 17. 10. 2003, Ob-103902, se
razveljavi.
Elektro Primorska, Javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.,
Nova Gorica
Št. 01/04

Ob-2018/04

Popravki in dopolnitve
V javnem razpisu po odprtem postopku
za dobavo blaga: postelje z nočnimi omaricami, objavljen v Uradnem listu RS, št. 2-3 z
dne 16. 1. 2004, Ob-327/04, se pri 13. točki
pogojev, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti poleg splošnih pogojev
črta točka 11., ki se glasi:
11. da je ponudnik do sedaj v Sloveniji že
dobavil najmanj 10 postelj enakega tipa, kot
jih ponuja na tem javnem razpisu (hidravličnih in električnih). Referenca mora biti potrjena s strani investitorja;
18. Datum odposlanja zahteve popravka: 30. 1. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 1414/04

Ob-1918/04

Popravek
V javnem razpisu za dobavo opreme za
distribucijski center vodenja Nova Gorica,
Erjavčeva 22 (po razpisni dokumentaciji z
oznako 13/2003-B), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 80-81 z dne 18. 8. 2003,
se spremenita oziroma na novo določita
datuma v točki 8.(a) in v točki 9:
8.(a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 2. 2004 do 12. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 2. 2004 ob
13. uri v sejni dvorani Elektro Primorska,
Erjavčeva 22, Nova Gorica.
Elektro Primorska, Javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
Nova Gorica
Št. 187/03

Ob-2116/04

Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega
naročila št. JN 03/04: »Dobava kabelskih
omaric«, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 7-8 z dne 30. 1. 2004, Ob-1103/04, se
13. točka popravi in pravilno glasi:
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: ponudnik mora v svoji ponudbi
priložiti:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, ki odraža zadnje stanje
ponudnika,
– dokazilo/izjavo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo/izjavo, da ni zoper ponudnika
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; drug
postopek, katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek, podoben navedenim postopkom,
skladno s predpisi države v kateri ima sedež; ne starejše od 30 dni,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo/izjavo, da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem,
oziroma so posledice sodbe že izbrisane,
ne starejše od 30 dni,
– BON-1 za zadnje poslovno leto ponudnika, ne 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 ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij in zagotovitvi
garancij,
– pisno izjavo ponudnika o sposobnosti,
– pisno izjavo ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisno izjavo ponudnika o sprejemu pogojev razpisa,
– dokazilo/-a – referenčno/-a potrdilo/-a
o že izvedenih dobavah razpisanega blaga
kupcem v zadnjih treh 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.
Vse ostalo, navedeno v citirani objavi,
ostane nespremenjeno.
Navedena sprememba je posledica uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih naročilih (ZJN-1A).
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 3511-2/2002-84

Ob-2151/04

Zavrnitev ponudb
Ministrstvo za zdravje izdaja na podlagi
prvega odstavka 76. ter 77. člena Zakona o
javnih naročilih (ZJN-1, Ur. l. RS, št. 39/00
in 102/00) in Poročila Strokovne komisije za
vodenje postopka oddaje javnega naročila
in ocenitev ponudb z dne 26. 1. 2004, naslednje obvestilo o zavrnitvi ponudb.
V postopku oddaje javnega naročila:
“Nabava in montaža linearnega pospeše-

valnika s spremljajočo opremo ter pripravo
prostora za Onkološki inštitut Ljubljana”
objavljenem v Uradnem listu Republike
Slovenije št. 107-108/03 z dne 7. 11. 2003
pod Ob-105517, se vse ponudbe, kot nepravilne, zavrnejo.
Obrazložitev: Ministrstvo za zdravje je
v Uradnem listu Republike Slovenije št.
107-108/03 z dne 7. 11. 2003, po odprtem
postopku objavilo javni razpis za izvedbo
javnega naročila: “Nabava in montaža linearnega pospeševalnika s spremljajočo
opremo ter pripravo prostora za Onkološki
inštitut Ljubljana.
Pravočasne in pravilno označene ponudbe, ki so prispele do dne, 18. 12. 2003
do 12. ure, ko se je iztekel rok za predložitev
ponudb, sta oddala naslednja ponudnika:
Gorenje GTI d.o.o., Partizanska 12, Velenje, Sanolabor, d.d. Leskoškova 4,1000
Ljubljana.
Strokovna komisija za vodenje postopka o oddaji predmetnega javnega naročila
je pri pregledu in analizi vseh ponudbenih
dokumentacij ugotovila, da ponudnika ne
izpolnjujeta vseh zahtev iz razpisne dokumentacije in sicer:
Ponudnik Gorenje GTI d.o.o. Partizanska 12, Velenje, je v ponudbi navedel kot
podizvajalca IZTR d.o.o, vendar zanj ni preložil obrazca BON 1/P in obrazca BON 2,
ki sta zahtevana z obrazcem 03 - Obrazec
za ugotavljanje usposobljenosti v točki 6; s
tem ponudnik ni izkazal zahtevanih podatkov o finančni in poslovni sposobnosti za
podizvajalca. Nadalje ponudnik je v ponudbi
navedel kot podizvajalca IZTR d.o.o, ki v ponudbi navaja, da bo dela izvedel s podizvajalci, vendar zanje ni predložil podatkov, ki
so bili zahtevani z obrazcem 03-Obrazec za
ugotavljaje usposobljenosti v 7. točki, s tem
ponudnik ni izkazal zahtevanih podatkov o
tehnični zmogljivosti za podizvajalca.
Ponudnik Sanolabor d.d., Leskoškova
4, 1000 Ljubljana je v ponudbi navedel kot
podizvajalca PRO NEP Inženiring d.o.o, ki v
ponudbi navaja, da bo dela izvedel s podizvajalci, vendar zanje ni predložil podatkov
o kadrovski strukturi (za Remar Inženiring
d.o.o, Gro-Grad d.o.o ter Elektromontaža
d.d.,), ni predložil za nobenega podizvajalca tehnične opremljenosti in ni za nobenega podizvajalca predložil referenc, ki so
bili zahtevani z obrazcem 03 Obrazec za
ugotavljaje usposobljenosti v 7. točki, s tem
ponudnik ni izkazal zahtevnih podatkov o
tehnični zmogljivosti za podizvajalca.
Strokovna komisija je tako ugotovila, da
nobena ponudba ni pravilna, zato je predlagala naročniku, da obe ponudbi zavrne kot
nepravilni. Ker tako naročnik ni prejel dveh
pravilnih in samostojnih ponudb, v smislu
določbe 76. člena ZJN-1, ne more zaključiti
postopka z izbiro najugodnejšega ponudnika. Strokovna komisija je tudi predlagala
naročniku, da zaradi časovne pomembnosti
izvedbe javnega naročila sprejme takojšnjo
odločitev o oddaji javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave
ali odločitev, da o predmetu javnega naročila
izvede nov postopek oddaje javnega naročila. Naročnik bo o svoji odločitvi seznanil
oba ponudnika.
Z zgoraj navedenim je tako izdaja Obvestila o zavrnitvi vseh ponudb v skladu z
Zakonom o javnih naročilih (ZJN-1), utemeljena.
Pravni pouk: vsak ponudnik, ki je sodeloval v postopku oddaje javnega naro-
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čila, lahko v 10 dneh od prejema pisnega
odpravka tega obvestila vloži zahtevek za
revizijo postopka, če meni, da postopek ni
bil izveden skladno z določili ZJN-1 in Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja
(ZRPJN-UPB1). Zahtevek za revizijo mora
biti obrazložen. Vlagatelj pošlje zahtevek
za revizijo naročniku priporočeno po pošti, telefaxu ali v elektronski obliki. S kopijo
zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi
ministrstvo pristojno za finance.
Ministrstvo za zdravje
Št. 6/04
Ob-1823/04
1. Naročnik: Dom Matevža Langusa p.o.
Radovljica.
2. Naslov naročnika: Cesta na Jezerca
17, 4240 Radovljica, tel. 04/537-02-13, faks
04/537-02-33.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago – 16,500.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– splošno prehrambeno blago,
– kruh in pekovsko pecivo,
– zmrznjena močnata živila,
– zmrznjena živila 1. kvalitete,
– mesni izdelki 1. kvalitete,
– testenine,
– sladoledi,
– sveže meso in drobovina,
– sveže sadje in zelenjava 1. kvalitete,
– splošna skupina manjša,
– mleko in mlečni izdelki.
4. Kraj dobave: Radovljica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: od 5. 4. 2004
do 4. 4. 2005.
7. (a) Naslov družbe in osebe, od katere
se lahko zahteva razpisano dokumentacijo:
Dom Matevža Langusa, tajništvo, soba 58,
Šolar Tatjana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzeme
razpisano dokumentacijo: od 23. 2. 2004 do
5. 3. 2004 od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisano dokumentacijo: 8.000 SIT – TRR
01100-6030300786.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 16. 3. 2004 do 13.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Dom M. Langusa, soba 58 – tajništvo, po pošti ali osebno.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 3. 2004 ob 12. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določenih predpisih: /
12. Pravilna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): /
13. Pogoj, 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: /
15. Merila za ocenitev ponudb: /
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 1. 2004.
Dom Matevža Langusa p.o. Radovljica
Št. 020-4/2003
Ob-1827/04
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.
2. Naslov naročnika: Dunajska 48, 1000
Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
računalniške strojne opreme.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Dunajska 47 in 48, 1000
Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudbe v variantah niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek izvedbe dobav bo s sklenitvijo pogodbe z izbranim ponudnikom predvidoma sredi meseca
marca 2004. Trajanje dobave je predvideno
sredi meseca aprila 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva na Dunajski 48, Ljubljana, 2.
nadstropje, ali jo prejmejo preko elektronske
pošte (Aleksandra.Zumer@gov.si). Dodatne
informacije lahko zahtevajo pri Aleksandri
Žumer, tel. 47-87-171, telefaks 47-87-423.
Skrajni rok, do katerega ponudniki še
lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi
z razpisno dokumentacijo po pošti ali telefaksu, je 16. 2. 2004.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: skrajni rok za dvig
razpisne dokumentacije je identičen datumu
za predložitev ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki lahko predložijo svoje ponudbe najkasneje do 23. 2.
2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: vložišče Ministrstva za okolje,
prostor in energijo, Dunajska 48, Ljubljana,
2. nadstropje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
torek, 24. 2. 2004 ob 10. uri v sejni sobi Ministrstva za okolje, prostor in energijo, Dunajska 47, Ljubljana, 3. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe ter naknadno
bančna garancija za dobro izvedbo posla.
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): v primeru, da bi
skupina ponudnikov predložila skupno ponudbo, morajo skupni ponudbi predložiti
pogodbo o skupni izvedbi naročila, v kateri
bodo urejena in določena njihova medsebojna razmerja glede izvajanja dobave, ki
je predmet tega javnega razpisa.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: Splošni obvezni pogoji in
tehnične zahteve opredeljene v razpisni
dokumentaciji.
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14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
še 60 dni po oddaji ponudbe. Predvidevamo, da bo odločitev o sprejemu ponudbe
sprejetakonec meseca februarja 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: merili
za ocenitev ponudb sta ponudbena cena
in rok dobave.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 1. 2004.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Št. 402-04-15/2004
Ob-1955/04
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: nakup in
dobava vozil 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: 90 dni po
pogodbi.
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: 2. 3. 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:
2. 3. 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
2,500.000 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: 4. 5. 2004.
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15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena – do 100 točk,
2. reference ponudnika – do 23,5 točk,
3. servisna mreža – do 11 točk,
4. varnost – do 5 točk,
5. garancijska doba – do 5 točk,
6. dobavni roki – do 3 točke.
Izbor najugodnejšega ponudnika bo
izvršen za po sklopih za celotno javno
naročilo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pisno na naslov naročnika, faks
01/478-18-78.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 6 z dne 23. 1.
2004, Ob-837/04.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 1. 2004.
Servis skupnih služb Vlade Republike
Slovenije
Št. 663-05-386/03-04
Ob-1974/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, tel. 01/239-17-00, faks
01/239-17-20.
3. Vrsta in količina blaga: službene
svečane obleke za matičarje, insignije
z državnim grbom za načelnike upravnih
enot oziroma pooblaščene osebe ter svečane poročne mape za mladoporočence.
Ocenjeno število:
– službene svečane obleke za matičarje: 255 kosov (232 kosov ženskih oblek in
23 kosov moških oblek),
– insignije z državnim grbom za načelnike upravnih enot oziroma pooblaščene
osebe: 81 kosov,
– svečane poročne mape za mladoporočence: 7.000 kosov.
4. Kraj dobave: sedeži upravnih enot v
Republiki Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 31. 5. 2004
do 5. 7. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Uroš Prikl, sektor družine, tel. 01/239-17-12 in Lucija Kastelic,
sektor družine, tel. 01/239-17-08.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od datuma objave javnega razpisa do 5. 3. 2004, vsak
delavnik med 9. in 12. uro na Ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeve – sektor
družine, Slovenska 54, 1000 Ljubljana (3.
nadstropje).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 3. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (glavna pisarna – 4.
nadstropje).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 3. 2004 ob 13. uri, Republika Slovenija,
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (sejna
soba).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 10% od predvidene pogodbene vrednosti z veljavnostjo
do 31. 7. 2004.
11. Pogoji financiranja in plačila:
30-dnevni plačilni rok, ki prične teči od dneva prejema računa s strani naročnika.
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12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
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: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: datum veljavnosti ponudbe
– do 31. 7. 2004, predviden datum sprejema
ponudbe – 25. 3. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena izdelkov, ki so predmet
razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 1. 2004.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Št. 34
Ob-1977/04
1. Naročnik: Občina Zagorje ob Savi.
2. Naslov naročnika: Občina Zagorje ob
Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob
Savi, tel. 03/56-55-700, faks 03/56-64-011.
3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
prostorov Osnovne šole Ivana Skvarče
v Zagorju ob Savi.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: vse
skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ni.
4. Kraj dobave: Zagorje ob Savi.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
začetek v juliju 2004, rok dokončanja 31. 8.
2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: IN-TACT, d.o.o.,
Cesta 20. julija 2c, 1410 Zagorje ob Savi,
kontaktna oseba je Ludvik Fain, univ. dipl.
inž. arh., tel. 03/56-64-083 ali 041/650-806,
faks 03/56-64-214.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času od 9. 2.
2004 do 20. 2. 2004 od 8. do 12. ure na
IN-TACT, d.o.o., Cesta 20. julija 2c, Zagorje
ob Savi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu dokumentacije
je potrebno predložiti dokazilo o nakazilu
36.000 SIT (DDV vključen) na transakcijski
račun IN-TACT, d.o.o. št. 26338-0017831728
pri Banki Zasavje, d.d. Trbovlje, s pripisom
“za razpisno dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 9. 3. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Zagorje ob Savi, Cesta
9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, z oznako “Ponudba – Ne odpiraj OŠ Ivana Skvarče
v Zagorju ob Savi – oprema”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 9. 3. 2004
ob 12. uri v sejni sobi Občine Zagorje ob
Savi, Cesta 9. avgusta 5.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: da,
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% ponujenih del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvidno iz 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): ponudnik s podizvajalci, ki jih navede v ponudbi ali skupina
ponudnikov z navedbo vodilnega partnerja,
s predložitvijo pravnega akta 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: ponudnik mora predložiti dokumente v skladu z razpisno dokumentacijo, ki
jo dvigne pri naročniku. Reference s področja opreme, v skladu z razpisno dokumentacijo, izjava banke glede bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in
izjava banke glede bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, ter ostali
pogoji, razvidni iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
še 60 dni po odpiranju ponudb. Predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: 9. 4.
2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 1. 2004.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 3/2004
Ob-2024/04
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. (a) Vrsta in količina blaga: monitorji
za nadzor življenjskih funkcij.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sklop: monitor za nadzor življenjskih
funkcij – 13 kosov (3 podsklopi),
2. sklop: monitor – prenosni – 7 kosov
(3 podsklopi).
Ponudnik mora ponuditi navedeno vrsto
blaga, ki je predmet javnega naročila v celoti
za vse sklope skupaj ali v celoti za posamezen sklop oziroma podsklop (v razpisni
dokumentaciji).
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: dobavni čas
največ 30 dni od dneva podpisa pogodbe.
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.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dneva, ko se
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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-Monitoji”, pripisati davčno številko.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
priložiti ponudbo: do 4. 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:
4. 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: 30. 1. 2004.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Št. 01/2004
Ob-2044/04
1. Naročnik: Žale Javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Med hmeljniki 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/420-17-00, faks
01/420-17-02, e-pošta: mateja@zale.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: službena
oblačila in zaščitna sredstva po priloženih specifikacijah.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: sklop
1: službena oblačila, sklop 2: zaščitna sredstva. Ponudnik lahko predloži ponudbo za
enega ali oba sklopa.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave:
sukcesivne dobave v obdobju enega leta
od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo: Žale
d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, 1.
nadstropje, soba 11, kontaktna oseba: Robert Martinčič. Razpisno dokumentacijo je
mogoče brezplačno dobiti tudi na internetu
na naslovu: http://www.praetor.si (področje
Javna naročila).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ogled in dvig razpisne dokumentacije je možen od prvega
dne po objavi javnega naročila, vsak delo-

vni dan od 10. do 12. ure v tajništvu ali na
internetnem naslovu: http://www.praetor.si
(v rubriki javna naročila).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 3. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Žale d.o.o., Med hmeljniki
2, 1000 Ljubljana, 1. nadstropje, soba 11
(tajništvo).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 3. 2004 ob 12.30, na naslovu: Žale d.o.o.,
Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, 1. nadstropje, soba 10.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mesečni obračun, rok plačila 30 dni po posamezni
dobavi in prejemu pravilno izstavljenega
računa.
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: naročnik bo priznal sposobnost,
kot je navedeno, ponudnikom, ki bodo izpolnjevali pogoje v nadaljevanju.
A) Na poslovnem področju:
1. Iz ponudbene dokumentacije mora
biti razvidno, da ponudnik posluje v skladu
z veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom.
Ponudba ne vsebuje lažnih ali zavajajočih
podatkov ter netočnih ali nepopolnih podatkov v bistvenih elementih.
2. Iz ponudbene dokumentacije mora
biti razvidna registracija za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. Če
se ponudnik prijavlja na sklop 1 mora imeti
ustrezno obrtno dovoljenje, ki zadošča poslovanju na področju predmeta naročila – če
ga za opravljanje te dejavnosti potrebuje (izpisek iz sodnega registra in obrtno dovoljenje – prilogi 1 in 2).
3. Izkazana zanesljivost pri poslovanju
(ni uveljavljenih jamstev in pravd v letih
2000 do vključno 2003, ki bi kazale na nezanesljivost poslovanja s področja predmeta
javnega naročila, dosedanje slabe izkušnje
naročnika pri poslovanju s ponudnikom s
področja predmeta javnega naročila, ki so
imele za posledico prekinitev pogodb s področja predmeta javnega naročila, uveljavitev jamstev ali pogodbene kazni – razvidno
iz obrazca prijava).
4. Ponudniku ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
kaznivega dejanja podkupovanja oziroma ni
bil obsojen za to kaznivo dejanje (razvidno
iz potrdil Ministrstva za pravosodje ter lastne
izjave – prilogi 3 in 4).
5. Blago in storitve so v celoti skladni
s specifikacijami. Blago mora v celoti vsaj
ustrezati predloženim vzorcem, ki jih je naročnik dal na ogled, oziroma po obliki in kakovosti bistveno ne odstopati od predloženih
vzorcev in specifikacij.
B) Posebni pogoji za posamezne sklope:
Sklop 1:
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1. Poslovanje na razpisanem področju,
kar ponudnik izkaže z vpisom referenc v obrazec “prijava”: ponudnik mora izkazati, da
je od 1. 1. 2000 do dneva oddaje ponudbe
izvedel posle najmanj v skupni vrednosti ponudbe za ta sklop in enakega predmeta, kot
je predmet tega sklopa (reference se seštevajo) (razvidno iz obrazca “prijava”).
2. Ponudnik mora izkazati (razvidno iz
obrazca “prijava”), da ima zaposlenih najmanj pet oseb za nedoločen čas, z ustrezno izobrazbo za opravljanje dejavnosti (za
ustrezno izobrazbo šteje krojač, šivilja ali
drug poklic, ki ustreza predmetu javnega
naročila), ki je predmet tega sklopa.
3. Dobavni rok znaša 60 dni od posameznega sukcesivnega naročila, za količine do 5 artiklov pa 30 dni od posameznega
sukcesivnega naročila (razvidno iz obrazca
“ponudba in predračun”).
Sklop 2:
1. Ponudnik ima možnost opraviti ogled
vzorcev posameznih artiklov na lokaciji
naročnika ter mora v obrazcu “ponudba in
predračun” podati izjavo, da je seznanjen z
vzorci artiklov ter da ponujeno blago ne odstopa od naročnikovih artiklov (razvidno iz
obrazca “ponudba in predračun”).
2. Dobavni rok rok znaša 30 dni od posameznega sukcesivnega naročila (razvidno iz
obrazca “ponudba in predračun”).
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti veljavne
do 9. junija 2004. Predvideni datum odločitve: 9. april 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: izmed
ponudnikov, ki bodo izpolnjevali pogoje (pravilne, primerne in sprejemljive ponudbe), bo
izbrana ponudba ponudnika z najnižjo skupno ceno posameznega sklopa, kot jo bo ponudnik navedel v predračunu. Če bo imelo
več ponudb ponudnikov, ki bodo izpolnjevali
razpisne pogoje, enako ceno, bo izbran ponudnik, ki ima višjo realizacijo v letu 2002
(razvidno iz obrazca “prijava”).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: razpisna dokumentacija, odgovori, morebitne spremembe in dopolnitve ter popravki
bodo na voljo na internetu na naslovu: http:
//www.praetor.si (rubrika Javna naročila). Komunikacije s ponudniki o vprašanjih v zvezi
z vsebino javnega naročila potekajo pisno ali
preko interneta. Vprašanja pošljite na naslov:
Žale d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana,
s pripisom “Vprašanje za razpis 01/2004”
(če se pošta prinese osebno, se odda v
tajništvu) ali preko spletne strani na naslovu
http://www.praetor.si (v rubriki Vprašanja in
odgovori). Za vprašanja, ki ne bodo tako oddana, naročnik ne jamči, da bo nanje odgovorjeno. Ponudnik, ki se prijavlja na sklop 2
tega javnega naročila, bo lahko opravil ogled
vzorcev artiklov na lokaciji naročnika. Ogled
bo možen vsak torek med 11. in 12. uro do
objave do datuma odpiranja ponudb na lokaciji Žale d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, 1. nadstropje (kontaktna oseba Robert
Martinčič). Naročnik si pridržuje pravico v
skladu s 97. členom ZJN-1 po postopku s
pogajanji brez predhodne objave oddati dodatna dela ali storitve, ki ne bodo vključene v
prvotne projekte, oddane na podlagi postopkov javnih naročil po tem javnem naročilu,
pa so zaradi nepredvidljivih okoliščin postale
potrebne za izvedbo naročila, pod pogojem,
da se bodo oddala izvajalcu del ali storitev,
ki bo izvajal prvotno naročilo: a) ko takšnih
dodatnih storitev ne bo mogoče tehnično ali
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ekonomsko ločiti od glavnega naročila, ne
da bi to povzročilo nepremostljive ovire za
naročnika ali b) ko bodo storitve, čeprav bi
jih lahko naročnik oddal ločeno od izvedbe
prvotnega naročila, nujno potrebne za nadaljnje faze izvedbe, pri tem pa celotna ocenjena
vrednost ne bo presegla 25% zneska glavnega naročila. Enako bo lahko naročnik ravnal,
če bo šlo za nove storitve, ki so ponovitev
podobnih storitev in jih bo izvajal isti izvajalec, ki mu je oddal naročnik prejšnje naročilo,
vendar pod pogojem, da bodo take storitve
ustrezale osnovnemu projektu, za katerega
je bilo oddano prvo javno naročilo. Naročnik
bo v takem primeru oddal naročilo po tej točki
le, če še ne bodo pretekla tri leta od sklenitve
prve pogodbe za konkretno naročilo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 2. 2002.
Žale, d.o.o.
Št. 41405-91/2003
Ob-2056/04
1. Naročnik: Mestna občina Maribor.
2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema za
prenovo dvorane Union v Mariboru.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja
po sklopih:
– sklop 1: mizarski izdelki in oprema,
– sklop 2: oder,
– sklop 3: dvoranski stol,
– sklop 4: ozvočenje.
4. Kraj dobave: dvorana Union, Prešernova ul. 3, Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: avgust 2004,
oktober 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Materialno tehnična
služba, Vincenc Holc.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. 2. 2004 do
vključno 21. februarja 2004, vsak delovnik
med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na TRR Mestne
občine Maribor, 01270 0100008403, sklic
na številko 00 71309915, Banka Slovenije
– enota Slovenska Bistrica.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 3. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Maribor, Materialno tehnična služba, Ul. h. Staneta 1, 2000
Maribor ali osebno oddati do izteka roka v
glavni pisarni Mestne občine Maribor, soba
121, prvo nadstropje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 3. 2004 ob 14. uri na sedežu naročnika
v kletni sejni sobi.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: da (če
skupna ponudbena cena z vsebovanim
DDV presega 30 mio 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
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in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 5. 8. 2004, 25. 4. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80% – usposobljenost 15% – rok dobave
5%, cena 80% rok dobave 20%, najnižja
cena 100% (glede na posamezne sklope v
skladu z razpisno dokumentacijo).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjevanje se izvede po sklopih, kakor
tudi izbira dobavitelja.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 72 z dne 25. 7.
2003, Ob-98568.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 2. 2004.
Mestna občina Maribor
Št. 154-01-01/04-84
Ob-2088/04
1. Naročnik: Dom starejših Na Fari.
2. Naslov naročnika: Na Fari 50, 2391
Prevalje.
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 ponudbe za sukcesivno
dobavo živil za vse skupaj ali za vsak sklop
posebej:
1. svinjsko sveže meso, sveža govedina,
sveža teletina, sveža drobovina,
2. sveža perutnina, perutninski izdelki,
3. konzervirani mesni izdelki, kozervirane ribe,
4. mesni izdelki in suhomesnati izdelki,
5. ribe,
6. mleko,
7. mlečni izdelki,
8. jajca,
9. sveže in suho sadje,
10. sveža zelenjava in biološko konzervirana zelenjava,
11. kmetijski pridelki – krompir,
12. kmetijski pridelki – jabolka,
13. olje,
14. žitarice, mlevski izdelki in testenine,
15. kruh in pekovsko pecivo,
16. pijače,
17. zmrznjena zelenjava in testo,
18. juhe, pudingi, marmelade in dodatki
jedem,
19. ostalo prehrambeno blago – živila.
4. Kraj dobave: Dom starejših Na Fari,
Na Fari 50, 2391 Prevalje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava blaga – živil s pričetkom 1. 4. 2004
in zaključkom 1. 4. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Dom starejših Na
Fari, Na Fari 50, 2391 Prevalje, uprava zavoda, pri Metki Apohal, tel. 02/82-40-920,
int. 207.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
vsak delovni dan od ponedeljka do petka
od 8. do 12. ure, do roka za izdajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 15.000 SIT + 20%
DDV na TRR Doma starejših Na Fari, št.
01100-6030308934, s sklicem: 30-01-04.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 3. 2004 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Dom starejših Na Fari, Na Fari 50,
2391 Prevalje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 3. 2004, ob
12. uri na upravi Doma starejših Na Fari, Na
Fari 50, 2391 Prevalje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ni zahtevka.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
bo financirano iz lastnih sredstev naročnika
v skladu z razpisnimi pogoji in sklenjeno
pogodbo.
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.
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 blaga – živil se lahko prijavi ponudnik (pravne osebe,
samostojni podjetniki in 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.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 6. 2004, predviden datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 8. 3. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena vrednost, dolžina plačilnega roka,
odzivni čas za interventna naročila, lastna
proizvodnja.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 1. 2004.
Dom starejših Na Fari, Prevalje
Št. 386
Ob-2092/04
1. Naročnik: Javne naprave, javno podjetje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Javne naprave
d.o.o., Teharska c. 49, 3000 Celje, tel.
03/425-64-00, faks 03/425-64-12.
3. (a) Vrsta in količina blaga: tovorno
specialno vozilo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Javne naprave, d.o.o.,
Teharska c. 49, Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
čas dobave je do junija 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Javne naprave d.o.o.,
Teharska c. 49, 3000 Celje, Meta Širca
ali Janez Karo (tel. 03/425-64-00, faks
03/425-64-12).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 8.
in 10. uro do 1. 3. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT vključno
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z DDV je potrebno nakazati na transakcijski
račun Javnih naprav, d.o.o., Teharska c.
49, 3000 Celje, št. 06000-0141787818 pri
Banki Celje.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 2. 3. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Javne naprave d.o.o., Teharska
cesta 49, 3000 Celje (tajništvo).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 3. 2004 ob 10.30 v sejni sobi Javnih naprav, Teharska c. 49, 3000 Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v znesku
1,200.000 SIT z veljavnostjo do 30. 5. 2004.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati najmanj
do 30. 5. 2004, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 2. 4. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
40%, ustreznost tehničnim zahtevam 40%,
dobavni rok 10%, plačilni pogoji 5%, garancija 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne druge informacije o naročilu
lahko dobijo ponudniki na naslovu Javne
naprave (Janez Karo).
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 2. 2004.
Javne naprave, javno podjetje, d.o.o.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 2. 3. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Javne naprave d.o.o., Teharska
cesta 49, 3000 Celje (tajništvo).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 3. 2004 ob 11.30 v sejni sobi Javnih naprav, Teharska c. 49, 3000 Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v znesku 1,500.000 SIT z veljavnostjo do 30. 5.
2004.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati najmanj
do 30. 5. 2004, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 2. 4. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ustreznost tehničnim zahtevam 45%, cena 40%,
dobavni rok 5%, plačilni pogoji 5%, garancija 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne druge informacije o naročilu
lahko dobijo ponudniki na naslovu Javne
naprave (Janez Karo).
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 2. 2004.
Javne naprave, javno podjetje d.o.o.

Št. 386
Ob-2094/04
1. Naročnik: Javne naprave, javno podjetje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Javne naprave
d.o.o., Teharska c. 49, 3000 Celje, tel.
03/425-64-00, faks 03/425-64-12.
3. (a) Vrsta in količina blaga: delovno
vozilo za čiščenje in pometanje ulic.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Javne naprave, d.o.o.,
Teharska c. 49, Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
čas dobave je do julija 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Javne naprave d.o.o.,
Teharska c. 49, 3000 Celje, Meta Širca
ali Janez Karo (tel. 03/425-64-00, faks
03/425-64-12).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 8.
in 10. uro do 1. 3. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT vključno
z DDV je potrebno nakazati na transakcijski
račun Javnih naprav, d.o.o., Teharska c.
49, 3000 Celje, št. 06000-0141787818 pri
Banki Celje.

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. 098/04

Ob-2007/04
Razveljavitev
Preklicujemo in razveljavljamo razpis za
gradbena dela, obrtniška, strojna dela pri izgradnji primarnega in sekundarnega vodovodnega omrežja v Občini Hodoš, naročnika
Občina Hodoš – Hodos Község, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 7-8 z dne 30. 1. 2004,
št. 082/04, Ob-1019/04.
Občina Hodoš
Ob-2160/04
Popravek
V javnih razpisih:
– za prenovo upravne stavbe Telekoma
Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana
– gradbeno-obrtniška dela, objavljenem v
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Uradnem listu RS, št. 6, Uradne objave št.
5-6 z dne 23. 1. 2004, Ob-787/04,
– za prenovo upravne stavbe Telekoma
Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana
– strojno instalacijska dela, osebno dvigalo, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 6,
Uradne objave št. 5-6 z dne 23. 1. 2004,
Ob-789/04,
– za prenovo upravne stavbe Telekoma
Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana
– električne instalacije, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 6, Uradne objave št. 5-6 z
dne 23. 1. 2004, Ob-790/04,
se popravita naslednji točki:
– objavljeno besedilo 12. točke se v
celoti črta;
– objavljeno besedilo 13. točke se nadomesti z besedilom:
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti: so opredeljeni
v razpisni dokumentaciji.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 031/04
Ob-1865/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
drsnih vozišč na področju RS za leto
2004.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: da.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R2-405 Matavun–Ribnica, R1-209 Bitnje–Boh. Bistrica,
R1-215 Mokronog–Boštanj, R2-414 Kamnik–Ločica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 90
dni po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 3. 2004 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 3. 2004 ob 9.
uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati vsaj
120 dni, predvideni rok odločitve o sprejemu
ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 59,700.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 032/04
Ob-1867/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: preplastitev ceste R3-683/1169 od km 1+250 do
km 1+664 in od km 1+926 do km 2+450.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R3-683 Pilštanj–
Golobinjek.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 60
dni po sklenitvi pogodbe
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št. 01100-6300109972
– sklic na št. 18 24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 3. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 3. 2004 ob
10. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 45,600.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 033/04
Ob-1871/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: kolesarska
povezava Parenzana – nadhod za kolesarje preko avtoceste A1-Klanec–Srmin.
(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: hitre, glavne in regionalne ceste.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 105 dni po
sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 3. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 3. 2004 ob
11. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.

11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 44,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 034/04
Ob-1874/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
Zreče: pločnik od križišča ULIPI, cesta
R3-701/1430 Pesek–Rogla–Zreče, km
20.950 do km 21.250.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R3-701 Pesek–
Rogla–Zreče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 4 mesece
po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 3. 2004 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 3. 2004 ob
12. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati vsaj
120 dni, predvideni rok odločitve o sprejemu
ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 60,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 035/04
Ob-1877/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
Levec: kolesarska povezava Medlog–Levec cesta G1-5/0286 Arja vas–Celje od
km 2.500 do km 3.250.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta G1-5 Arja vas–
Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 3 mesece
po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 3. 2004 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 24. 3. 2004 ob 9.

uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 50,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 036/04
Ob-1880/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: preplastitev ceste RT 904/1093 Jezero–Savica 2.
faza od km 0.300 do km 1.800.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta RT-904 Jezero–Savica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 5 mesecev
po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 3. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 24. 3. 2004 ob
10. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 87,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 037/04
Ob-1895/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
ceste R1-234/1476 Dole–Šentjur od km
1+500 do km 2+450 skozi naselje Dole.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R1-234 Dramlje–Dole.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 11 mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 3. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
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za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 24. 3. 2004 ob
11. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 130,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 038/04
Ob-1896/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: preplastitev
ceste
Komen–Gorjansko
R3-617/1054.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R3-617 Komen–
Gorjansko.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 2 meseca
po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 3. 2004 do 8. ure.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 25. 3. 2004 ob 9.
uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 45,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 039/04
Ob-1897/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: preplastitev ceste Sežana–Divača R2-446/1016.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R2-446 Sežana–Divača.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 60 dni po
sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št. 01100-6300109972
– sklic na št. 18 24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 3. 2004 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 25. 3. 2004 ob
10. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati vsaj
120 dni, predvideni rok odločitve o sprejemu
ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 35,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 040/04
Ob-1898/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: preplastitev ceste Štanjel–Dutovlje cesta
R1-204/1014.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R1-204 Štanjel–
Dutovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 2 meseca
po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št. 01100-6300109972
– sklic na št. 18 24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 3. 2004 do 10. ure.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 25. 3. 2004 ob
11. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati vsaj
120 dni, predvideni rok odločitve o sprejemu
ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 25,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 041/04
Ob-1899/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: preplastitev ceste Postojna–Rakov Škocjan cesta
RT-914/1372.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta RT-914 Postojna–Rakov Škocjan.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 2 meseca
po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št. 01100-6300109972
– sklic na št. 18 24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 3. 2004 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 25. 3. 2004 ob
12. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 50,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-1901/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
ceste R1-226 Dobja vas–Ravne na Koroškem.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R1-226 Poljana–Ravne.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 12
mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 3. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 3. 2004 ob 11.
uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona
o javnih naročilih): pisni medsebojni dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: pogoji so navedeni v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 240,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-1902/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: modernizacija R2-425/1265 Črna–Šentvid od km
20.700 do km 22.200.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R2-425 Poljana–Šentvid.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 6 mesecev
po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št. 01100-6300109972
– sklic na št. 18 24155 7141998-01.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 3. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 3. 2004 ob 10.
uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 162,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-1904/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja nadomestnega mostu čez Hrenški potok v
Malečniku na R3-709/8614.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R3-709 Pobrežje-Pernica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 10
mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
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01100-6300109972 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 3. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 3. 2004 ob
10. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 75,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-1905/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
nadomestnega mostu čez Kokro – Macesnov most cesta R1-210/1106.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R1-210 Sp. Jezersko–Preddvor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 10
mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno

dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 3. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 3. 2004 ob
10. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 130,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-1906/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
plazu Vršič na cesti R1-206/1028 v km
4.600.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R1-206 Vršič-Trenta.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 5
mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 3. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 3. 2004 ob
11. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 36,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 1. 2004
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-1907/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
plazu Podgorje na cesti R3-677/2203 v
km 2.550.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R3-677 Nova
vas–Pišece.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 5
mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 3. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 3. 2004 ob
10. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 30,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-1908/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
plazu Osilnica na cesti R3-657/1345 od
km 7.600 do km 7.800.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R3-657 Bosljiva
Loka–Osilnica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 12
mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
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416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 3. 2004 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 3. 2004 ob 9.
uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: pogoji so navedeni v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 93,500.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-1909/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
nadomestnega mostu čez Čemšeniški
potok v Kokri na cesti R1-210/1106.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R1-210 Sp. Jezersko-Preddvor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 6
mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
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– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 3. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 3. 2004 ob
11. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 49,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-1910/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
plazov in obnova vozišča Pilštajn-Golobinjek na cesti R3-683/1169 od km 6.300
do 6.600.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R3-683 Pilštajn-Golobinjek.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 12 mesecev po sklenitvi pogodbe.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 3. 2004 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 3. 2004 ob 9.
uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati vsaj
120 dni, predvideni rok odločitve o sprejemu
ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 96,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-1911/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija ceste R3-704/1355 Ribnica–
Podvelka.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R3-704 Ribnica-Brezno.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 8 mesecev
po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št. 01100-6300109972
– sklic na št. 18 24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 3. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet-Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 3. 2004 ob 11.
uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: pogoji so navedeni v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati vsaj
120 dni, predvideni rok odločitve o sprejemu
ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 102,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-1912/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
plazu Ušnik na cesti R1-103/1007 v km
3.600.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta G2-103 Peršeti
– Ušnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 12 mesecev po sklenitvi pogodbe.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št. 01100-6300109972
– sklic na št. 18 24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 3. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 3. 2004 ob
10. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: pogoji so navedeni v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati vsaj
120 dni, predvideni rok odločitve o sprejemu
ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 61,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št. 01100-6300109972
– sklic na št. 18 24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 3. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 3. 2004 ob
11. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: pogoji so navedeni v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati vsaj
120 dni, predvideni rok odločitve o sprejemu
ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 91,000.000 SIT
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št. 01100-6300109972
– sklic na št. 18 24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 3. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 3. 2004 ob
11. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: pogoji so navedeni v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 85,200.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2004
Ob-1913/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
plazu Trebija na cesti R2-408/1375 v km
6.700.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R2-408 Žiri – Trebija.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 12 mesecev po sklenitvi pogodbe.

Št. 011-04-2/2004
Ob-1914/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
mostu čez Bistrico v Bistrici (Trebnje
– Mokronog) na cesti R1-215/1162.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R1-215 Trebnje
– Mokronog.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 8 mesecev
po sklenitvi pogodbe.

Št. 011-04-2/2004
Ob-1916/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: preplastitev ceste RT-913/6105 Postojna – Predjama od km 2+100 do km 4+100.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta RT-913 Postojna-motel Erazem.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 60
dni po sklenitvi pogodbe.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št. 01100-6300109972
– sklic na št. 18 24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 3. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 3. 3. 2004 ob 11.
uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: pogoji so navedeni v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati vsaj
120 dni, predvideni rok odločitve o sprejemu
ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 92,400.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št. 01100-6300109972
– sklic na št. 18 24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 3. 2004 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 3. 2004 ob 9.
uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: pogoji so navedeni v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati vsaj
120 dni, predvideni rok odločitve o sprejemu
ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 125,687.743 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2004
Ob-1917/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: zalivanje
reg in razpok na področju Republike
Slovenije.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: da.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: hitre, glavne in regionalne ceste.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: do
31. 10. 2004.

Št. 011-04-2/2004
Ob-1919/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
ceste R2-410/1134 Mlaka – Kokrica: krožno križišče od km 13.145 do km 13.385.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R2-410 Tržič
– Kokrica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 8
mesecev po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št. 01100-6300109972
– sklic na št. 18 24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 3. 2004 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 3. 2004 ob 9.
uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: pogoji so navedeni v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 180,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-1920/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: modernizacija ceste R2-425 odsek 1266 Šentvid
– Šoštanj.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R2-425 Šentvid-Šoštanj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
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6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 8
mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 3. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 3. 2004 ob
10. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: pogoji so navedeni v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 220,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-1921/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: preplastitev ceste R1-211/0211 Naklo – Kranj – Jeprca od km 2.650 do km 3.650.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R1-211 Kranj (Labore)-Jeprca.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 30
dni po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 3. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 3. 2004 ob
11. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: pogoji so navedeni v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 70,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-1922/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: modernizacija ceste R3-645/1189 Sostro – Besnica.
(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: /

Št.
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4. Kraj izvedbe: cesta R3-645 Zadvor
– Šmartno pri Litiji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe:
12 mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 3. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 3. 2004 ob 10.
uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: pogoji so navedeni v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 150,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-1924/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-363. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija ceste Zelena meja (Drašiči-Vidošiči)
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
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(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta LC – 255110 R 661
Vidošiči-Kamenica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 7 mesecev
po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št. 01100-6300109972
– sklic na št. 18 24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 3. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. 3. 2004 ob
10. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: pogoji so navedeni v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 82,344.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta RT 919 Vinica
– Stari trg.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 7 mesecev po sklenitvi
pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št. 01100-6300109972
– sklic na št. 18 24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 3. 2004 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo 17. 3. 2004 ob
9. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: pogoji so navedeni v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 84,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2004
Ob-1925/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: modernizacija ceste Sinji vrh – Radenci.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /

Št. 011-04-2/2004
Ob-1926/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija ceste R2-420/1335 Brežice-Dobova (Rigonce MP) od km 6.680 do km
6.760.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost

ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R2-420 Brežice-Dobova-Rigonce.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 80
dni po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 3. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. 3. 2004 ob
11. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: pogoji so navedeni v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 24,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-1927/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija križišča Pohanca cesta R1-220/1334
Krško–Brežice.
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(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R1-220 Krško–
Brežice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 6 mesecev
po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št. 01100-6300109972
– sklic na št. 18 24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 3. 2004 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 3. 2004 ob
9. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: pogoji so navedeni v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati vsaj
120 dni, predvideni rok odločitve o sprejemu
ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 135,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta G1-2 Spuhlja–Ormož.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 6 mesecev
po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št. 01100-6300109972
– sklic na št. 18 24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 3. 2004 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 3. 3. 2004 ob
9. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: pogoji so navedeni v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati vsaj
120 dni, predvideni rok odločitve o sprejemu
ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 90,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta RT 929 odcep za
Areh.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 4 mesece
po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št. 01100-6300109972
– sklic na št. 18 24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 3. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 3. 3. 2004 ob
10. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: pogoji so navedeni v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati vsaj
120 dni, predvideni rok odločitve o sprejemu
ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 60,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2004
Ob-1928/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: preplastitev ceste G1-3/250 Spuhlja–Ormož od km
13+300 do km 14+850.

Št. 011-04-2/2004
Ob-1929/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: preplastitev ceste RT-929/1409 odcep za Areh od
km 1+000 do km 1+551.

Št. 011-04-2/2004
Ob-1930/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
nadomestnega mostu čez Gračnico v
Dežnem na R3-680/1224.
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(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R3-680 Jurklošter
– Dežno.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 6 mesecev
po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št. 01100-6300109972
– sklic na št. 18 24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 3. 2004 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 3. 2004 ob
12. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona
o javnih naročilih): pisni medsebojni dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: pogoji so navedeni v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 75,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 351-05-5/2004
Ob-1956/04
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbeno obrtniških in instalacijskih del
z zunanjo ureditvijo za prenovo objekta
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stare porodnišnice v Novem mestu za
potrebe Upravne enote Novo mesto.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ne.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Stara porodnišnica Novo
mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: predvidoma 26 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, 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:
15202-7130007-2004.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 3. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, 1000
Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 3. 2004 ob 9.30.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančne
garancije za resnost ponudbe 25,000.000
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: 4. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: 1. ponudbena cena – 100 točk; 2. reference ponudnika – 35 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pisno na naslov naročnika; faks
01/478-18-78.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 8 z dne 30. 1.
2004, Ob-1174/04.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 1. 2004.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 352-05/6-2004
Ob-1960/04
1. Naročnik: Občina Rače-Fram.
2. Naslov naročnika: Grajski trg 14, 2327
Rače, tel. 02/609-60-10, faks 02/609-60-18,
e-mail: bozo@race-fram.com.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanalizacije odpadnih vod naselja Spodnja in Zgornja Gorica.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb

za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja del ni predvidena po delih ali sklopih.
Dela se izvajajo v letih 2004 in 2005.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projektna dokumentacija je izdelana.
4. Kraj izvedbe: Spodnja in Zgornja
Gorica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: od 1. 6.
2004 do 31. 8. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Rače-Fram,
Občinska uprava, Grajski trg 14, 2327 Rače,
Božo Štauber.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v dneh uradnih ur
občinske uprave, med 8. in 12. uro (od 11. 2.
2004 dalje) po predhodnem plačilu razpisne
dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 25.000 SIT, v ceni je zajet DDV.
Sredstva se nakažejo na vplačilni račun št.
01298-0100008874.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: pravočasne so ponudbe, ki bodo vložene pri naročniku do 12. ure,
dne 8. 3. 2004.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Rače-Fram, Grajski trg
14, 2327 Rače, z navedbo: “Ne odpiraj! Ponudba za izgradnjo kanalizacije za odpadne
vode naselja Spodnja in Zgornja Gorica”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 3. 2004 ob 12.15, v sejni sobi Občine
Rače-Fram, Grajski trg 14, Rače.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 5% od
vrednosti razpisanih del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila najmanj 60 dni po prispetju s strani nadzora potrjene situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): v primeru predložitve
skupne ponudbe morajo ponudniki predložiti
akt o skupni izvedbi naročila. V aktu morajo
biti natančno opredeljene odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. V
ponudbi morajo biti navedene odgovorne
osebe in njihova strokovna kvalifikacija.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev
po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih:
ponudnik mora predložiti sklep o registraciji,
potrdilo, da proti njemu ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacija, dokazilo, da ponudnik ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge odločbe,
da v zadnji 5 letih proti njemu ni bila izdana
pravnomočna odločba za storjeno kaznivo
dejanje ali odločba, ki prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet tega javnega
naročila. Prav tako mora ponudnik dokazati,
da ima poravnane davke in druge obvezne
dajatve, predložiti mora veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti,
dokazilo o finančni, poslovni in plačilni sposobnosti na obrazcu BON 1 in BON 2, ki ga
izdaja AJPES, oziroma poslovna banka, kjer
ima ponudnik odprt transakcijski račun. Ob-
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razec ne sme biti starejši od 30 dni. Ponudnik
mora predložiti tudi dokazilo o zadostni tehnični opremljenosti in dokazilo o referenčnih
gradnjah, potrjeno s strani naročnikov (v letu
2001, 2002 in 2003 izvedena dela gradnje
fekalne kanalizacije, najmanj 3 objekte v pogodbeni vrednosti nad 100,000.000 SIT za
posamezni objekt). Ponudnik mora predložiti
še izjavo banke, da mu bo izdala garancijo za
dobro izvedbo posla in garancijo za odpravo
napak v garancijski dobi, vsako v višini 10%
pogodbene vrednosti, če ju bo naročnik pred
sklenitvijo posla ali po opravljenem prevzemu
izvedenih del zahteval.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 5. 2004. Predviden datum odločitve:
29. 3. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena 80
točk, reference 10 točk, garancijska doba
10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Občina Rače-Fram, Grajski trg 14,
2327 Rače, kontaktna oseba Božo Štauber,
tel. 02/609-60-17.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: brez predhodnega razpisa.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. januar 2004.
Občina Rače-Fram
Št. 361-6895/01
Ob-1995/04
1. Naročnik: Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zarnikova 3,
1000 Ljubljana, tel. 01/306-14-32, faks
01/306-15-78.
3. (a) Opis in obseg gradnje: 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. 3200 m2).
(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: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek april 2004
– dokončanje december 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Javni stanovanjski
sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3,
Ljubljana, soba 107/I, Olga Funa, univ. dipl.
ek. Dodatna vprašanja ponudnik posreduje
po faksu 01/306-15-78 ali po pošti.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od te objave med 9. uro in 11. uro do konca
oddaje razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne in PZI projektne
dokumentacije znaša 50.000 SIT, virmansko
nakazilo na TRR št. 01261-652 0972441 z
obveznim pripisom »Za razpisno dokumentacijo – Sprememba namembnosti samskega doma v večstanovanjski objekt na Ulici
Hermana Potočnika 17, Ljubljana«. Pri dvigu
razpisne dokumentacije mora prevzemnik
le-te predložiti potrdilo o plačilu razpisne dokumentacije. Naročnik ni davčni zavezanec.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 3. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Javni stanovanjski sklad Mestne
občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana,
vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 3. 2004, ob 13. uri, Javni stanovanjski
sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3,
Ljubljana, sejna soba v III. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe mora biti dana
v vrednosti 22,500.000 SIT, veljavna minimalno 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik
bo plačeval izvršena dela na osnovi potrjenih začasnih situacij v 60 dneh od uradnega
prejetja potrjenih začasnih mesečnih situacij
in v skladu z dinamiko plačil.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z določili
pogojev iz razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev, finančne, posloven
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. in 43. členu Zakona o javnih
naročilih: skladno z določili pogojev iz razpisne dokumentacije. Ponudnik dokazuje
poslovno in tehnično usposobljenost z naslednjimi dokazili:
– dokazili, potrjenimi s strani investitorjev,
da je v obdobju zadnjih treh let izvedel vsaj
dva objekta ali skupino objektov s področja
stanovanjske ali stanovanjsko poslovne
gradnje v vrednosti nad 300,000.000 SIT,
– dokazilo, da ponudnik zaposluje najmanj 3 strokovnjake z izobrazbo, ki jo zahteva ZGO – 1 za zahtevne objekte.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 90%,
– rok splošne garancije – 10%.
Najugodnejši ponudnik je tisti, ki doseže
največjo vsoto točk na podlagi vrednotenja
po posameznih merilih.
Način točkovanja po zgoraj navedenih
merilih je podrobno prikazan v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: rok za informacije je 5. 3. 2004.
Vprašanja je potrebno posredovati pisno na
faks 01/306-15-78 pod šifro »Sprememba
namembnosti samskega doma v večstanovanjski objekt na Ulici Hermana Potočnika
17, Ljubljana«.
Odgovore bo naročnik posredoval pisno
vsem ponudnikom, ki so prejeli razpisno dokumentacijo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 5 z dne
17. 1. 2003.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 1. 2004.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana
Št. 34404-03/2004
Ob-2004/04
1. Naročnik: Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče.
2. Naslov naročnika: Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče,
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tel./faks 01/72-31-098, 01/72-31-035, obcina.moravce@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradenj: redno
vzdrževanje in zimska služba na lokalnih
cestah v Občini Moravče.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: območje Občine Moravče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 1. 7.
2004, konec 15. 11. 2008.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Moravče,
komunalni oddelek – Marjan Bricl, Milan
Brodar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave, do
8. 3. 2004, od ponedeljka do petka od 8.
do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: na podlagi zahteve ponudnika bo izstavljen račun v višini 10.200 SIT za
stroške razpisne dokumentacije. Znesek je
potrebno plačati pred dvigom razpisne dokumentacije na TRR, št. 01277-0100001755.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 3. 2004 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Moravče, Trg svobode 4,
Moravče, komunalni oddelek. Kuverta mora
biti zaprta in zapečatena ter označena »Ne
odpiraj – Ponudba – vzdrževanje cest«.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 3. 2004 ob 14. uri na Občini Moravče,
Trg svobode 4, Moravče.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija in izjava banke, navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
finaciranja so navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe mora biti
60 dni po odpiranju ponudb, to je do 15. 5.
2004, predvideni datum odločitve sprejema
ponudbe je 15. 4. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico naročiti
manjši obseg od razpisanega ali odstopiti
od pogodbe kolikor se izkaže, da ne more
zagotoviti sredstev za pokrivanje stroškov
pogodbenega zneska. V obeh primerih ponudniki nimajo pravice zahtevati odškodnine
iz tega naslova.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 1. 2004.
Občina Moravče
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Št. 414-06/04-1/1
Ob-2008/04
1. Naročnik: Občina Logatec.
2. Naslov naročnika: Občina Logatec, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, tel.
01/75-90-600, faks 01/75-90-620, e-mail:
sprejem@logatec.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: vodovod
Rovte; posodobitev obstoječega vodovodnega sistema.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: razpisana so dela za naslednje odseke: C, D, D1, E, E1, E2, E3, in E4, oddaja
del za vsa razpisana dela. Celotna investicija se izvaja fazno.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: naselje in zaselki Rovte
v Občini Logatec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek maja
2004, zaključek septembra 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Logatec, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, Darja Mlinar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračun naročnika št. 01264-0100001228 odprt pri UJP
Ljubljana s pripisom – Vodovod Rovte.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 3. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Logatec, Tržaška cesta
15, 1370 Logatec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 3. 2004 ob 10. uri v sejni sobi občine
Logatec.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti javnega naročila, z veljavnostjo
60 dni po datumu odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v roku
60 dni od prejema situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1 in
ZJN-1A, 47. člen): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. člena ZJN-1 in ZJN-1A:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 60
dni od datuma odpiranja ponudb, obvestilo
o oddaji naročila do 31. 4. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba. Kriteriji
in način uporabe meril je podan v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 2. 2004.
Občina Logatec
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Št. 110-1/04
Ob-2037/04
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: nadgradnja varnostnih naprav v enocevnem predoru Karavanke.
(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: /
4. Kraj izvedbe: predor Karavanke.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 60 dni po prejemu obvestila inženirja,
da lahko prične z deli.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna oseba je Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/30-68-204, faks 01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Andrej Borko, univ.
dipl. inž. el. – DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
Kotnikova 40, Ljubljana, tel. 01/30-68-114,
faks 01/30-68-251.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od
8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
17. 3. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 17. 3. 2004
ob 11. uri v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 9,000.000 SIT in veljavnostjo najmanj
172 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
se financira iz lastnih sredstev DARS d.d.
Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-

kona o javnih naročilih): skladno z razpisno
dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
142 dni po preteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev
o sprejemu ponudbe je 27. 4. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: prvi razpis za predmetno naročilo je bil
objavljen v Ur. l. RS, št. 106 z dne 30. 10.
2003.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen
v Ur. l. RS, št. 92 z dne 26. 9. 2003.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 1. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 30/3-326
Ob-2139/04
1. Naročnik: Občina Naklo.
2. Naslov naročnika: Glavna cesta
24, 4202 Naklo, tel. 04/277-11-00, faks
04/277-11-11, e-mail: obcina.naklo1@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
večnamenskega objekta za zdravstveno ambulanto, lekarno in knjižnico v
Naklem.
(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: Naklo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 31. 3. 2004, 1. 9.
2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Naklo,
Glavna cesta 24, 4202 Naklo, Ivan Fic,
Ivan Meglič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 12. 2. 2004 do
27. 2. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 25.000 SIT, št. TRR:
01282-0100006748.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 3. 2004, do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Naklo, Glavna cesta 24,
4202 Naklo, tajništvo občine.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 3. 2004 ob 12. uri, Občina Naklo, Glavna
cesta 24, 4202 Naklo, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: nepreklicna bančna garancija prvovrstne banke
vnovčljiva na prvi poziv (enakovredna garancija zavarovalnice) v višini 10 mio SIT ali
enak znesek pretvorjen v EUR.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po mesečnih situacijah, zapadlost v plačilo 60 dni
po izstavitvi in potrditvi.
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12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba o ureditvi
medsebojnih pravic in obveznosti znotraj
skupine izvajalcev.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: kot je navedeno v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 15. 5. 2004; 15. 3. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
75%, garancijski rok 5%, reference na podobnih projektih 5%, certifikat kakovosti ISO
9001 za gradnjo objektov 5%, samostojna
izvedba celotnega naročila 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 2. 2004.
Občina Naklo
Št. 2020-2004-1
Ob-2143/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij.
2. Naslov naročnika: Tivolska 50,
1000 Ljubljana, faks 01/478-54-70, tel.
01/478-52-70, e-mail: ursiks@gov.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: prenova
pripora v ZPKZ Maribor.
(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: Zavod za prestajanje
kazni zapora Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 4 mesece po
sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumentacija bo objavljena na internetni strani http:
//www2.gov.si/mp/uiks/jnuiks.nsf. Kontaktna
oseba na naslovu naročnika je Mojca Hren,
tel. 01/478-56-49, 01/478-52-70.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: /
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 3. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: na naslov naročnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 3. 2004 ob 11. uri, v prostorih
naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost ponudbe presega 50,000.000 SIT,
mora ponudnik priložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% vrednosti javnega naročila.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
minimalno 30 dni po prejemu računa.

Št.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik tega ne
predvideva.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeni so v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od odpiranja ponudb, predvideni rok
odločitve o sprejemu ponudbe je 15 dni po
odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 1. 2004.
Ministrstvo za pravosodje,
Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij

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. 402-8/04-18-1

Ob-2150/04

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 122-124/03 z
dne 12. 12. 2003 je bil objavljen javni razpis
za izbiro izvajalca za oddajo naročila storitev
po odprtem postopku – čiščenje poslovnih
prostorov (Ob-107384).
Dne 13. 1. 2004, se je naročnik, Podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o. statusno preoblikoval in se pripojil družbi DARS d.d.
Skladno s 25. členom ZJN-1 podaljšujemo rok za predložitev ponudb (9.a) na 23. 2.
2004 do 12. ure, kraj predložitve (9.b) ostane nespremenjen.
Datum javnega odpiranja pondub se
spremeni (10.) in bo 24. 2. 2004 ob 9.
uri, kraj javnega odpiranja ostane nespremenjen.
Veljavnost pondube (16.) do 24. 5. 2004;
datum odločitve do 25. 3. 2004.
Naročnik bo v fazi analize ponudb, pri
pregledu dokumentov in dokazil, s katerim
ponudnik dokazuje usposobljenost in sposobnost in so vezani na datumske omejitve, upošteval prvotno postavljeni datum za
predložitve ponudb.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
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Št. 825
Ob-1824/04
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. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona
o javnih naročilih: vzdrževanje javne razsvetljave na območju Občine Šenčur, št.
kategorije storitve iz priloge 1A: 1. storitve
vzdrževanja in popravila.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Občina Šenčur.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 4. 2004 do
31. 12. 2006.
8. (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: 20.000 SIT, plačljivo
na transakcijski račun Občine Šenčur, št.
01317-0100006973, s pripisom razpisna
dokumentacija za vzdrževanje javne razsvetljave.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 3. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Šenčur, Kranjska cesta
11, 4208 Šenčur.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 3. 2004 ob 11. uri na sedežu Občine
Šenčur, Kranjska cesta 11 (sejna soba).
11. 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.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
na podlagi mesečnih situacij, rok plačila najmanj 60 dni od potrditve situacije.
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: ponudnik mora razpolagati s tehnično opremo in kadri, s katerimi bo zagotovil nemoteno delo. Ostali pogoji v skladu z
razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: ne.
(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 spre-
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jemu ponudbe: 30 dni od odpiranja ponudb,
v roku 15 dni od odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: merila
za dodelitev naročila so v razpisni dokumentaciji.
18. 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.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 1. 2004.
Občina Šenčur
Št. 0309-5/3-04
Ob-1850/04
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana, telefaks 01/30-77-221,
elektronski naslov: Marjan.Suselj@zzzs.si,
tel. 01/30-77-324.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona
o javnih naročilih: blago in storitve, potrebne za izdajanje evropske kartice
zdravstvenega zavarovanja (grafična
priprava za kartice, dobava kartic, storitve personalizacije kartic s pripravo za
distribucijo ter dobava spremnih tiskanih
gradiv); priloga 1A (računalniške storitve in
sorodne opreme).
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: lokacija izbranega ponudnika na območju Slovenije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni začetek: 15. 4. 2004, konec: 15. 4. 2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: vložišče, ki se nahaja v Zavodu za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana,
pritličje, soba št. 51. Dodatne informacije
na tel. 01/30-77-324 (Marjan Sušelj) ali po
elektronski pošti: Marjan.Suselj@zzzs.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: od dneva te
objave vsak delovni dan od 8. do 12. ure
in sicer do dneva poteka roka za oddajo
ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: odkupnine za razpisno dokumentacijo ni.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: dostavljeno do
vključno 9. 3. 2004, do 12. ure na lokacijo
naročnika.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, vložišče, pritličje, soba št. 51.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 3. 2004 ob 10. uri v prostorih Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
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je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
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: po 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: Direktiva Evropske unije, objavljena
v Uradnem listu EU 27. 10. 2003, sklep št.
189, 190 in 191.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 1. 7. 2004, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe: 26. 3.
2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok za izdelavo predtiskane evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, rok za prilagoditev in pripravo strojne in programske
opreme za personalizacijo evropske kartice
zdravstvenega zavarovanja, plačilni rok,
reference.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 1. 2004.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Št. 011-04-2/2004
Ob-1900/04
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: izdelava PGD, PZI rekonstrukcije ceste R2-425/1265 od km 1,050
do km 3,650 – »Poljana-Mežica«.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: cesta R2-425 Poljana
– Mežica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 8
mesecev po sklenitvi pogodbe.
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 omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na TRR račun
št. 01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155-7141998.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 3. 2004 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo

za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 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): pogodba o skupni
izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: 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 po odpiranju, predviden rok
odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po
odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 16,000.000 SIT.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-1903/04
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: redni pregledi objektov na
področjih GO, KP, NM, LJ.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: hitre, glavne in regionalne ceste.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 180
dni po sklenitvi pogodbe.
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 omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudni-
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ki poravnajo z virmanom na TRR račun
št. 01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155-7141998.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 3. 2005 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 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): pogodba o skupni
izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: 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 po odpiranju, predviden rok
odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po
odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 31,000.000 SIT.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 1. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 363-04-1/2004
Ob-1957/04
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izvajanje storitev čiščenja
poslovnih prostorov državnih organov
na različnih lokacijah.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: lokacije – Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 4. 2004 – 31. 3.
2005 z možnostjo dvakratnega podaljšanja
po 97. členu ZJN-1.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregor-

čičeva 27/a, 1000 Ljubljana – Sektor za
javna naročila.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 11. ure
vsak delovni dan od dneva objave do dneva odpiranja ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7141998-2004.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 3. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 3. 2004 ob 9.30 – Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva
25/a, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančne garancije za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni
izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: iz razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 4. 5. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: 1. ponudbena cena – do 100 točk, 2. reference
ponudnika – 10 točk, certifikat ISO 9001
– 1 točka, certifikat ISO 14001 – 1 točka.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: pisno na naslov naročnika; faks
478-18-78.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 1. 2004.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 402-04-14/2004
Ob-1958/04
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: nakup, dobava, montaža
in servisiranje fotokopirnih strojev in dobava telefaks naprav za potrebe državnih
in upravnih organov ter upravnih enot
Republike Slovenije.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: da.
5. Kraj izvedbe: lokacije Republike Slovenije.
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6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 40 dni po podpisu
pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana – glavna pisarna.
(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.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 3. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana, glavna pisarna.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 3. 2004 ob 9.30 – Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva
25/a, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančne garancije za resnost ponudbe v višini
8,000.000 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 (47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni
izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: iz razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 5. 4. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: 1. ponudbena cena – do 100 točk, 2. reference
ponudnika – do 13 točk, 3. certifikat ISO
9001 – 3 točke.
Izbor najugodnejšega ponudnika bo
izvršen za po sklopih za celotno javno
naročilo.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: pisno na naslov naročnika, faks
01/478-18-78.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 6 z dne 23. 1.
2004, Ob-838/04.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 1. 2004.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 411-01-5/04
Ob-1980/04
1. Naročnik: Občina Hrastnik.
2. Naslov naročnika: Pot Vitka Pavliča
5, 1430 Hrastnik, tel. 03/56-54-360, faks
03/56-44-041.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
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javnih naročilih: prevozi osnovnošolskih
otrok za leto 2003 in 2004, sklic na prilogo I. A-2.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
za en sklop, več sklopov ali vse skupaj,
naročnik pa si pridržuje pravico izbrati ponudnika samo za en sklop, več sklopov ali
vse skupaj.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Hrastnik.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek: takoj po
izvedbi razpisa, do 31. 12. 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Hrastnik,
Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo (št. pisarne 36), Pot Vitka Pavliča
5, Hrastnik; dodatne informacije: Ljubomir
Zalezina, tel. 03/56-54-391.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek in način plačila se
ne zahtevata.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 3. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča
5, 1430 Hrastnik.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 3. 2004, ob 11. uri v sejni sobi Občine
Hrastnik.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o javnih financah.
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 razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: v skladu
z zahtevami za prevoz šolskih otrok.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in
vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine
otrok, Pravilnik o licencah za opravljanje
prevozov v cestnem prometu, Pravilnik o
prevozih skupin otrok v avtobusnem prometu.
(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: datum odločitve: 5. 3. 2004,
ponudba mora veljati do 1. 6. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena za posamezni sklop, reference, druge
ugodnosti.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: razpis je ponovljen, zaradi razveljavitve
1. razpisa.
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19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 1. 2004.
Občina Hrastnik
Št. 621-1/2003-2
Ob-1992/04
1. Naročnik: Občina Vrhnika.
2. Naslov naročnika: Tržaška cesta 1, 1360
Vrhnika, tel. 01/755-54-20, faks 750-51-58,
el. naslov: druzbene.obcina@vrhnika.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: upravljanje športnih parkov, katerih lastnik je Občina Vrhnika:
1) Športni park Vrhnika, ki obsega:
– 3 teniška igriška/2 razsvetljeni;
– 2 peščeni odbojkarski igrišči;
– 2 zunanji košarkarski igrišči/1 razsvetljeno;
–2
asfaltni
igrišči
za
mali
nogomet/rokomet;
– centralno nogometno igrišče/travnato/z
atletsko stezo/peščeno/in poligonom za skok
v višino in daljino;
– pomožno igrišče/travnato;
– bazen otroški;
– bazen olimpijski, zunanje sanitarije;
– prostori v sklopu bazena, bife, garderobe v prostorih pod bazenom vključno z
zunanjimi sanitarijami;
– telovadnico Partizan: dvorana fitness s
savno, garderobe s tuši in sanitarijami;
– telovadnica v OŠ IC, s tribunami, garderobami in sanitarijami;
2) Športno igrišče Dragomer, ki obsega:
– 3 teniška igrišča;
– 4 stezno balinišče;
– košarkarsko igrišče – asfaltirano (mali
nogomet in košarka);
– 2 bifeja /tenis, balinanje – internega
značaja;
– odbojkarsko igrišče/peščeno;
– shramba za orodje pri igrišču za tenis;
3) Športno igrišče Drenov grič, ki obsega:
– nogometno igrišče/travnato;
– 2 teniški igrišči/1 razsvetljeno;
– 2 balinišči;
– košarkarsko igrišče/asfaltna ploščad
(mali nogomet in košarka);
– zidan objekt v katerem je klubski prostor in bife;
– garderobe z tuši/lesene.
Upravljanje obsega:
– gospodarjenje z objekti, ki so predmet
upravljanja;
– oddajanje površin v uporabo po tržnih
cenah;
– skrb za tekoče vzdrževanje;
– skrb za obratovalne stroške;
– skrb za nemoteno uporabo površin
ter objektov, ki so predmet upravljanja, ki
zagotavlja optimalno izrabo vsakega uporabnika;
– razdeljevanje stroškov ter izterjava prispevkov skladno s sklenjenimi pogodbami;
– skrb za usklajevanje terminov uporabe
vseh objektov, ki so predmet upravljanja pod
pogojem, da imajo obvezni športni programi
šolske športne vzgoje, ki se izvajajo v javnih
športnih objektih prednost pred izvajalci letnega programa športa. Športna društva, ki
izvajajo letni program pa imajo za izvajanje
navedenega programa pod enakimi pogoji
prednost pri uporabi javnih športnih objektov
pred drugimi izvajalci.

Upravnik je dolžan od prihodkov nastalih iz naslova oddajanja športne dvorane in
sredstev sponzorjev vložiti 50% letnega profita v investicijsko vzdrževanje objekta, ki je
predmet upravljanja.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lahko predloži ponudbo skupno za vse
tri športne parke ali posamično (za določen
športni park).
5. Kraj izvedbe: območje Občine Vrhnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 5. 2004 do
31. 12. 2008 oziroma do rešitve lastninskega vprašanja v športnem parku Dragomer
ter Drenov grič (64. člen Zakona o športu).
8. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Vrhnika, Oddelek za družbene dejavnosti in stanovanjske zadeve, Sabina
Ahčan, tel. 755-54-20.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od datuma objave
do datuma predložitve ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT na
transakcijski račun Občine Vrhnika, št.
01340-0100001093.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 3. 2004 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1,
1360 Vrhnika, v zaprti kuverti z oznako »ne
odpiraj – upravljanje s športnimi parki« in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 3. 2004 ob 12. uri, Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določitev v predpisih: sklicevanje na določila v predpisih.
Pogoji za prijavo na razpis: na razpisu
lahko sodelujejo pravne osebe, ki so registrirane za upravljanje s športnimi objekti.
Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti – dokazilo o registraciji oziroma ustrezno dovoljenje;
– reference in druga dokazila o kakovosti
opravljanja storitev;
– okvirni program – poslovni načrt trženja športnih površin;
– dokazila o razpolaganju z ustreznimi
kadri;
– dokazilo o finančni in poslovni sposobnosti;
– dokazilo, da proti ponudniku ni uveden
kazenski postopek;
– dokazilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek in ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
– dokazilo, da ima poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti.
Ponudba mora biti popolna, sicer jo
bomo izločili iz nadaljnje obravnave.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
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je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih določb, ki zadevajo te vrste storitve:
– Zakon o javnih naročilih (Uradni list
RS, št. 39/00, 102/00),
– Odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Uradni list RS,
št. 33/97, 63/97, 84/99),
– Zakon o reviziji postopkov javnega
naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99,
110/02),
– Navodilo o vrsti finančnih zavarovanj, s
katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje
svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/00),
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02),
– Zakon o izvrševanju proračuna RS
(Uradni list RS, št. 59/01),
– Zakon o športu (Uradni list RS, št.
22/98).
(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: /
17. Merila za ocenitev ponudb:
– poslovni načrt trženja športnih površin
(50%),
– strokovna in organizacijska sposobnost (20%)
– reference ponudnika (20%),
– morebitne druge ugodnosti in ustreznost ponujenega predloga (10%).
Prednost pri izbiri bodo imeli vlagatelji, ki
imajo izkušnje pri upravljanju športnih dvoran ali objektov.
Občina Vrhnika si pridržuje pravico, da
z nobenim izmed ponudnikov ne sklene pogodbe o upravljanju.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne druge informacije v zvezi javnim razpisom dobijo zainteresirani sedežu
občine ali po tel. 01/755-54-20 – kontaktna
oseba Erika Červek.
Izid razpisa: ponudniki bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje do
30. 3. 2004.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 1. 2004.
Občina Vrhnika
Št. 01/2004
Ob-1998/04
1. Naročnik: INCE, Center za usposabljanje in varstvo invalidnih oseb Domžale
– Kamnik.
2. Naslov naročnika: Ropretova cesta
23, 1234 Mengeš, tel. 723-09-06, telefaks
723-79-44, e-mail: ince@siol.net.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: predmet javnega naročila je
sukcesivno izvajanje vsakodnevnih prevozov varovancev naročnika za obdobje
enega leta.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en

sklop, več sklopov ali za vse skupaj: javno
naročilo se oddaja po sklopih (posamezen
sklop predstavlja vožnjo na isti trasi v obeh
smereh – smeri A in B); ponudniki lahko oddajo ponudbe za enega ali več sklopov:
Sklop 1: (povprečno znaša relacija 7 km
v eno smer):
A) Relacija Groblje–Mengeš, 18 oseb,
prihod v Mengeš do 6.30,
B) Relacija Mengeš–Groblje, 18 oseb,
odhod iz Mengša ob 13.45.
Sklop 2: (povprečno znaša relacija 34 km
v eno smer):
A) Relacija Tunjice–Godič–Vrhpolje 1
-Vrhpolje 2 – avtobusna postaja Kamnik–
svetilnik v Kamniku–Bakovnik–Mengeš,
12 oseb, prihod v Mengeš ob 6.30,
B) Relacija Mengeš–Bakovnik–svetilnik
v Kamniku–avtobusna postaja Kamnik–Vrhpolje 2–Vrhpolje 1–Godič–Tunjice, 13 oseb,
odhod iz Mengša ob 13.45.
Sklop 3: (povprečno znaša relacija 54 km
v eno smer):
A) Relacija Moravče–Prevoje–Trnjava–Dob–Količevo–Mengeš, 8 oseb, prihod
v Mengeš ob 6.30,
B) Relacija Mengeš–Količevo–Dob–Trnjava–Prevoje–Moravče, 8 oseb, odhod iz
Mengša ob 13.45.
Sklop 4: (povprečno znaša relacija 27 km
v eno smer):
A) Relacija Krtina–Rova–Domžale–Mengeš, 8 oseb, prihod v Mengeš ob 6.30, posebna zahteva: za invalide na vozičku,
B) Relacija Mengeš–Domžale–Rova–Krtina, 8 oseb, odhod iz Mengša ob 13.45, posebna zahteva: za invalidne na vozičku.
Naročnik si pridržuje pravico v skladu s
97. členom ZJN-1, po postopku s pogajanji brez predhodne objave, oddati dodatna
dela ali storitve, ki ne bodo vključene v
prvotne projekte, oddane na podlagi postopkov javnih naročil po tem javnem naročilu, pa so zaradi nepredvidljivih okoliščin
postale potrebne za izvedbo naročila, pod
pogojem, da se bodo oddala izvajalcu del
ali storitev, ki bo izvajal prvotno naročilo: a)
ko takšnih dodatnih storitev ne bo mogoče
tehnično ali ekonomsko ločiti od glavnega
naročila, ne da bi to povzročilo nepremostljive ovire za naročnika ali b) ko bodo storitve, čeprav bi jih lahko naročnik oddal ločeno od izvedbe prvotnega naročila, nujno
potrebne za nadaljnje faze izvedbe, pri tem
pa celotna ocenjena vrednost ne bo presegla 25% zneska glavnega naročila. Enako
bo lahko naročnik ravnal, če bo šlo za nove
storitve, ki so ponovitev podobnih storitev
in jih bo izvajal isti izvajalec, ki mu je oddal naročnik prejšnje naročilo, vendar pod
pogojem, da bodo take storitve ustrezale
osnovnemu projektu, za katerega je bilo
oddano prvo javno naročilo. Naročnik bo v
takem primeru oddal naročilo po tej točki le,
če še ne bodo pretekla tri leta od sklenitve
prve pogodbe za konkretno naročilo.
5. Kraj izvedbe: relacije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: sukcesivne izvedbe v obdobju enega leta od podpisa
pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: INCE, Center za usposabljanje in varstvo invalidnih oseb Domžale
– Kamnik, Ropretova cesta 23, 1234 Mengeš. Kontaktna oseba: Blanka Tomšič. Razpisno dokumentacijo je mogoče brezplačno
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dobiti tudi na internetu na naslovu: http:
//www.praetor.si (področje Javna naročila).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: ogled in dvig
razpisne dokumentacije je možen od prvega dne po objavi javnega naročila, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure pri Blanki
Tomšič ali na internetnem naslovu: http:
//www.praetor.si (v rubriki javna naročila).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 3. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: INCE, Center za usposabljanje in
varstvo invalidnih oseb Domžale – Kamnik,
Ropretova cesta 23, 1234 Mengeš (tajništvo).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 3. 2004 do 12.15 na lokaciji naročnika:
INCE, Center za usposabljanje in varstvo invalidnih oseb Domžale – Kamnik, Ropretova
23, 1234 Mengeš.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mesečni
obračun storitev po dejansko opravljeni storitvi za nazaj, rok plačila 30 dni po opravljeni
mesečni storitvi in izstavljenem računu.
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: naročnik bo priznal sposobnost
ponudnikom, ki bodo izpolnjevali pogoje v
nadaljevanju.
A) Na poslovnem področju:
1. Iz ponudbene dokumentacije mora
biti razvidno, da ponudnik posluje v skladu
z veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom.
Ponudba ne vsebuje lažnih ali zavajajočih
podatkov ter netočnih ali nepopolnih podatkov v bistvenih elementih.
2. Iz ponudbene dokumentacije (izpisek
iz sodnega oziroma davčnega registra, odločba ali potrdilo o vpisu v register društev,
statut društva ipd. – priloga 1) mora biti razvidna registracija za razpisano dejavnost
oziroma ponudniku ne sme biti prepovedano opravljanje tovrstne dejavnosti (v primeru društev); ponudnik ima obrtno dovoljenje
za razpisano dejavnost (obrtno dovoljenje
– priloga 2), če ga ponudnik potrebuje za
opravljanje dejavnosti. Če ponudnik ne bo
predložil obrtnega dovoljenja bo naročnik
štel, da ga glede na veljavno zakonodajo
ne potrebuje.
3. Izkazana zanesljivost pri poslovanju
(ni uveljavljenih jamstev in pravd v letih
2000 do vključno 2004, ki bi kazale na nezanesljivost poslovanja s področja predmeta
javnega naročila, dosedanje slabe izkušnje
naročnika pri poslovanju s ponudnikom s
področja predmeta javnega naročila, ki so
imele za posledico prekinitev pogodb s področja predmeta javnega naročila, uveljavitev jamstev ali pogodbene kazni – razvidno
iz obrazca prijava).
4. Ponudniku ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
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ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
kaznivega dejanja podkupovanja oziroma ni
bil obsojen za to kaznivo dejanje (razvidno
iz potrdil Ministrstva za pravosodje ter lastne
izjave – prilogi 3 in 4).
B) Na področju referenc, kadrov in opremljenosti:
1. Ponudnik izkaže, da ima 1 leto delovnih izkušenj z izvajanjem storitve prevoza
oseb z motnjami v duševnem in telesnem
razvoju (razvidno iz obrazca prijava – reference) – zadostuje ena ustrezna referenca
ne glede na število ponujenih sklopov.
2. Ponudnik ima za vsak ponujeni sklop
enega redno zaposlenega (oziroma samozaposlenenega), kader z vsaj enoletnimi
izkušnjami na področju predmeta javnega
naročila – prevozi oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju (razvidno iz
obrazca Prijava).
3. Ponudnik mora s pogodbo izkazati,
da je v primeru okvare vozila ali odsotnosti
voznika sposoben na lastne stroške organizirati ekvivalenten nadomestni prevoz za
čas nezmožnosti prevoza (razvidno iz pogodbe – priloga 5) – pogodba/e se mora/jo
nanašati na vsak ponujen sklop. V primeru,
da ima ponudnik več primernih vozil in več
primernih voznikov za opravljanje prevoz s
predmeta javnega naročila, mu pogodbe ni
potrebno predložiti (izpolnjevanje pogoja
za vozilo in kader je v tem primeru razviden iz obrazcev Prijava ter Ponudba in
predračun).
4. Za vsak ponujen sklop: iz opisa delovnih sredstev (obrazec ponudba in predračun) mora biti razvidno, da ponudnik razpolaga s prevoznim sredstvom, ki ustreza
zahtevam veljavne zakonodaje in je primerno za prevoz varovancev glede na njihove
posebne potrebe.
5. Za vsak ponujen sklop: ponudnik mora
ponuditi sukcesivno izvajanje vseh storitev
v rokih, pod pogoji in na način, kot je to navedeno v specifikacijah.
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: ja.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti veljavne
do 31. 5. 2004. Predvideni datum odločitve:
30. 3. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: izmed
ponudnikov, ki bodo izpolnjevali pogoje (pravočasne, pravilne, primerne in sprejemljive
ponudbe), bo izbrana ponudba ponudnika z
najnižjo ponujeno ceno na kilometer za vsak
razpisan sklop, kot je navedeno v obrazcu
“ponudba in predračun”. Naročnik bo sklope
oddajal po vrstnem redu od 1 do 4 (tako bo
tudi presojal ustreznost ponudnikov).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: komunikacije s ponudniki o vprašanjih
v zvezi z vsebino javnega naročila potekajo
pisno ali preko interneta. Vprašanja pošljite
na naslov: INCE, Center za usposabljanje in
varstvo invalidnih oseb Domžale – Kamnik,
Ropretova cesta 23, 1234 Mengeš (v nadaljevanju naročnik), s pripisom “Vprašanje za
razpis JR-01/2004-S” (če se pošta prinese
osebno, se odda v tajništvu) ali preko spletne strani na naslovu http://www.praetor.si (v
rubriki Vprašanja in odgovori). Za vprašanja,
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ki ne bodo tako oddana, naročnik ne jamči,
da bo nanje odgovorjeno. Odgovori predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije in bodo objavljeni v informacijskem sistemu na navedenih spletnih straneh. Vprašanja lahko ponudniki naslavljajo najkasneje
pet dni pred dnevom oddaje ponudb do 12.
ure, na vsako vprašanje pa bo odgovorjeno
v roku treh dni po njegovem prejemu. Na
vprašanja, ki bodo do naročnika prispela
po tem roku, naročnik ne bo dajal pojasnil
v zvezi s ponudnikovimi vprašanji. Naročnik bo organiziral sestanek s ponudniki dne
27. 2. 2004 ob 11. uri, na naslovu naročnika.
Na sestanku bo potencialnim ponudnikom
dajal pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo. Ta bodo v obliki vprašanj in odgovorov objavljena tudi na internetu.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 1. 2004.
INCE, Center za usposabljanje
in varstvo invalidnih oseb
Domžale – Kamnik
Št. 015-03-0235/04
Ob-2006/04
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, e-pošta: info@dobrova-polhovgradec.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izvajanje rednega vzdrževanja zimske službe in varstvo občinskih
cest v letu 2004.
4. Če je predvidena oddaja delov in sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop,
več sklopov ali za vse skupaj: ni sklopov.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Dobrova-Polhov Gradec.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od marca 2004
do marca 2005 z možnostjo podaljšanja
pogodbe.
8. (a) Naslov službe in osebe, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumentacija – v tajništvu Občine Dobrova-Polhov
Gradec, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356
Dobrova, za dodatne informacije Mojca Sečnik, tel. 01/364-22-10.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, ob sredah tudi od 14. do
16. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 3. 2004 do vključno
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Dobrova-Polhov Gradec,
Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 3. 2004 ob 12. uri v prostorih Občine Dobrova-Polhov Gradec.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 800.000 SIT z veljavnostjo do 4. 5. 2004.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu
z Zakonom o izvrševanju proračuna – 60 dni
od prejema računa.

13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o
javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo
kot posamezni izvajalec, oziroma skupno
nastopanje z opredelitvijo in pooblastilom
vodilnega partnerja.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitve finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: v navodilih.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisom ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o javnih cestah (ZJC), odlok o
občinskih cestah v Občini Dobrova-Polhov
Gradec (Ur. l. RS, št. 49/02) in ostali pozitivni predpisi RS, ki urejajo predmet javnega
naročila.
(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: rok veljavnosti ponudbe do 4. 5. 2004, predvideni datum odločitve
10. 3. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb:
(a) ponudbena cena – 75 točk,
(b) kader – 10 točk,
(c) mehanizacija – 10 točk,
(d) reference – 5 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost celotnega javnega
naročila znaša 37 mio SIT.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 2. 2004.
Občina Dobrova-Polhov Gradec
Št. 1.3.49/04
Ob-2009/04
1. Naročnik: Holding Slovenske železnice, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Holding Slovenske
železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona
o javnih naročilih: zavarovanje pred odgovornostjo do javne železniške infrastrukture. Po prilogi I A pod točko 6a.)
zavarovalniške storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: območje Republike
Slovenije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek takoj po
podpisu pogodbe, čas izvedbe – za dobo
enega leta.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Upravno področje za
organizacijske, pravne in splošne zadeve,
Kolodvorska 11, Ljubljana, tajništvo soba št.
152 (za razpisno dokumentacijo); dodatne
informacije: Zebič Mojca, tel. 01/291-45-24,
faks 01/291-48-24.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT (z DDV), na

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
transakcijski račun št. 029230019346887
pri NLB Ljubljana.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 3. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Holding Slovenske železnice,
d.o.o., Upravno področje za organizacijske,
pravne in splošne zadeve, tajništvo soba št.
152, Kolodvorska 11., 1506 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 3. 2004 ob 11. uri v stekleni dvorani naročnika.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 5% od
ponudbene vrednosti javnega naročila.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
v celoti financira naročnik.
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 javnih
naročilih:
– od zavarovanca potrjene reference
ponudnika za že izvedene storitve s področja zavarovanja, 1 zavarovanec v zadnjih treh letih z letno premijo 50 milijonov
SIT ali več,
– podatki o plačilni sposobnosti,
– poslovno poročilo,
– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika,
– dokazilo ponudnika o izpolnjevanju pogojev o strokovnem izvajanju razpisanega
zavarovanja: najmanj 2 delavca z visokošolsko izobrazbo in 5-letnimi delovnimi izkušnjami,
– potrjen predlog pogodbe,
– pozavarovalna pogodba oziroma izjava o ureditvi pozavarovanja z navedbo
deleža pozavarovanja v osnovni zavarovalni pogodbi,
– izjava ponudnika, da bo, v kolikor bo
potrebno, zagotovil začasno kritje do enega
leta za ponujeno zavarovanje,
– dokazilo ponudnika o zaposlitvi strokovnjakov za izvedbo cenitve škod, ki so
predmet zavarovanja oziroma likvidacije
škod: najmanj 2 delavca s 5-letnimi delovnimi izkušnjami.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo veljati
do 31. 3. 2004, predvideni datum odločitve
je 7 dni po odpiranju ponudb.
17. Merilo za ocenitev ponudb: višina
premije 80%, klavzula o regulaciji premije
20%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: Uradni list RS, št. 8 z dne
30. 1. 2004, Ob-1011/04.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 1. 2004.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.

Št. 403-07-01/04-01
Ob-2060/04
1. Naročnik: Občina Ljubno.
2. Naslov naročnika: Občina Ljubno, tel.
03/839-17-70, faks 03/584-14-15.
3. Vrsta in opis storitev: prevozi osnovnošolskih otrok v Občini Ljubno. Podrobnejši opis storitev (po relacijah) se nahaja
v razpisni dokumentaciji.
4. Če je predvidena oddaja delov in sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali vse skupaj: ponudnik lahko ponudi ponudbo za en sklop,
več sklopov ali vse skupaj, naročnik pa si
pridržuje pravico izbrati ponudnika samo za
en sklop, več sklopov ali vse skupaj.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Ljubno.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: ponudba se bo
sklenila za obdobje od 1. 4. 2004 do 31. 8.
2007.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisno dokumentacijo se lahko dvigne v tajništvu Občine Ljubno,
Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji;
kontaktna oseba za dodatne informacije:
Franjo Naraločnik, tel. 03/839-17-70.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 6. 2. 2003 do
10. 3. 2003 vsak delovni dan v času uradnih Uradni
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanskim
nalogom na transakcijski račun številka:
01000-0100019014, s pripisom »Za razpisno dokumentacijo – šolski prevozi«.
9. (a) Datum in ura, da kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 3. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Ljubno, Cesta v Rastke
12, 3333 Ljubno ob Savinji, z označbo na
kuverti »Ne odpiraj – ponudba – šolski prevozi«, številko objave javnega razpisa, na
hrbtni strani pa mora biti označen naslov
pošiljatelja.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 3. 2004 ob 14. uri v sejni sobi Občine
Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno
ob Savinji.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
po opravljenem delu v zakonskem roku.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, 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: po določbah razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: v skladu
z zahtevami za prevoz šolskih otrok.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: v
skladu z zakonom.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
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16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 3. 2004; predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe 20. 3. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: merilo za
izbor najugodnejšega ponudnika je najnižja
končna cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 1. 2004.
Občina Ljubno
Št. 021215
Ob-2075/04
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: opravljanje storitev FIT,
protipožarnega in fizičnega varovanja
objektov ter prevoz denarja v upravljanju
Javnega podjetja Vodovod Kanalizacija.
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 upravljanju Javnega podjetja Vodovod Kanalizacija d.o.o.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni začetek del je april 2004 za obdobje treh let.
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 16. 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:
17. 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.
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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: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 90 dni od dneva, ki je določen za
oddajo ponudbe; odločitev bo predvidoma
konec marca 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: skupna
mesečna ponudbena cena, ponudbena cena
za izvajanje obnov in posodobitev in novogradenj, reference, velikost podjetja glede na
število zaposlenih, število interventnih skupin
v posameznih delih dneva, število delujočih
v dežurnem centru v eni izmeni, število redno zaposlenih varnostnikov z licenco, število
redno zaposlenih tehnikov z licenco, odzivni
čas, finančna usposobljenost podjetja, plačilni rok, garancijski roki na vgrajeno opremo in
izvedena dela, lastni radijski sistem.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 1. 2004.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija, d.o.o.
Št. 110-1/04
Ob-2093/04
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: opravljanje storitev izvedbe postopkov pridobitve nepremičnin za
AC Črnivec (Peračica)–Podtabor.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se
oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: AC Črnivec (Peračica)–Podtabor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: ponudnik mora
končati z izvajanjem razpisanih del v 9 mesecih po prejemu ustrezne dokumentacije.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna oseba je Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Vesna Sodja, univ. dipl. prav. – DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 40,
tel. 01/30-68-175, faks 01/30-68-188.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od
8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT stroškov razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na
blagajni DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o. oziroma
z virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o. Ljubljana, s pripisom “za
razpisno dokumentacijo”.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
16. 3. 2004 do 9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 16. 3. 2004
ob 10. uri na naslovu DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, sejna
soba 1.18.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 260.000 SIT in veljavnostjo najmanj
210 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno
dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
180 dni po preteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev
o sprejemu ponudbe je 26. 4. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika
je najnižja ponudbena cena, ki predstavlja
zmnožek razpisanih količin in cen za enoto.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: prvi razpis za predmetno naročilo je
bil objavljen v Ur. l. RS, št. 111-112 z dne
14. 11. 2003.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 1. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 961-1/04
Ob-2142/04
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje.
2. Naslov naročnika: Glinška 12, 1000
Ljubljana, http://www.ess.gov.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izbira izvajalca za izvajanje psihološkega testiranja učencev

sedmih razredov s testom MFBT. Sklic na
številko kategorije 24 izobraževalne storitve
in storitve poklicnega izobraževanja.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: možna
je samo ponudba za celotno naročilo.
5. Kraj izvedbe: testiranje se izvaja na
vseh osnovnih šolah v Republiki Sloveniji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek izvedbe
takoj po podpisu pogodbe z najugodnejšim
ponudnikom, rok dokončanja del najkasneje
do 30. 9. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago na Zavodu RS
za zaposlovanje (ZRSZ), Glinška 12, 1000
Ljubljana (v vložišču, soba 04) ali na spletnih straneh Zavoda RS za zaposlovanje
http://www.ess.gov.si. Dodatne informacije
lahko ponudnik zahteva samo v pisni obliki,
najkasneje pet dni pred potekom roka za
predložitev ponudb, na naslovu Zavod RS
za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana, z oznako “Zahteva za dodatna pojasnila
za javni razpis Testiranje MFBT (Nujno!)”.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 27. 2. 2004 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 3. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana,
v vložišče, soba 04. Ponudba mora biti v
kuverti, opremljeni z obrazcem – povabilo
k oddaji ponudbe (str. 5 razpisne dokumentacije).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. marca 2004 ob 13. uri v veliki sejni sobi
Zavod RS za zaposlovanje, Glinška 12,
1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo se izvaja po opravljenih storitvah v treh
delih, v skladu s pogodbo. Okvirna skupna
vrednost naročila je 28,000.000 SIT.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: a) pravne in fizične osebe, ki imajo registrirano izobraževalno ali svetovalno
dejavnost; b) niso v stečajnem postopku,
postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
niso v postopku prenehanja samostojne
dejavnosti (velja za fizične osebe); c) kadrovski pogoji (imajo odgovorno osebo, ki je
diplomirani psiholog in ima tri leta delovnih
izkušenj). Pogoji so natančneje opredeljeni
v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
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(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: ponudnik mora
navesti ime in dokazila o izpolnjevanju pogojev za psihologa, ki bo vodil psihološko
testiranje.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 6. 2004. O odločitvi o sprejemu ponudbe bodo ponudniki obveščeni do konca
marca 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: a) dejavnost izvajalca: izobraževanje – 8 točk,
svetovanje – 5 točk; b) kadrovska zasedba
– vsak psiholog, ki je usposobljen za testiranje – 10 točk, vsak psiholog, ki se bo še
usposobil – 2 točki; c) reference izvajalca
do 100 točk – izvajanje skupinskih testiranj
– 10 točk, izobraževanje za izvedbo psihodiagnostike – 8 točk, sodelovanje z osnovnimi
šolami – 7 točk, izobraževanje – 6 točk, svetovanje – 5 točk; d) opredeljeni stroški – za
vsakih 100.000 SIT manj, kot je razpisana
vrednost – 2 točki.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 1. 2004.
Zavod RS za zaposlovanje

ZJN-13.B

Zahteva za objavo prve
faze javnega razpisa za
oddajo naročila za blago po
omejenem postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku
Št. 500/04
Ob-1854/04
1. Naročnik: Osnovna šola Antona
Ukmarja.
2. Naslov naročnika: Pot v gaj, 6000
Koper.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago v vrednosti ca. 21 mio SIT.
(b) Kraj dobave: fco naročnik.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, za več sklopov ali za vse skupaj: meso
in mesni izdelki, mleko in mlečni izdelki, zamrznjene ribe in mehkužci, sveža zelenjava
in suhe stročnice, zamrznjena zelenjava,
sadje, suho sadje, konzervirano sadje, sadni
sokovi, testenine, kruh in pekovsko pecivo,
keksi in slaščičarski izdelki, zamrznjeni izdelki iz testa, ostalo prehrambeno blago.
4. Datum začetka in predvideni datum zaključka ali trajanje dobave: usposobljenost bo
priznana za dobo treh let.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana, faks
01/24-16-213, kontaktna oseba: Miro Rovšek, tel. 01/24-16-204.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: osebno vsak

delavnik od 9. do 12. ure ali po običajni in
elektronski pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 11.600 SIT (DDV je vključen), na
TRR Zavoda za tehnično izobraževanje št.
01261-6030716108, sklic na št. 50015-500.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave:
1. 3. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Zavod za tehnično izobraževanje,
Langusova 21, 1000 Ljubljana.
7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: niso
zahtevana.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni
dokumentaciji.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona
o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma
morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: v razpisni
dokumentaciji.
12. Merila za ocenitev ponudb: v drugi
fazi cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo:
29. 1. 2004.
Osnovna šola Antona Ukmarja

ZJN-15.B

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Št. 4
Ob-1828/04
1. Naročnik: Skupnost osnovnih šol.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 89, 1230
Domžale.
3. Datum izbire: 9. 1. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
prehrambeni artikli za potrebe kuhinj šol;
kraj dobave: osnovne šole.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižje cene.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Osnovna šola Frana Albrehta, Šolska
ulica 1, 1241 Kamnik:
3. mesni izdelki: Kras d.d., Sežana; Likozar Iztok s.p., Cerklje;
5. mleko: Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana; Erfa d.o.o., Dob;
6. mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne
d.d., Ljubljana; Agroind Vipava d.d., Vipava;
7. kruh: Žito d.d., Ljubljana; Vele d.d.,
Domžale;
8. pekovski izdelki: Don Don d.o.o., Metlika; Pekarna Orehek d.o.o., Kranj;
9. slaščičarski izdelki: Pekarna Pečjak
d.o.o., Škofljica; Mlinotest Peks d.o.o., Škofja Loka;
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10. sadje: Sadiku Fari s.p., Vir; Agro Mrkac d.o.o., Ljubljana;
12. sadni sokovi: Vele d.d., Domžale;
Nektar & Natura d.o.o., Ljubljana;
14. čaji: Droga d.d., Izola; Mercator d.d.,
Ljubljana;
16. splošno prehrambeno blago: Rak’s
d.o.o., Radomlje; Impuls d.o.o., Trzin;
– Osnovna šola Komenda Moste, Moste
40, 1218 Komenda:
1. meso: Likozar Iztok s.p., Cerklje; Mir
d.d., Gornja Radgona;
2. perutnina in perutninski izdelki: Perutnina Ptuj d.d., Ptuj; Mir d.d., Gornja Radgona;
3. mesni izdelki: Kras d.d., Sežana; Likozar Iztok s.p., Cerklje;
4. ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o., Mengeš;
Ledo d.o.o., Ljubljana;
5. mleko: Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana; Erfa d.o.o., Dob;
6. mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne
d.d., Ljubljana; Erfa d.o.o., Dob;
7. kruh: Žito d.d., Ljubljana; Vele d.d.,
Domžale;
8. pekovski izdelki: Don Don d.o.o., Metlika; Pekarna Orehek d.o.o., Kranj;
9. slaščičarski izdelki: Pekarna Pečjak
d.o.o., Škofljica; Mlinotest Peks d.o.o., Škofja Loka;
10. sadje: Sadiku Fari s.p., Vir; Ravnikar
Franci s.p., Mengeš;
11. zelenjava: Ravnikar Franci s.p., Mengeš; Agro Mrkac d.o.o., Ljubljana;
12. sadni sokovi: Vele d.d., Domžale;
Nektar & Natura d.o.o., Ljubljana;
13. testenine: Pekarna Pečjak d.o.o.,
Škofljica; Mercator d.d., Ljubljana;
14. čaji: Droga d.d., Izola; Mercator d.d.,
Ljubljana;
15. zmrznjena zelenjava: Brumec-Ručigaj
d.o.o., Mengeš; Agro Mrkac d.o.o., Ljubljana;
16. splošno prehrambeno blago: Vele
d.d., Domžale; Mercator d.d., Ljubljana;
– Osnovna šola Marije Vere, Ljubljanska
16 A, 1241 Kamnik:
3. mesni izdelki: Kras d.d., Sežana; Likozar Iztok s.p., Cerklje;
5. mleko: Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana; Erfa d.o.o., Dob;
6. mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne
d.d., Ljubljana; Agroind Vipava d.d., Vipava;
7. kruh: Pekarna Orehek d.o.o., Kranj;
Mlinotest Peks d.o.o., Škofja Loka;
8. pekovski izdelki: Don Don d.o.o., Metlika; Pekarna Orehek d.o.o., Kranj;
9. slaščičarski izdelki: Don Don d.o.o.,
Metlika; Vele d.d., Domžale;
10. sadje: Sadiku Fari s.p., Vir; Agro Mrkac d.o.o., Ljubljana;
11. zelenjava: Ravnikar Franci s.p., Mengeš; Agro Mrkac d.o.o., Ljubljana;
12. sadni sokovi: Vele d.d., Domžale;
Nektar & Natura d.o.o., Ljubljana;
14. čaji: Vele d.d., Domžale; Mercator
d.d., Ljubljana;
16. splošno prehrambeno blago: Rak’s
d.o.o., Radomlje; Živila Kranj d.d., Naklo;
– Osnovna šola Stranje, Zgornje Stranje
22, 1242 Stahovica:
1. meso: Likozar Iztok s.p., Cerklje; Mir
d.d., Gornja Radgona;
2. perutnina in perutninski izdelki: Perutnina Ptuj d.d., Ptuj; Mir d.d., Gornja Radgona;
3. mesni izdelki: Kras d.d., Sežana; Likozar Iztok s.p., Cerklje;
4. ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o., Mengeš;
Mercator d.d., Ljubljana;
5. mleko: Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana; Erfa d.o.o., Dob;
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6. mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne
d.d., Ljubljana; Agroind Vipava d.d., Vipava;
7. kruh: Vele d.d., Domžale; Pekarna Orehek d.o.o., Kranj;
8. pekovski izdelki: Don Don d.o.o., Metlika; Pekarna Orehek d.o.o., Kranj;
9. slaščičarski izdelki: Don Don d.o.o.,
Metlika; Pekarna Orehek d.o.o., Kranj;
10. sadje: Sadiku fari s.p., Vir; Agro Mrkac
d.o.o., Ljubljana;
11. zelenjava: Ravnikar Franci s.p., Mengeš; Agro Mrkac d.o.o., Ljubljana;
12. sadni sokovi: Fructal d.d., Ajdovščina;
Mercator d.d., Ljubljana;
13. testenine: Pekarna Pečjak d.o.o.,
Škofljica; Žito d.d., Ljubljana;
14. čaji: Vele d.d., Domžale; Mercator
d.d., Ljubljana;
15. zmrznjena zelenjava: Brumec-Ručigaj
d.o.o., Mengeš; Agro Mrkac d.o.o., Ljubljana;
16. splošno prehrambeno blago: Rak’s
d.o.o., Radomlje; Vele d.d., Domžale;
– Osnovna šola Šmartno v Tuhinju,
Šmartno 27/a, 1219 Laze v Tuhinju:
1. meso: Likozar Iztok s.p., Cerklje; Mir
d.d., Gornja Radona;
2. perutnina in perutninski izdelki: Perutnina Ptuj d.d., Ptuj; Mir d.d., Gornja Radgona;
3. mesni izdelki: Kras d.d., Sežana; Likozar Iztok s.p., Cerklje;
4. ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o., Mengeš;
Ledo d.o.o., Ljubljana;
5. mleko: Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana; Erfa d.o.o., Dob;
6. mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne
d.d., Ljubljana; Erfa d.o.o., Dob;
7. kruh: Žito d.d., Ljubljana; Vele d.d.,
Domžale;
8. pekovski izdelki: Don Don d.o.o., Metlika; Pekarna Orehek d.o.o., Kranj;
9. slaščičarski izdelki: Don Don d.o.o.,
Metlika; Pekarna Orehek d.o.o., Kranj;
10. sadje: Sadiku Fari s.p., Vir; Mercator
d.d., Ljubljana;
11. zelenjava: Ravnikar Franci s.p., Mengeš; Mercator d.d., Ljubljana;
12. sadni sokovi: Vele d.d., Domžale;
Nektar & Natura d.o.o., Ljubljana;
13. testenine: Žito d.d., Ljubljana; Vele
d.d., Domžale;
14. čaji: Vele d.d., Domžale; Mercator
d.d., Ljubljana;
15. zmrznjena zelenjava: Brumec-Ručigaj
d.o.o., Mengeš; Ledo d.o.o., Ljubljana;
16. splošno prehrambeno blago: Vele
d.d., Domžale; Mercator d.d., Ljubljana;
– Osnovna šola Toma Brejca, Šutna 39,
1241 Kamnik:
3. mesni izdelki: Kras d.d., Sežana; Likozar Iztok s.p., Cerklje;
5. mleko: Ljubljanske mlekarne d.d., Ljublana; Erfa d.o.o., Dob;
6. mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne
d.d., Ljubljana; Agroind Vipava d.d., Vipava;
7. kruh: Pekarna Orehek d.o.o., Kranj;
Mlinotest Peks d.o.o., Škofja Loka;
8. pekovski izdelki: Don Don d.o.o., Metlika; Pekarna Orehek d.o.o., Kranj;
9. slaščičarski izdelki: Vele d.d., Domžale;
Pekarna Orehek d.o.o., Kranj;
10. sadje: Sadiku Fari s.p., Vir; Agro Mrkac d.o.o., Ljubljana;
12. sadni sokovi: Vele d.d., Domžale;
Nektar & Natura d.o.o., Ljubljana;
14. čaji: Vele d.d., Domžale; Mercator
d.d., Ljubljana;
16. splošno prehrambeno blago: Vele
d.d., Domžale; Impuls d.o.o., Trzin.
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7. Pogodbena vrednost: po posameznih
skupinah artiklov.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 24.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ni presegala 5% nad ali pod razpisano
vrednostjo.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS, št.
94-96 z dne 3. 10. 2003, Ob-102812.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
28. 1. 2004.
Skupnost osnovnih šol Domžale
Št. 040801/2003
Ob-1831/04
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Slovenj
Gradcu.
2. Naslov naročnika: Kidričeva 1, 2380
Slovenj Gradec, tel. 02/884-24-71.
3. Datum izbire: 9. 1. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: pisarniški in računalniški potrošni
material, Slovenj Gradec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga, Birooprema,
d.d. Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 7,648.425,93
brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
9,210.160,50 SIT brez DDV, 7,648.425,93
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:
28. 1. 2004.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
Št. 961-4/02
Ob-1859/04
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje.
2. Naslov naročnika: Glinška ulica 12,
1000 Ljubljana, tel. 01/200-23-50, faks
01/425-98-23.
3. Datum izbire: 5. 1. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
sukcesivna dobava pisarniškega materiala (skupina 1) in drugega potrošnega
materiala (skupina 2) za leto 2004.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja vrednost ponudbenega
predračuna za posamezno skupino blaga,
izbrani ponudnik je ponudil najnižjo ceno za
oba razpisana sklopa.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: SET Trgovina, d.o.o., Vevška
cesta 52, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 167,000.000 SIT
(z vračunanim DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina 1: 97.759.274 SIT + DDV,
92,077.504 SIT + DDV,
– skupina 2: 5,093.990 SIT + DDV,
4,930.370 SIT + DDV.

11. Morebitne druge informacije o naročilu: II. faza/3.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
41/02, Ob-68635.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
29. 1. 2004.
Zavod RS za zaposlovanje
Št. 01/04
Ob-1875/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 27. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
vrsta: zdravila; dobava: Splošna bolnišnica
Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena posamezne
vrste blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Karanta Ljubljana, d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana,
2. Interpart, d.o.o., Cesta na Brdo 49,
1125 Ljubljana,
3. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,
4. Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,
5. Gopharm, d.d. Nova Gorica, Cesta
25. junija 1D, 5000 Nova Gorica,
6. Salus, Ljubljana, d.d., Mašera Spasičeva ulica 10, 1000 Ljubljana,
7. Medinova, d.o.o., Masarykova 17,
1000 Ljubljana,
8. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1001 Ljubljana,
9. Farmadent, Trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., Minařikova ulica 6, 2000
Maribor,
10. Medias International, d.o.o., Leskoškova cesta 9D, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: Karanta Ljubljana:
856.560 SIT; Interpart: 173.846,40 SIT; Sanolabor: 1,412.961,20 SIT; Medis: 18,702.708,50
SIT; Gopharm: 19,934.751,40 SIT; Salus, Ljubljana: 98,646.350 SIT; Medinova: 34.036,20
SIT; Kemofarmacija: 109,567.744,41 SIT;
Farmadent: 157,722.150,99 SIT; Medias International: 21,236.322,23 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS, št.
70 z dne 31. 8. 2001, Ob-54342.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
27. 1. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 02/04
Ob-1879/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 9. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
vrsta: obvezilni in sanitetni material; dobava: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena posamezne
vrste blaga.
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Valencia Stoma-Medical, d.o.o., Župančičeva 10, 1000 Ljubljana,
2. Simps´s, d.o.o., Motnica 3, 1236 Trzin,
3. Merit, d.o.o., Šmartinska 130, 1000
Ljubljana,
4. Gopharm, d.d. Nova Gorica, Cesta
25. junija 1D, 5000 Nova Gorica,
5. Johnson & Johnson, S.E., Podružnica Ljubljana, Šmartinska cesta 140, 1000
Ljubljana,
6. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana,
7. Tosama, Tovarna sanitetnega materiala, d.d., Šaranovičeva cesta 35, Vir, 1230
Domžale,
8. Profarmakon International, d.o.o., Preradovičeva ulica 20a, 2000 Maribor,
9. Iris Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta
v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
10. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,
11. G4 Medico, d.o.o., Na Straški vrh 13,
1126 Ljubljana,
12. Helpy, d.o.o., Dobrave 7A, 1236
Trzin,
13. Interpart, d.o.o., Cesta na Brdo 49,
1125 Ljubljana,
14. Emporio Medical, d.o.o., Prešernova
5, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: Valencia Stoma-Medical: 89.317,20 SIT; Simps´s:
4,289.734,42 SIT; Merit: 1,272.859,55 SIT;
Johnson & Johnson: 89.493,38 SIT; Kemofarmacija: 10,222.130,99 SIT; Tosama:
33,417.458,08 SIT; Profarmakon International: 12,627.815,18 SIT; Iris Mednarodna trgovina: 7,251.363,78 Sanolabor:
7,747.342,75 SIT; G4 Medico: 22.026,75 SIT;
Helpy: 5,238.518,41 SIT; Interpart: 1,752.450
SIT; Emporio Medical: 1,351.120,64 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS, št.
70 z dne 31. 8. 2001, Ob-54344.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
27. 1. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 05/04
Ob-1883/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 27. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
vrsta: reagenti in kemikalije; dobava: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna vrednost skupine
oziroma najnižja končna cena posamezne
vrste blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1001 Ljubljana, za posamezne vrste
blaga in za skupini 10 in 21,
2. Iris Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta
v Gorice 8, 1000 Ljubljana, za posamezne
vrste blaga,
3. Labormed, d.o.o., Ljubljana, Zgornje
Pirniče 96/c, 1215 Medvode, za posamezne
vrste blaga,

4. Mikro + Polo, d.o.o., Lackova 78, 2000
Maribor, za posamezne vrste blaga,
5. Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000
Ljubljana, za posamezne vrste blaga in za
skupino 17,
6. Salus Ljubljana, d.d., Mašera Spasičeva ulica 10, 1000 Ljubljana, za posamezne
vrste blaga in za skupino 6,
7. Mediline, d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik, za posamezne vrste blaga,
8. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana, za posamezne vrste blaga,
9. Karanta Ljubljana, d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, za posamezne vrste
blaga in za skupino 16,
10. Laboratorijska tehnika Burnik, d.o.o.,
Skaručna 14a, 1217 Vodice, za posamezne
vrste blaga.
7. Pogodbena vrednost: Kemofarmacija:
9,470.283,32 SIT; Iris Mednarodna trgovina:
2,266.859,75 SIT; Labormed: 723.133,65
SIT; Mikro + Polo: 897.951,07 SIT; Medis: 4,015.726,74 SIT; Salus Ljubljana:
50,659.997,87 SIT; Mediline: 270.983,31
SIT; Sanolabor: 360.275,08 SIT; Karanta
Ljubljana: 22,943.046 SIT; Laboratorijska
tehnika Burnik: 910.297,44 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS, št.
76 z dne 23. 8. 2002, Ob-76274.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
27. 1. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 16/04
Ob-1886/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 10. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
vrsta: medicinski potrošni material; dobava: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena posamezne
vrste blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Cardio Trade, d.o.o., Peričeva 19, 1000
Ljubljana,
2. Apollonia, d.o.o., Zaloška 155, 1000
Ljubljana,
3. Sind Ljubljana, d.o.o., Freyerjeva 32b,
1000 Ljubljana,
4. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1001 Ljubljana,
5. Interpart, d.o.o., Cesta na Brdo 49,
1125 Ljubljana,
6. PFM-S, d.o.o., Kolodvorska cesta 2,
4000 Kranj,
7. Iris Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta
v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
8. Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,
9. Farmadent, Trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., Minařikova ulica 6, 2000
Maribor,
10. Auremiana, d.o.o. Sežana, Partizanska cesta 109, 6210 Sežana,
11. Thomy F. E., d.o.o., Vodnikova 170,
1000 Ljubljana,
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12. AMS Meding, d.o.o., Ljubljanska cesta 6A, 3230 Šentjur,
13. MM Surgical, d.o.o., Jakšičeva 7,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: Cardio Trade:
62.640 SIT; Apollonia: 622.071,85 SIT; Sind
Ljubljana: 421.978,48 SIT; Kemofarmacija:
5,381.028,55 SIT; Interpart: 5,086.434,49
SIT; PFM-S: 294.358,20 SIT; Iris Mednarodna trgovina: 60.888 SIT; Medis: 188.443,20
SIT; Farmadent: 171.055,19 SIT; Auremiana:
1,049.002,37 SIT; Thomy F. E.: 468.520 SIT;
AMS Meding: 815.329,20 SIT; MM Surgical:
173.166 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS, št.
91 z dne 25. 10. 2002, Ob-79475.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
27. 1. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 3/04
Ob-1931/04
1. Naročnik: Snaga, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6, 1000
Ljubljana, faks 477-97-13, tel. 477-96-00.
3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 9. 12. 2003 ob 9. uri v podjetju Snaga,
d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava maziv za motorna vozila in olja za
plinske motorje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za maziva za motorna vozila: cena 50 točk, dobavni rok: 10 točk; merila
za olja za plinske motorje: merila za olja za
plinske motorje: cena: 12 točk, rok dobave
olja: 2 točki, čas izdelave poročila o analizi
rabljenega olja: 4 točke, čas odvoza rabljenega olja: 2 točki.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: za dobavo maziv za motorna
vozila: OMV Istrabenz d.o.o., Ferrarska 7,
Koper; za dobavo olja za plinske motorje:
Shell Adria d.o.o., Cesta v Mestni log 88a,
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: dobava maziv za
motorna vozila: 6,019.002 SIT; dobava olja
za plinske motorje: 372 SIT/ 1 lit.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: za dobavo maziv za motorna vozila:
7,746.250 SIT, 6,019.002 SIT, za dobavo olja za plinske motorje: 380 SIT/1 lit.,
372 SIT/1 lit.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
29. 1. 2004.
Snaga, d.o.o.
Št. 01/03
Ob-1932/04
1. Naročnik: Dom starejših občanov Fužine.
2. Naslov naročnika: Nove Fužine 40,
1000 Ljubljana.
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3. Datum izbire: /
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava in vgradnja opreme v novi dom –
Dom starejših občanov Fužine, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: dobavitelj ni bil izbran, ker v opcijskem roku ni bil dokončan obnovljeni postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
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:
28. 1. 2004.
Dom starejših občanov Fužine,
Ljubljana
Št. 9/2005
Ob-1951/04
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Novem
mestu.
2. Naslov naročnika: Okrožno sodišče v
Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo
mesto.
3. Datum izbire: 22. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava pisarniškega in drugega potrošnega materiala v letu 2004 in 2005;
Okrožno sodišče v Novem mestu ter
Okrajna sodišča v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročilo se je dodelilo po vnaprej določenih merilih, določenih v razpisni
dokumentaciji (skupna ponudbena cena,
ponudbena cena po količini najobsežnejših
artiklov); kriterij izbire najugodnejšega ponudnika je bil najnižja cena v okviru obeh
določenih meril.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Extra – Lux, d.o.o., Cesta na
Brdo 49, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 11,922.530,24
SIT letno z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
letna vrednost – 18,141.343,40 SIT z DDV,
11,922.530,24 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
26. 1. 2004.
Okrožno sodišče v Novem mestu
Št. 02/2003
Ob-1979/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Tita
112, 4270 Jesenice.
3. Datum izbire: 11. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
sukcesivna dobava živil in materiala za
prehrano, Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice.
5. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– skupina I. mleko in mlečni izdelki, podskupina 1 mleko, podskupina 2 jogurti, podskupina 8 kislo mleko: Ljubljanske mlekarne
d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
– skupina I. mleko in mlečni izdelki, podskupina 3 smetana, podskupina 4 skuta,
podskupina 5 siri, podskupina 6 maslo, podskupina 7 pudingi: Mlekarna Celeia d.o.o.,
Arja vas 92, 3301 Petrovče,
– skupina II. sveže meso in izdelki iz
mesa, podskupina 1 sveže meso – govedina, junčje meso, teletina, svinjina: Janc Alojz
s.p., Cankarjev bataljon 6, 4270 Jesenice,
– skupina II. sveže meso in izdelki iz mesa,
podskupina 2 sveže meso – perutnina,
– skupina XII. zamrznjena zelenjava in
sadje, podskupina 1 zamrznjena zelenjava, podskupina 2 zamrznjeno sadje: Kvibo
d.o.o., Predilniška 16, 4290 Tržič,
– skupina II. sveže meso in izdelki iz
mesa, podskupina 4 izdelki iz perutninskega mesa: Kvibo d.o.o., Predilniška 16, 4290
Tržič,
– skupina IV. mesni in suhomesnati izdelki, podskupina 1 mesni in suhomesnati
izdelki iz govejega in svinjskega mesa: JEM
– Jeseniške mesnine d.d., Spodnji Plavž 14,
4270 Jesenice,
– skupina V. jajca: Jata – Emona d.d.,
Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana,
– skupina VI. olja in maščobni proizvodi,
podskupina 1 olja, skupina IX. sadje sveže,
podskupina 1 sadje sveže, skupina X. zelenjava sveža in naravno kisana, podskupina 2
zelenjava kisana, skupina XIII. brezalkoholna
pijača in mineralne vode, podskupina 2 mineralne vode, skupina XIV. ostalo splošno
prehrambeno blago, podskupina 1 paštete,
podskupina 7 sladkor, podskupina 11 čaji,
podskupina 12 kava in kavovina, podskupina 14 kis: Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo,
– skupina VI. olja in maščobni proizvodi,
podskupina 3 majoneza, skupina XI. konzervirana zelenjava in sadje, podskupina 1 konzervirana zelenjava, skupina XIII. brezalkoholna
pijača in mineralne vode, podskupina 1 brezalkoholne pijače, skupina XIV. ostalo splošno
prehrambeno blago, podskupina 3 otroška
hrana, podskupina 6 pudingi, kreme in čokolada, podskupina 8 marmelada, med, kremni
namazi, podskupina 9 gorčica, podskupina 10
kvas, podskupina 15 a pivo, 15 b vina, podskupina 16 žgana pijača: Mercator Gorenjska
d.d., Kidričeva cesta 54, 4220 Škofja Loka,
– skupina VII. moke, testenine in zdrobi,
podskupina 3 testenine, skupina VIII. kruh
in pekovsko pecivo, podskupina 2 keksi,
podskupina 3 slaščičarski izdelki: Pekarna
Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291
Škofljica,
– skupina IX. sadje sveže, podskupina
2 jabolka, hruške: Kmetijsko gozdarska zadruga Sava z.o.o., Rožna dolina 50, 4248
Lesce,
– skupina X. zelenjava sveža in naravno
kisana, podskupina 3 krompir: Kmetija Janez
Štular, Strahinj 135, 4202 Naklo,
– skupina XI. konzervirana zelenjava in
sadje, podskupina 2 konzervirano sadje,
skupina XIV. ostalo splošno prehrambeno
blago, podskupina 13 juhe: Kolinska d.d.,
Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: Ljubljanske
mlekarne d.d.; 5,454.112,50 SIT, Mlekarna
Celeia d.o.o.: 6,696.247,80 SIT, Janc Alojz
s.p.: 7,374.500 SIT, Kvibo d.o.o.: 8,744.500

SIT, Kvibo d.o.o.: 106.500 SIT, JEM – Jeseniške mesnine d.d.: 7,286.350 SIT, Jata
Emona d.d.: 1,230.390 SIT, Živila Kranj d.d.:
12,900.118,30 SIT, Mercator Gorenjska d.d.:
7,387.507,93 SIT, Pekarna Pečjak d.o.o.:
3,482.123,80 SIT, Kmetijsko gozdarska zadruga Sava z.o.o.: 2,034.000 SIT, Kmetija
Janez Štular: 1,193.500 SIT, Kolinska d.d.:
298.718,30 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– skupina I. mleko in mlečni izdelki, podskupina 1 mleko: 2, podskupina 2 jogurti:
3, podskupina 3 smetana: 3, podskupina 4
skuta: 2, podskupina 5 siri: 2, podskupina 6
maslo: 2, podskupina 7 pudingi: 2, podskupina 8 kislo mleko: 2,
– skupina II. sveže meso in izdelki iz
mesa, podskupina 1 sveže meso – govedina,
junčje meso, teletina, svinjina: 5, podskupina
2 sveže meso – perutnina: 3, podskupina 4
izdelki iz perutninskega mesa: 5,
– skupina IV. mesni in suhomesnati izdelki, podskupina 1 mesni in suhomesnati
izdelki iz govejega in svinjskega mesa: 5,
– skupina V. jajca: 2,
– skupina VI. olja in maščobni proizvodi,
podskupina 1 olja: 2, podskupina 3 majoneza: 3,
– skupina VII. moke, testenine in zdrobi,
podskupina 3 testenine: 2,
– skupina VIII. kruh in pekovsko pecivo,
podskupina 2 keksi: 2, podskupina 3 slaščičarski izdelki: 2,
– skupina IX. sadje sveže, podskupina
1 sadje sveže: 2, podskupina 2 jabolka,
hruške: 2,
– skupina X. zelenjava sveža in naravno
kisana, podskupina 2 zelenjava kisana: 2,
podskupina 3 krompir: 2,
– skupina XI. konzervirana zelenjava in
sadje, podskupina 1 konzervirana zelenjava:
2, podskupina 2 konzervirano sadje: 3,
– skupina XII. zamrznjena zelenjava in
sadje, podskupina 1 zmrznjena zelenjava: 3,
podskupina 2 zamrznjeno sadje: 2,
– skupina XIII. brezalkoholna pijača in
mineralne vode, podskupina 1 brezalkoholne
pijače: 3, podskupina 2 mineralne vode: 3,
– skupina XIV. ostalo splošno prehrambeno blago, podskupina 1 paštete: 2, podskupina 3 otroška hrana; 2, podskupina 6 pudingi,
kreme in čokolada: 2, podskupina 7 sladkor:
2, podskupina 8 marmelada, med, kremni namazi: 2, podskupina 9 gorčica: 3, podskupina
10 kvas: 2, podskupina 11 čaji: 2, podskupina
12 kava in kavovina: 2, podskupina 13 juhe:
4, podskupina 14 kis: 4, podskupina 15 a
pivo: 2, podskupina 15 b vina: 2, podskupina
16 žgana pijača. 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina I. mleko in mlečni izdelki, podskupina 1 mleko: 4,052.951 SIT,
3,835.182,50 SIT; podskupina 2 jogurti:
1,900.795 SIT, 1,579.543 SIT; podskupina 3 smetana: 490.203 SIT, 449.731,20
SIT; podskupina 4 skuta: 1,236.058 SIT,
1,192.786 SIT; podskupina 5 siri: 4,246.294
SIT, 3,935.753,10 SIT; podskupina 6 maslo:
621.970,20 SIT, 553.527,50 SIT; podskupina
7 pudingi: 569.700 SIT, 564.450 SIT; podskupina 8 kislo mleko: 52.242 SIT, 39.387 SIT,
– skupina II. sveže meso in izdelki iz
mesa, podskupina 1 sveže meso – govedina,
junčje meso, teletina, svinjina: 8,675.663,90
SIT, 7,374.500 SIT; podskupina 2 sveže meso
– perutnina: 6,853.467,50 SIT, 6,173.750 SIT;
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podskupina 4 izdelki iz perutninskega mesa:
110.000 SIT, 106.500 SIT,
– skupina IV. mesni in suhomesnati izdelki, podskupina 1 mesni in suhomesnati
izdelki iz govejega in svinjskega mesa:
8,295.564,40 SIT, 7,286.350 SIT,
– skupina V. jajca: 1,572.165 SIT,
1,230.390 SIT,
– skupina VI. olja in maščobni proizvodi, podskupina 1 olja: 1,776.569,90 SIT,
1,488.536,90 SIT; podskupina 3 majoneza:
139.546,30 SIT, 110.474,70 SIT,
– skupina VII. moke, testenine in zdrobi,
podskupina 3 testenine: 898.250,10 SIT,
753.728,50 SIT,
– skupina VIII. kruh in pekovsko pecivo,
podskupina 2 keksi: 620.000 SIT, 330.873
SIT; podskupina 3 slaščičarski izdelki:
4,324.400 SIT, 2,397.522,30 SIT,
– skupina IX. sadje sveže, podskupina
1 sadje sveže: 5,117.580 SIT, 4,633.926,50
SIT; podskupina 2 jabolka, hruške: 2,337.090
SIT, 2,034.000 SIT,
– skupina X. zelenjava sveža in naravno kisana, podskupina 2 zelenjava kisana:
255.000 SIT, 234.577 SIT, podskupina 3
krompir: 1,844.500 SIT, 1,193.500 SIT,
– skupina XI. konzervirana zelenjava in
sadje, podskupina 1 konzervirana zelenjava:
1,514.327,18 SIT, 1,395.853,64 SIT; podskupina 2 konzervirano sadje; 193.669 SIT,
143.495,50 SIT,
– skupina XII. zmrznjena zelenjava in
sadje, podskupina 1 zmrznjena zelenjava:
3,952.711,60 SIT, 2,374.850 SIT; podskupina 2 zamrznjeno sadje: 225.836,40 SIT,
195.900 SIT,
– skupina XIII. brezalkoholna pijača in
mineralne vode, podskupina 1 brezalkoholne pijače: 2,932.460 SIT, 2,463.173 SIT;
podskupina 2 mineralne vode: 2,655.000 SIT,
1,746.976 SIT,
– skupina XIV. ostalo splošno prehrambeno blago, podskupina 1paštete: 511.813 SIT,
484.648 SIT; podskupina 3 otroška hrana:
1,170.297 SIT, 942.662,60 SIT; podskupina
6 pudingi, kreme in čokolada: 572.269,59
SIT, 491.803,89 SIT; podskupina 7 sladkor:
309.702,40 SIT, 307.697,40 SIT; podskupina 8 marmelada, med, kremni namazi:
865.855,05 SIT, 774.035,50 SIT; podskupina
9 gorčica: 264.346,56 SIT, 143.220 SIT; podskupina 10 kvas: 865.864,30 SIT, 842.524,20
SIT; podskupina 11 čaji: 4,306.907,50 SIT,
2,879.399,50 SIT, podskupina 12 kava in kavovina: 936.360 SIT, 798.029 SIT; podskupina 13 juhe: 182.844,20 SIT, 155.222,80 SIT;
podskupina 14 kis: 416.640 SIT, 326.328 SIT;
15 a pivo: 38.008,40 SIT, 29.912,40 SIT; podskupina 15 b vina: 129.875,90 SIT, 125.580
SIT; podskupina 16 žgana pijača: 96.240 SIT,
68.268 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave prve faze
omejenega postopka: Ur. l. RS, št. 78 z dne
5. 10. 2001, Ob-55962.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
29. 1. 2004.
Splošna bolnišnica Jesenice
Št. 17123-04-403-88/2002
Ob-2011/04
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: 12. 11. 2003 in 22. 12.
2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
predmet javnega razpisa je dobava novih
rezervnih delov in obnova delov za helikopter AB 212 S5-HPB (po specifikaciji iz
razpisne dokumentacije), in sicer:
– sklop 1: dobava novih rezervnih delov
– mehanskih,
– sklop 2: dobava novih rezervnih delov
– elektronskih,
– sklop 3: obnova delov.
Kraj dobave oziroma izvedbe obnove:
MNZ-GPU, Letalska policijska enota, Brnik
130 J, Brnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na javni razpis so prispele 3
pravočasne ponudbe. Naročnik je pri analizi
ponudb ugotovil, da so ponudbe pravilne in
primerne. Naročnik je na podlagi merila cena
za posamezni sklop izbral najugodnejšo ponudbo, kot je navedeno v 6. točki te objave.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za sklopa 1 in 3: Heliair Center d.o.o.,
Dunajska 116, 1000 Ljubljana,
– za sklop 2: Agusta Aerospace Services
A.A.S. Liege Airport Bullding 60, B-4460 Grace-Hollogne, Belgija.
7. Pogodbena vrednost:
– pogodbena vrednost za sklop 1 je
442.023,77 EUR brez DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 2 je
532.172 EUR brez DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 3 je
93.175,61 EUR brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za sklop 1: 468.478,87 EUR brez DDV,
442.023,77 EUR brez DDV,
– za sklop 2: 568.092,28 EUR brez DDV,
532.172 EUR brez DDV,
– za sklop 3: 129.435,67 EUR brez DDV,
93.175,61 EUR brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil objavljen v Ur. l. RS, št.
75 z dne 1. 8. 2003, Ob-99195 in v Ur. l. RS,
št. 91 z dne 19. 9. 2003, Ob-102274.
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. 109 z dne 13. 12. 2002, Ob-83629.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
30. 1. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 36/03
Ob-2012/04
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, tel. 01/588-97-60, telefaks 01/588-97-02.
3. Datum izbire: 17. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava, vgradnja in vzdrževanje sistema
zapornic s kontrolo dostopa in z videonadzornim sistemom upravljanja na lokacijah Verovškova 62 in 70 v Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena vrednost in plačilni rok – 70
točk;
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– vrednost pavšalnega pogarancijskega
vzdrževanja na letni ravni – 15 točk;
– garancijski rok – 10 točk;
– reference – 5 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: G7, d.o.o., Špruha 33,
1236 Trzin.
7. Pogodbena vrednost: 28,293.225,89
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
31,449.099,77 SIT, 26,542.052,50 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
30. 1. 2004.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-2017/04
1. Naročnik: Vrtec Tončke Čečeve, Celje.
2. Naslov naročnika: Mariborska 43, 3000
Celje, tel. 03/425-70-30, faks 03/425-70-40.
3. Datum izbire: 19. 1. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
živila in material za prehrano:
– skupina 7: sveža zelenjava, suhe stročnice in naravno kisana zelenjava,
– skupina 8: sveže in suho sadje, za obdobje od 1. 2. 2004 do 31. 3. 2004.
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 7: S.P. Plod, d.o.o. Preloge 25,
Zgornja Ložnica,
– skupina 8: S.P. Plod, d.o.o. Preloge 25,
Zgornja Ložnica.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina 7: 3,918.255,50 SIT,
– skupina 8: 3,253.991 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– skupina 7: 3,
– skupina 8: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina 7: 4,640.762 SIT, 3,918.255,50
SIT,
– skupina 8: 4,187.774,50 SIT, 3,253.991
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št, 84 z
dne 26. 10. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
30. 1. 2004.
Vrtec Tončke Čečeve Celje
Št. 11/2003
Ob-2020/04
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Metelkova 9,
1000 Ljubljana, tel. 01/300-39-53, faks
01/300-39-12.
3. Datum izbire: 23. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
1. skupina: sanitetni material:
1. sklop: material iz gaze,
2. sklop: izdelki iz netkanih materialov,
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3. sklop: pomožni sanitetni material,
4. sklop: material za pritrditev obvezilnega
materiala,
5. sklop: obliži,
6. sklop: povoji;
2. skupina: terapevtske obloge:
1. sklop: obloge z nevtralnimi mazili,
antiseptikom, aktivnim NaCl in silikonske
obloge,
2. sklop: hidrokoloidne obloge,
3. sklop: polprepustni prozorni filmi,
4. sklop: geli,
5. sklop: obloge iz poliuretanske pene,
6. sklop: alginatne obloge,
7. sklop: obloge s posebnimi lastnostmi.
Kraj dobave: naročnik (ordinacije).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 100%. Naročnik za drugi
sklop prve skupine in prvi sklop druge skupine ni opravil izbire, ker je pridobil le eno
pravilno ponudbo.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. skupina: sanitetni material:
1. sklop: materiali iz gaze: Sanolabor d.d.,
Leskoškova 4, Ljubljana,
2. sklop: izdelki iz netkanih materialov:
izbira se ne opravi,
3. sklop: pomožni sanitetni material: Profarmakon International d.o.o., Preradovičeva
20a, Maribor,
4. sklop: material za pritrditev obvezilnega
materiala: Profarmakon International d.o.o.,
Preradovičeva 20a, Maribor,
5. sklop: obliži: Profarmakon International
d.o.o., Preradovičeva 20a, Maribor,
6. sklop: povoji: Profarmakon International d.o.o., Preradovičeva 20a, Maribor;
2. skupina: terapevtske obloge:
1. sklop: izbira se ne opravi,
2. sklop: hidrokoloidne obloge: Profarmakon International d.o.o., Preradovičeva
20a, Maribor,
3. sklop: polprepustni prozorni filmi: Profarmakon International d.o.o., Preradovičeva
20a, Maribor,
4. sklop: geli: Sanolabor d.d., Leskoškova
c. 4, Ljubljana,
5. sklop: obloge iz poliuretanske pene:
Johnson & Johnson S.E., Podružnica Ljubljana, Šmartinska c. 140, Ljubljana,
6. sklop: alginatne obloge: Profarmakon
International d.o.o., Preradovičeva 20a,
Maribor,
7. sklop: obloge s posebnimi lastnostmi:
Sanolabor d.d., Leskoškova c. 4, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. skupina: sanitetni material:
1. sklop: 15,181.269,60 SIT,
3. sklop: 1,844.376 SIT,
4. sklop: 4,260.683,45 SIT,
5. sklop: 2,112.346,50 SIT,
6. sklop: 6,930.339 SIT;
2. skupina: terapevtske obloge:
2. sklop: 1,746.421,40 SIT,
3. sklop: 1,214.771,20 SIT,
4. sklop: 786.545,10 SIT,
5. sklop: 713.914 SIT,
6. sklop: 1,497.546 SIT,
7. sklop: 964.993,90 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. skupina: sanitetni material:
1. sklop: 3,
2. sklop: 1,
3. sklop: 2,
4. sklop: 2,
5. sklop: 3,
6. sklop: 2;
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be:

2. skupina: terapevtske obloge:
1. sklop: 2,
2. sklop: 4,
3. sklop: 2,
4. sklop: 3,
5. sklop: 2,
6. sklop: 4,
7. sklop: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

1. skupina: sanitetni material:
1. sklop:
20,698.468,40
SIT,
15,181.269,60 SIT,
3. sklop: 1,930.344,80 SIT, 1,844.376
SIT,
4. sklop: 4,312.176,50 SIT, 4,260.683,45
SIT,
5. sklop: 3,822.491 SIT, 2,112.346,50
SIT,
6. sklop: 8,258.567 SIT, 6,930.339 SIT;
2. skupina: terapevtske obloge:
2. sklop: 2,971.722,90 SIT, 1,746.421,40
SIT,
3. sklop: 1,976.073,90 SIT, 1,214.771,20
SIT,
4. sklop: 1,079.901,60 SIT, 786.545,10
SIT,
5. sklop: 752.623 SIT, 713.914 SIT,
6. sklop: 1,898.226,60 SIT, 1,497.546
SIT,
7. sklop: 2,350.206,90 SIT, 964.993,90
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
2. 2. 2004.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 102/335/2004
Ob-2030/04
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, telefaks 01/474-24-32.
3. Datum izbire: 22. 1. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava in montaža terminalske TK opreme za objekt DV 2x110 kV Beričevo–Grosuplje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je oddal naročilo po odprtem postopku. Merila: skupna ponudbena
cena (60%), plačilni pogoji (5%), potrjene
reference ponudnika za dobavo tovrstne
opreme na tovrstnih objektih (5%), potrjene
reference izvajalca montaže tovrstne opreme
na tovrstnih objektih (30%).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektronabava, d.o.o., Cesta
24. junija 3, 1231 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 42,775.158,90
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: 20,547.745 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
43,810.173,30 SIT, 42,775.158,90 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
23. 1. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Splošni sektor

Št. 160/04
Ob-2062/04
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: 29. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava in vključitev 43 avtomatiziranih
ločilnih mest na obstoječi modem v DCV
Elektro Ljubljana.
Kraj dobave je na obstoječi računalnik v
DCV Ljubljana v Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika na
podlagi:
– ponudbene cene,
– plačilnega roka in
– dobavnega roka.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Sipronika d.o.o., Tržaška
cesta 2, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 30,398.076 SIT
(DDV vključen).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
25,331.730 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je izvedel javni razpis po postopku s pogajanji brez predhodne objave in pri
tem upošteval 1. točko 84. člena, oziroma 3.
točko 110. člena ZJN-1.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
do 2. 2. 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 157/04
Ob-2063/04
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: 21. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava tehnološke opreme DCV (distribucijski center vodenja) Elektro Ljubljana,
d.d. po specifikaciji v razpisni dokumentaciji. Naprave novega DCV bodo locirane na
Slomškovi 18 v Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika na
podlagi naslednjih meril:
– tehnično-tehnološke
karakteristike
(60% delež),
– ponudbena cena, preračunana na primerljivi nivo (35% delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Iskra Sistemi, Avtomatizacija
procesov, d.d., Stegne 21, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 130,766.400 SIT
(DDV vključen).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: 28,768.608 SIT (z DDV).
9. Število prejetih ponudb: 2 pravilni ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
181,990.400 SIT (brez DDV), 108,972.000
SIT (brez DDV).
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je izvedel oddajo naročila 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. 19 z dne 1. 3. 2002;
Ob-64765, pod naslovom: tehnološka
oprema DCV (distribucijski center vodenja)
Elektro Ljubljana, d.d., kot neuspel odprti
postopek oddaje javnega naročila z oznako
JN 04/02.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
do 2. 2. 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
4,140.652,17 SIT, 4,070.959,21 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS, št.
105-106 z dne 21. 12. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
2. 2. 2004.
Univerza v Mariboru
Fakulteta za organizacijske vede

Št. 159/04
Ob-2065/04
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: 29. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava 5 kom. vakumskih odklopnikov
20 kV s krmilnimi omaricami za zunanjo
montažo ter vključitev v obstoječi sistem
daljinskega vodenja.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skupna ponudbena vrednost.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: TSN d.o.o. Maribor, Šentiljska
c. 49, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 27,090.000 SIT
(DDV vključen).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
22,575.000 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javno naročilo je bilo oddano po postopku
s pogajanji brez predhodne objave, skladno
z 2. točko 84. člena, oziroma 2. točko 110.
člena ZJN-1.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
do 2. 2. 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.

2. Naslov naročnika: Studenec 48, 1260
Ljubljana-Polje.
3. Datum izbire: obvestilo o priznanju sposobnosti izdano dne 10. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
nabava sanitetnega materiala po posameznih artiklih, dobava Psihiatrična klinika
Ljubljana, Studenec 48.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v drugi fazi postopka bo edino
merilo najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sposobnost za obdobje
enega leta je bila priznana naslednjim dobaviteljem:
– Emporio Medical d.o.o., Ljubljana,
– Profarmakon International d.o.o., Maribor,
– Johnson&Johnson S.E., Ljubljana,
– Merit d.o.o., Ljubljana,
– Simps’s d.o.o., Ljubljana,
– Kemofarmacija d.d., Ljubljana,
– Prima d.o.o., Ljubljana,
– Iris d.o.o., Ljubljana,
– Sanolabor d.d., Ljubljana,
– Helpy d.o.o., Ljubljana,
– Valencia Stoma-Medical d.o.o., Ljubljana,
– Nord d.o.o., Žalec,
– Interpart d.o.o., Ljubljana,
– Hibiskus d.o.o., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: ocenjena vrednost celotnega naročila znaša 40,000.000
SIT.
Naročnik bo posamezne artikle naročal
pri ponudniku, ki bo izmed vseh ponudil najnižjo ceno.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: 14. 11. 2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
2. 2. 2004.
Psihiatrična klinika Ljubljana

Št. 10/2003
Ob-2083/04
1. Naročnik: Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede.
2. Naslov
naročnika:
Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj, faks
04/237-42-99, tel. 04/237-43-74, e-naslov:
dekanat@fov.uni-mb.si.
3. Datum izbire: 24. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava pisarniškega materiala, kraj dobave: Kranj.
5. Merilo za dodelitev naročila: najnižja
cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: DZS založništvo in trgovina, divizija in trgovina, Mali trg 6, 1538
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 4,070.959,21
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.

na.

Ob-2089/04
1. Naročnik: Psihiatrična klinika Ljublja-

Ob-2114/04
1. Naročnik: Osnovna šola Prežihovega
Voranca.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska cesta
10, 2000 Maribor.
3. Datum izbire: 19. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago in živila po
skupinah:
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1. žita in mlevski izdelki;
2. kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski
izdelki;
3. razno prehrambeno blago;
4. mleko in mlečni izdelki;
5. meso in mesni izdelki;
6. sveže sadje in zelenjava;
7. sadje.
Kraj dobave: Gosposvetska cesta 10,
Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena 80%, plačilni rok
20%. Izbrani ponudniki iz posameznih skupin
so dosegli najvišjo oceno glede na ponujeno
ceno in plačilni rok.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: prehrambeno blago in živila
po skupinah:
1. žita in mlevski izdelki:
– ERA-Petlja d.o.o., Ptuj,
– Mercator SVS d.d., Ptuj,
– Delacorda d.o.o., Pekarna Tinkara,
Zgornja Polskava;
2. kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski
izdelki:
– Kruh-Pecivo d.d., Maribor,
– Delacorda d.o.o., Pekarna Tinkara,
Zgornja Polskava,
– PPS Ptujske pekarne in slaščičarne
d.o.o., Ptuj;
3. razno prehrambeno blago:
– ERA-Petlja d.o.o., Ptuj,
– Mercator SVS d.d., Ptuj;
4. mleko in mlečni izdelki:
– Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana,
– Agroind Vipava 1894 d.d., Vipava,
– Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas;
5. meso in mesni izdelki:
– MIR d.d., Gornja Radgona,
– Mesarstvo Igor Bračič s.p., Maribor,
– Košaki TMI d.d., Maribor;
6. sveže sadje in zelenjava:
– Pitus d.o.o., Zgornja Kungota,
– ERA-Petlja d.o.o., Ptuj,
– Adolf Vrecl, Hoče.
7. Pogodbena vrednost: (po skupinah):
1. 1,695.246 SIT, 770.155,75 SIT,
466.500 SIT;
2. 8,461.350
SIT,
8,465.910
SIT,
8,659.570,50 SIT;
3. 4,292.715,30 SIT, 4,534.616,76 SIT;
4. 5,823.990,93 SIT, 5,039.195,82 SIT,
5,705.465,58 SIT;
5. 17,528.695,80 SIT, 17,818.689 SIT,
20,016.167,10 SIT;
6. 7,693.908 SIT, 9,584.753,49 SIT,
797.475 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik izdal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 24.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
(po skupinah):
1. skupina: 1,766.745 SIT (delno),
466.500 SIT (delno);
2. skupina: 10,709.145,30 SIT, 8,461.350
SIT;
3. skupina:
4,534.616,76
SIT,
1,215.240,06 SIT (delno);
4. skupina:
5,823.990,93
SIT,
5,039.195,82 (delno);
5. skupina:
20,016.167,10
SIT,
17,528.695,80 (delno);
6. skupina: 10,817.100 SIT, 797.475 SIT
(delno).
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:
3. 2. 2004.
Osnovna šola Prežihovega Voranca
Maribor
Št. 3/2003
Ob-2140/04
1. Naročnik: Mariborski vodovod, Javno
podjetje, d.d.
2. Naslov naročnika: Jadranska cesta
24, 2000 Maribor (tel. 02/320-77-00, faks
02/320-34-60).
3. Datum izbire: 30. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava električne energije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo energije, d.d., Vetrinjska
ulica 2, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 96,890.664 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
100,242.273,90 SIT in 96,890.664 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
30. 1. 2004.
Mariborski vodovod,
Javno podjetje, d.d.

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. 2-10/2003
Ob-2023/04
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica talcev 9, 2000
Maribor, faks 02/22-86-585.
3. Datum izbire: 20. 1. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
računalniške sistemske strojne, programske in periferne opreme v obdobju
2004–2007, razdeljene v 7 sklopov:
1. sklop: vzdrževanje strateške opreme I:
– strežniki,
– oprema za arhiviranje,
– UPS-i,
– SAN oprema,
– komunikacijska oprema,
– sistemska programska oprema;
2. sklop: vzdrževanje strateške opreme II:
– osebni računalniki v ambulantah (ZIS),
– tiskalnika HPLJ 8100N in Printronix
P5010,
– čitalci zdravstvenih kartic v lasti ZDM,
– sistemska programska oprema;
3. sklop: vzdrževanje druge računalniške
opreme:
– osebni računalniki v upravi ZDM in
upravah OE ZDM,
– prenosni računalniki,
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– sistemska programska oprema,
– matrični tiskalniki,
– laserski tiskalniki,
– črnilni tiskalniki,
– scannerji,
– tiskalnika črtne kode,
– ostalo (zvočniki…);
4. sklop: preventivno vzdrževanje strateške opreme I:
– strežniki,
– oprema za arhiviranje,
– SAN oprema;
5. sklop: preventivno vzdrževanje strateške opreme II:
– tiskalnika HPLJ 8100N in Printronix
P5010;
6. sklop: preventivno vzdrževanje druge
računalniške opreme:
– matrični tiskalniki,
– laserski tiskalniki,
– črnilni tiskalniki,
– scannerji,
– tiskalnika črtne kode;
7. sklop: tehnična podpora strateške
opreme I.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 1 – vzdrževanje strateške
opreme I. (pavšal) 20%; cena 2 – preventivno vzdrževanje (predvidoma 1x letno) 20%;
cena 3 – vzdrževanje strateške opreme II in
druge računalniške opreme 20%; kompleksnost ponudbe 40%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Lancom, d.o.o., Tržaška cesta
63, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 7,956.060 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
9,973.860 SIT, 7,956.060 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodbena vrednost zajema stroške
pavšala, ostali stroški bodo obračunani po
ceniku, sprejetem v okviru ponudbe.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
2. 2. 2004.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor
Št. 22/400/2004
Ob-2029/04
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, telefaks 01/474-27-02.
3. Datum izbire: 22. 1. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
računalniške programske opreme za centre vodenja elektroenergetskih sistemov
in programov za upravljanje z energijo
– EMS (aneks k pogodbi št. K-397/2002 z
dne 6. 12. 2002).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na osnovi 110. člena ZJN-1, oddaja
naročila brez predhodne objave.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Siemens, d.o.o., Dunajska c.
22, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 26,580.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
26,580.000 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:
23. 1. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 9/2003
Ob-2033/04
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ulica
15,1518 Ljubljana, faks 01/232-03-73.
3. Datum izbire: 9. 1. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: prenos podatkov iz obrazcev Zavoda na magnetni
trak.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročilo je bilo dodeljeno na podlagi meril: cena storitve – 100%.
Ponudbena cena izbranega ponudnika
se je v postopku s pogajanji sprejemljivo
približala predlagani oziroma pričakovani
ceni storitve.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: KGL Kovinska Galanterija
d.o.o., Ponoviška cesta 13, 1270 Litija.
7. Pogodbena vrednost: 0,56 SIT za
prenesen in verificiran znak (z vključenim
DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
0,56 SIT za prenesen in verificiran znak.
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:
2. 2. 2004.
ZPIZ Slovenije
Ob-2049/04
1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Naslov naročnika: Savinjske čete 5,
3310 Žalec, 03/713-64-40, faks 713-64-64.
3. Datum izbire: 27. 1. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: letno in zimsko vzdrževanje LC v Občini Žalec za
leto 2004.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference, mehanizacija,
kader. Izbrani ponudnik je zbral najvišje
število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: VOC, Vzdrževanje in obnova
cest d.d. Celje.
7. Pogodbena vrednost: 65,947.426,53
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
70,924.154,09 SIT, 65,947.426,53 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS, št.
124 z dne 12. 12. 2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
30. 1. 2004.
Občina Žalec
Št. 158/04
Ob-2064/04
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Ljubljana.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
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. november 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje termografskega in korona pregleda 110 kV,
35 kV in 20 kV daljnovodov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skupna ponudbena vrednost.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Flycom, d.o.o., Moste 26b,
4274 Žirovnica.
7. Pogodbena vrednost: 35,817.495,60
SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: ni podizvajalca.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
29,847.913 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javno naročilo je bilo oddano po postopku
s pogajanji brez predhodne objave, skladno
s 3. točko 110. člena ZJN-1.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
do 2. 2. 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 110-1/04
Ob-2095/04
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 9. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji AC
Smednik–Krška vas, pododsek Dobruška
vas–Smednik od km 3.480 do km 7.392.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za ocenitev ponudb so bila:
izkušnje ponudnika, ostala oprema, akreditacija laboratorijskih preiskav in cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ZAG, Dimičeva 12, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 33,995.284 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
33,998.788,17 SIT, 33,995.284 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
30. 1. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 12/2003
Ob-2111/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike
Slovenije.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55, 1000
Ljubljana, tel. 478-27-00, faks 478-27-43.
3. Datum izbire: 6. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: načrtovanje,
oblikovanje, izdelava, tiskanje, lasersko izpisovanje in konfekcioniranje/kuvertiranje
in distribucija obrazcev DURS.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference, teža tiskovine,
certifikat kakovosti, kapaciteta strojev.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: KRO d.o.o., Sp. Pirniče 24i,
1215 Medvode.
7. Pogodbena vrednost: 43,995.070 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
58,497.279 SIT, 43,995.070 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:
2. 2. 2004.
Davčna uprava Republike Slovenije
Št. 13/2003
Ob-2112/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike
Slovenije.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55, 1000
Ljubljana, tel. 478-27-00, faks 478-27-43.
3. Datum izbire: 7. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: pogarancijsko vzdrževanje računalniške opreme
na lokacijah Davčne uprave Republike
Slovenije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: RRC d.d., Jadranska c. 21,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 41,195.600 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
108,480.000 SIT, 41,195.600 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
2. 2. 2004.
Davčna uprava Republike Slovenije

Mednarodni razpisi
Ob-2035/04
Javni razpis za gradbena dela
Naslov: »Krepitev Slovenije na lokalni
ravni – vodovodni sistem v naseljih
Zgornje Vipavske doline«.
Lokacija: Lože, Manče, Podraga;
Goriška regija, Slovenija
1. Številka objave.
2. Postopek: razpis brez omejitev.
3. Program: Phare National Programme
2001 – Economic and Social Cohesion,
Strengthening Slovenia at the Local Level,
Lot B, Water Supply.
4. Financiranje:
Phare
SI
0106.01.01.0009.
5. Naročnik: Občina Vipava, Glavni trg 15,
5271 Vipava.
Pogodba
6. Opis projekta: investitor namerava
rekonstruirati sekundarni vodovodni sistem
v naseljih Lože, Manče in Podraga, v skupni
dolžini 3108 m, ki bo s pitno vodo oskrboval
681 prebivalcev. Dela vključujejo zemeljska,
gradbena in montažna dela.
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7. Število in nazivi posameznih sklopov:
predmet razpisa je en sklop: Vodovodni sistem v naseljih Zgornje Vipavske doline.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo izvora: na razpisu
lahko enakopravno sodelujejo fizične in pravne osebe (posamezno ali na osnovi skupnega nastopa – joint venture/konzorcij) iz držav
članic Evropske Unije in držav in območij ki jih
pokriva in/ali določa Predpis ali posebna določila, ki se uporabljajo za PHARE program, iz
katerega bo pogodba financirana ter Turčije,
Malte in Cipra. Vse blago, ki bo dobavljeno v
okviru pogodbe, mora izvirati iz teh držav.
9. Osnove za izločitev: ponudniki morajo predložiti izjavo, da niso v enem od
postopkov 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/home_
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 vsa razpisana
dela. Delne ponudbe za razpisana dela se
ne bodo upoštevale. Ponudbe za variantne
rešitve niso sprejemljive.
11. Garancija za resnost ponudbe: ponudniki morajo skupaj s ponudbo predložiti
garancijo za resnost ponudbe v znesku 2%
ponudbene vrednosti brez vključenega DDV,
v EUR z rokom veljavnosti najmanj 120 dni
od datuma odpiranja ponudb. Garancija za
resnost ponudbe bo neuspešnemu ponudniku (om) vrnjena po zaključku postopka javnega razpisa in uspešnemu ponudniku po
podpisu pogodbe s strani vseh pogodbenih
partnerjev.
12. Garancija za dobro izvedbo del:
uspešni ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti
z vključenim DDV ter drugimi dajatvami, v
EUR. Garancija mora biti predložena v 21
dneh od dneva podpisa vseh pogodbenih
strank. V primeru, ko izbrani ponudnik ne
predloži take garancije v predpisanem roku,
bo pogodba nična. Pripravljena je lahko nova
pogodba in poslana v podpis drugemu najugodnejšemu ponudniku.
13. Informativni sestanek in ogled kraja
gradbišča: informativni sestanek za bodoče
ponudnike bo na sedežu Občine Vipava z nadaljevanjem na kraju gradbišča, dne 18. 2.
2004 s pričetkom ob 10. uri.
Udeležba na sestanku je priporočljiva, a
ne obvezna.
14. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo
biti veljavne 90 dni od roka za oddajo ponudb.
15. Skrajni rok za dokončanje del: dela
morajo biti končana v roku 5 mesecev od
uvedbe v delo, vendar najkasneje do 15. oktobra 2004.
Merila za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov in izbor najugodnejše ponudbe
16. Merila za ugotavljanje sposobnosti
ponudnikov
Ponudbe lahko predložijo samo družbe
in posamezniki, ki zadoščajo naslednjim
minimalnim kvalifikacijskim pogojem, lahko
pa jih presegajo:
– posamezni ponudnik mora biti sposoben opraviti najmanj 70% pogodbenih
del z lastnimi sredstvi; v primeru skupnega
nastopa (joint venture/konzorcij) mora biti
vodilni partner sposoben opraviti vsaj 50%
pogodbenih del;
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– povprečni letni promet ponudnika v letih 2001, 2002 in 2003 mora znašati najmanj
600.000 EUR;
– uspešna izvedba gradbenih del v zadnjih 3 letih na vsaj 3 projektih, pri katerih je
bil ponudnik glavni izvajalec in ki so po naravi
in zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli;
– ključne osebe ponudnika, ki bodo sodelovale na projektu, morajo imeti vsaj 3 leta
izkušenj pri podobnih projektih;
– dostop do kreditne linije v višini najmanj
100.000 EUR.
17. Merila za izbor najugodnejše ponudbe: komisija za ocenjevanje ponudb bo izbrala ponudnika, čigar ponudba bo ustrezala
administrativnim in tehničnim kriterijem in bo
imela najnižjo ceno.
Postopek razpisa
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na naslednjem naslovu: Projekt d.d. Nova Gorica,
Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, ob predložitvi
dokazila o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo v višini 150 EUR na račun: banka
Abanka Vipa d.d., Nova Gorica, št. računa
S.W.I.F.T. ABANSI.2X 05100-8010757486
(za tuje ponudnike) ali v SIT na transakcijski
račun 04750-0000-349833, banka Nova KBM
d.d., področje Nova Gorica (za domače ponudnike), s pripisom Za razpisno dokumentacijo »Vodovodni sistem v naseljih Zgornje Vipavske doline«. Za vplačila v SIT je veljaven
prodajni menjalni tečaj Banke Slovenije na
dan objave tega razpisa. Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave. Ponudbe
morajo biti predložene na način in v obliki, kot
je predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe
v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi s tem razpisom poslati pisno svetovalnemu inženirju – Projekt d.d. Nova Gorica,
Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, kontaktna
oseba: Mojca Fornazarič, faks +386 5 30 24
493 (z navedbo Številke objave iz točke 1) v
roku najkasneje 21 dni pred rokom za oddajo
ponudb, ki je določen v točki 19. Naročnik
mora odgovoriti na vsa vprašanja ponudnikov v roku najkasneje 11 dni pred rokom za
oddajo ponudb.
19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo biti oddane najkasneje
do 8. 4. 2004 do 10. ure po lokalnem času,
na naslednji naslov: Občina Vipava, Glavni
trg 15, 5271 Vipava.
Odgovorna oseba: Pavel Perhavec,
tel.+386 (0)5 36-43-410, faks +386 (0)5
36-43-412, e-mail: obcina.vipava@siol.net.
Katerakoli ponudba, prejeta po tem roku,
se ne bo obravnavala.
20. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo javno, istega dne ob 11. uri na istem naslovu.
21. Pravna osnova: Regulativa Sveta
(EEC) št. 3906/89 z dne 18. 12. 1989 o finančni pomoči določenim državam Srednje
in Vzhodne Evrope, z amandmaji.
Občina Vipava
Ob-2036/04
Works Procurement Notice
for
Title: Strengthening Slovenia at Local
Level – Water Supply system for Villages
of the Upper Valley of Vipava
Location: Lože, Manče, Podraga;
Goriška region, Slovenia
1. Publication reference.
2. Procedure: Local open tender procedure.
3. Programme: Phare National Programme 2001 – Economic and Social Cohesion,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Strengthening Slovenia at the Local Level,
Lot B, Water Supply
4. Financing: Phare SI 0106.01.01.0009
5. Contracting authority, Municipality of
Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.
Contract Specification
6. Contract description: the investor will
reconstruct the secondary water supply
system in the villages Lože, Manče and Podraga in the total length of 3108 m, which will
provide drinking water for 681 inhabitants.
Works shall include earth works, construction and mounting works.
7. Number and titles of lots: Single lot:
»Water Supply System for Villages of the
Upper Valley of Vipava«
Conditions of Participation
8. Eligibility and rule of origin: participation is open on equal terms to all natural and
legal persons (participating either individually
or in grouping – joint venture/consortium of
tenderers) of the Member States and the countries and territories of the regions covered
and/or authorized by the Regulation or the
specific instruments applicable to the PHARE
programme under which the contract is financed and Turkey, Malta and Cyprus. All goods
provided for in the contract must originate in
these countries.
9. Grounds for exclusion: tenderers
must provide a declaration that they are
not in any of the situations listed in Section 2.3 of the Manual of Instructions for
External Relations contracts (available
from the following Internet address: http:
//europa.eu.int/comm/europeaid/home_
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 only submit one offer which should cover the whole of the Works. Partial Tenders
for the Works will not be considered. Tenders
for a variant solution are not acceptable.
11. Tender guarantee: tenderers must
provide a tender guarantee in an amount
of 2% of tender price excluding VAT in EUR
when submitting their tender which will remain in force 120 days after the deadline for
submission of tenders. This guarantee will be
released to unsuccessful tenderers once the
tender procedure has been completed and to
the successful tenderer upon signature of the
contract by all parties.
12. Performance guarantee: the successful tenderer will be requested to provide a performance guarantee of 10% of
the contract value including VAT and other
taxes in EUR when countersigning the contract. This must be delivered within 21 days
after signing the Contract from the parties. 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 for prospective Tenderers, followed by the site visit, will be organised at the premises of the Municipality of
Vipava on 18. 2. 2004, at 10 a.m.. Participation to the information meeting and site visit is
recommended, but not compulsory.
14. Tender validity: tenders must remain
valid for a period of 90 days after the deadline
for submission of tenders.
15. Maximum delivery period: the Works
must be completed within 5 months after the
Commencement of Works and in any case
no later than 15th October 2004.

Selection and Award criteria
16. Selection criteria
Tenders should be submitted only by
companies and natural persons meeting the
minimum qualifying criteria including, but not
limited to:
– Tenderer shall have the ability to carry out at least 70% of the Contract Works
by his own means; in case of a Joint
Venture/Consortium the leading partner shall
have the ability to carry out at least 50% of
the contract works;
– average annual turnover of Tenderer for
the years 2001, 2002 and 2003 should be at
least EUR 600.000;
– successful experience as a prime Contractor in construction of at least 3 projects of
the similar nature and complexity comparable
to the tendered works during last 3 years;
– Tenderer’s key personnel should have
at least 3 years of adequate experience;
– access to credit line which should be at
least EUR 100.000.
17. Award criteria: the Evaluation Committee shall select the Tenderer whose
Tender has been determined to meet the
administrative and technical criteria, and has
the lowest price.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available from the
following address: Projekt d.d. Nova Gorica,
Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, against the
proof that a non-refundable tender fee of
EUR 150. whic=h excludes courier delivery, has been paid to the bank Abanka Vipa
d.d., Nova Gorica, bank account S.W.I.F.T.
ABANSI.2X 05100-8010757486 (for foreign Tenderers) or in SIT to the bank NOVA
KBM d.d., Nova Gorica, BANK ACCOUNT
No.04750-0000-349833 (for local tenderers),
with the notice “For tender dossier »Water
Supply System for Villages of the Upper Valley of Vipava«. For the payments the selling
exchange rate issued by the Bank of Slovenia on the day of the announcement in the
Official Gazette of the Republic of Slovenia
is relevant. Tenders must be submitted using
the standard tender form included in the tender dossier, whose format and instructions
must be strictly observed.
Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to the
Consulting Engineer Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, contact
person: Mojca Fornazarič, fax No +386 5 30
24 493 (mentioning the Publication reference shown in item 1) at least 21 days before
the deadline for submission of tenders given
in item 19. The Contracting Authority must
reply to all tenderers’ question at least 11
days before the deadline for submission of
tenders.
19. Deadline for submission of tenders
The tenders must be delivered at the latest on 08/04/2004 at 10:00 hrs local time to
the following address: Municipality of Vipava,
Glavni trg 15, 5271 Vipava.
Responsible person: Mr. Pavel Perhavec, tel. +386 (0)5 36-43-410, Fax +386 (0)5
36-43-412, E-mail: obcina.vipava@siol.net.
Any tender received after this deadline
will not be considered.
20. Tender opening session: tenders will
be opened on the same day, at the same address at 11:00 hrs local time.
21. Legal basis: PHARE: Council Regulation (EEC) No 3906/89 of 18th December 1989
on Economic aid to Certain Countries of Central and Eastern Europe, and amendments.
Municipality of Vipava

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Javni razpisi
Št. 316-5/2004
Ob-2039/04
Na podlagi Sprememb proračuna
Republike Slovenije za leto 2004 (Ur. l.
RS, št. 130/03), 65. in 66. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 79/99,
8/00-popr., 52/02-ZJA, 110/02-ZGO-1 in
50/03-odl.US), Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za
leto 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03) in
12. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 47/03, 67/03), objavljamo
javni razpis
za finančne spodbude investicijskim
ukrepom za izrabo obnovljivih virov
energije v gospodinjstvih za leto 2004
1. Ime in sedež sofinancerja: Ministrstvo
za okolje, prostor in energijo, Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo in obnovljive vire energije, Dimičeva 12, Ljubljana, tel. 01/300-69-90, faks 01/300-69-91,
(nadalje: Agencija).
2. Predmet razpisa, pogoji in merila:
Agencija za leto 2004 v obliki nepovratnih sredstev finančno spodbuja izvedbo
investicijskih ukrepov za izrabo obnovljivih
virov energije v gospodinjstvih.
Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala za naslednja ukrepa:
A) vgradnjo solarnih sistemov za ogrevanje vode,
B) vgradnjo toplotnih črpalk, in sicer:
B.1. vgradnjo toplotnih črpalk za ogrevanje sanitarne vode ali
B.2. vgradnjo toplotnih črpalk za centralno ogrevanje prostorov.
Na razpisu lahko sodelujejo posamezna gospodinjstva na območju Republike
Slovenije, ki so izvedla enega ali oba ukrepa, ki sta predmet razpisa. Nepovratna
sredstva se bodo dodeljevala za izvedene
ukrepe, ki so v funkciji delovanja od 1. 6.
2003 naprej.
Izjemoma lahko za nepovratna sredstva
ponovno zaprosijo tudi tista gospodinjstva,
ki so oddala vlogo na »javni razpis za finančne spodbude investicijskim ukrepom
za izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih za leto 2003« (Ur. l. RS, št.
19-21/03) v času preden je stopilo v veljavo
obvestilo o zaključku javnega razpisa (Ur.
l. RS, št. 61-62/03) in jim je bila neobravnavana vloga vrnjena skupaj z dopisi, ki
so označeni z zaporednimi številkami od
3161-11/2003-569 do 3161-11/2003-743. V
teh izjemah se bodo nepovratna sredstva
dodeljevala za izvedene ukrepe, ki so v
funkciji delovanja od 1. 9. 2002 naprej.
Gospodinjstvo v tem razpisu predstavlja
fizična oseba, ki je lastnik, solastnik ali najemnik stanovanja ali hiše, in je investitor v
ukrep, ki je predmet razpisa.
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratnih
sredstev je popolna vloga. Iz dokumentacije za posamezno vlogo mora biti razvidno,
da je ukrep izveden ustrezno razpisanim
kriterijem in da je vloga pripravljena ustrezno pogojem iz razpisne dokumentacije.
Za pridobitev nepovratnih sredstev za
vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje prostorov (ukrep B.2.) mora biti poleg

osnovnega pogoja izpolnjen tudi pogoj,
da je specifična letna toplota za ogrevanje stavbe Qh/Au [kWh/m2a], v katero se
vgrajuje ogrevalni sistem s toplotno črpalko, v skladu s Pravilnikom o toplotni zaščiti
in učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l.
RS, št. 42/02, 110/02-ZGO-1).
Dopolnitev vloge bo prosilcem omogočena samo enkrat. Vsaka nepopolna
ali neustrezno dopolnjena vloga bo zavržena.
Višina nepovratnih sredstev za posamezne ukrepe je sledeča:
A) vgradnja solarnih sistemov za ogrevanje vode, do 40% cene sistema, vendar
največ 30.000,00 SIT/m2 vgrajenega sprejemnika sončne energije (SSE) oziroma
180.000 SIT za celoten sistem,
B.1. vgradnja toplotnih črpalk za ogrevanje sanitarne vode, do 40% cene toplotne črpalke z vključenim hranilnikom toplote, vendar največ 45.000,00 SIT,
B.2. vgradnjo toplotnih črpalk za centralno ogrevanje prostorov, do 40% cene
toplotne črpalke z vključenim prenosnikom
za zajem energije okolice, vendar največ
500.000,00 SIT.
Podrobnejša pojasnila o pogojih in merilih so v razpisni dokumentaciji.
3. Sredstva v višini 70,000.000 SIT so
na proračunski postavki 2345 – 430 Sprememb proračuna RS za leto 2004.
Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala do porabe sredstev po zaporedju
predloženih popolnih vlog na pošti (datum, ura, minuta poštnega žiga), v skladu
s predpisi in sklenjeno pogodbo.
4. Predvideno obdobje porabe sredstev
do konca leta 2004.
5. Rok za predložitev vlog je do objave
zaključka javnega razpisa.
Popolne vloge, v skladu z navodili v
razpisni dokumentaciji, pošljite po pošti
– priporočeno – v zaprti ovojnici na naslov: Agencija RS za učinkovito rabo in obnovljive vire energije, Dimičeva 12, 1000
Ljubljana. V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti jasno označen pripis “Vloga
OVE-G 2004 – Ne odpiraj!”, v levem zgornjem kotu mora biti naveden polni naslov
prosilca. Neustrezno dostavljene ali označene vloge ne bodo uvrščene v vrstni red
prispetja, ne bodo obravnavane in bodo
vrnjene prosilcem.
6. Odpiranje, po zaporedju predloženih
vlog do dne odpiranja (datum, ura, minuta
poštnega žiga), bo izvedla komisija agencije. Odpiranje ne bo javno in bo potekalo
v prostorih Agencije RS za učinkovito rabo
in obnovljive vire energije, Dimičeva 12,
Ljubljana. Prvo odpiranje bo izvedeno v
četrtek, 4. marca 2004. Naslednja odpiranja bodo izvedena vsak prvi četrtek v
naslednjih mesecih do porabe sredstev.
V primeru, da bodo sredstva zadoščala,
bo zadnje odpiranje v letu 2004 izvedeno
novembra.
7. Prosilci bodo o rezultatu obveščeni v
roku 45 dni od dneva odpiranja vloge.
8. Razpisno dokumentacijo naročite s
pisnim zahtevkom na naslov agencije ali
po faksu 01/300-69-91 do objave o porabi
sredstev.
9. Dodatne informacije: razpisna dokumentacija bo v roku 5 dni po objavi
v Uradnem listu RS objavljena tudi na
spletni strani Agencije: www.gov.si/aure
in Ministrstva za okolje, prostor in energijo www.gov.si/mop. Dodatne informacije
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o razpisu so na voljo po tel. 01/300-69-90
vsak ponedeljek in sredo od 9. do
12. ure.
Agencija RS za učinkovito rabo
in obnovljive vire energije
Št. 316-1/2004
Ob-2040/04
Na podlagi Sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2004 (Ur. l. RS,
št. 130/03), 65. in 66. člena Energetskega
zakona (Ur. l. RS, št. 79/99, 8/00-popr.,
52/02-ZJA, 110/02-ZGO-1 in 50/03-odl.US),
Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU,
110/02-ZDT-B), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2004 in
2005 (Ur. l. RS, št. 130/03) in 12. poglavja
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
47/03, 67/03), objavljamo
javni razpis
za finančne spodbude investicijskim
ukrepom za energetsko izrabo lesne
biomase v gospodinjstvih za leto 2004
1. Ime in sedež sofinancerja: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
Republike Slovenije za učinkovito rabo in
obnovljive vire energije, Dimičeva 12, Ljubljana, tel. 01/300-69-90, faks 01/300-69-91,
(nadaljevanje: Agencija).
2. Predmet razpisa, pogoji in merila:
Agencija za leto 2004 v obliki nepovratnih sredstev finančno spodbuja izvedbo
investicijskih ukrepov za energetsko izrabo
lesne biomase v gospodinjstvih.
Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala za vgradnjo kurilnih naprav za centralno
ogrevanje na lesno biomaso, in sicer za kurilne naprave na:
– polena,
– pelete,
– sekance.
Na razpisu lahko sodelujejo posamezna gospodinjstva na območju Republike
Slovenije, ki so vgradila kurilno napravo za
centralno ogrevanje na lesno biomaso. Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala za
izvedene ukrepe, ki so v funkciji delovanja
od 1. 11. 2003 naprej.
Gospodinjstvo v tem razpisu predstavlja
fizična oseba, ki je lastnik, solastnik ali najemnik stanovanja ali hiše, in je investitor v
ukrep, ki je predmet razpisa.
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratnih sredstev je popolna vloga. Iz dokumentacije za posamezno vlogo mora biti
razvidno, da je ukrep izveden ustrezno
razpisanim kriterijem in da je vloga pripravljena ustrezno pogojem iz razpisne
dokumentacije.
Poleg osnovnega pogoja morajo kurilne
naprave imeti naslednje tehnične karakteristike:
– nominalni izkoristek kurilne naprave
mora biti večji ali enak 86%,
– vrednost emisij ogljikovega monoksida pri nominalni moči mora biti manjša od
1250 mg/m3,
– vrednost emisij prašnih delcev mora
biti manjša od 50 mg/m3,
– kurilne naprave na polena morajo imeti
prigrajen hranilnik toplote velikosti vsaj 50
l/kW toplotne moči kurilne naprave.
Dopolnitev vloge bo prosilcem omogočena samo enkrat. Vsaka nepopolna
ali neustrezno dopolnjena vloga bo zavržena.
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Višina nepovratnih sredstev je slede-

– vgradnja kurilnih naprav za centralno
ogrevanje na polena, do 40% cene kurilne
naprave in hranilnika toplote, vendar največ 300.000 SIT,
– vgradnja kurilnih naprav za centralno
ogrevanje na lesne pelete, do 40% cene
kurilne naprave s podajalnikom, vendar
največ 400.000 SIT,
– vgradnja kurilnih naprav za centralno
ogrevanje na lesne sekance, do 40% cene
kurilne naprave s podajalnikom, vendar
največ 500.000 SIT.
Podrobnejša pojasnila o pogojih in merilih so v razpisni dokumentaciji.
3. Sredstva v višini 40,000.000 SIT so
na proračunski postavki 3444 – 430 Sprememb proračuna RS za leto 2004.
Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala do porabe sredstev po zaporedju
predloženih popolnih vlog na pošti (datum, ura, minuta poštnega žiga), v skladu
s predpisi in sklenjeno pogodbo.
4. Predvideno obdobje porabe sredstev: do konca leta 2004.
5. Rok za predložitev vlog je do objave
zaključka javnega razpisa.
Popolne vloge, v skladu z navodili v
razpisni dokumentaciji, pošljite po pošti
– priporočeno – v zaprti ovojnici na naslov: Agencija RS za učinkovito rabo in obnovljive vire energije, Dimičeva 12, 1000
Ljubljana. V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti jasno označen pripis “Vloga
OPEILB-G 2004 – Ne odpiraj!”, v levem
zgornjem kotu mora biti naveden polni
naslov prosilca. Neustrezno dostavljene
ali označene vloge ne bodo uvrščene v
vrstni red prispetja, ne bodo obravnavane
in bodo vrnjene prosilcem.
6. Odpiranje, po zaporedju predloženih
vlog do dne odpiranja (datum, ura, minuta
poštnega žiga), bo izvedla komisija agencije. Odpiranje ne bo javno in bo potekalo
v prostorih Agencije RS za učinkovito rabo
in obnovljive vire energije, Dimičeva 12,
Ljubljana. Prvo odpiranje bo izvedeno v
četrtek, 4. marca 2004. Naslednja odpiranja bodo izvedena vsak prvi četrtek v
naslednjih mesecih do porabe sredstev.
V primeru, da bodo sredstva zadoščala,
bo zadnje odpiranje v letu 2004 izvedeno
novembra.
7. Prosilci bodo o rezultatu obveščeni v
roku 45 dni od dneva odpiranja vloge.
8. Razpisno dokumentacijo naročite s
pisnim zahtevkom na naslov agencije ali
po faksu 01/300-69-91 do objave o porabi
sredstev.
9. Dodatne informacije
Razpisna dokumentacija bo v roku 5.
dni po objavi v Uradnem listu RS, objavljena tudi na spletni strani Agencije:
www.gov.si/aure in Ministrstva za okolje,
prostor in energijo www.gov.si/mop. Dodatne informacije o razpisu so na voljo po
tel. 01/300-69-90 vsak ponedeljek in sredo
od 9. do 12. ure.
Agencija RS za učinkovito
rabo in obnovljive vire energije
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Št. 021-1/2004-3

Ob-2145/04

Najava javnih razpisov
Ministrstva za gospodarstvo področja
za razvoj podjetniškega sektorja in
konkurenčnosti v letu 2004
Ministrstvo za gospodarstvo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja razpise
v okviru Programa spodbujanja podjetništva in konkurenčnosti 2002-2006, ki ga je
pripravilo ministrstvo na osnovi dolgoročnih ciljih Strategije gospodarskega razvoja
Slovenije. Politika razvoja podjetništva in
konkurenčnosti je usmerjena v sistemske
ukrepe za ustvarjanje stimulativnega okolja za razvoj podjetništva in inovativnosti
in neposredne finančne spodbude (v nadaljevanju: ukrepe) podjetjem za krepitev
njihove konkurenčne sposobnosti, v skladu z razvojnimi cilji in usmeritvami.
Neposredne finančne spodbude podjetnikom in podjetjem, ki bodo predmet javnih razpisov, so zajete v treh ciljno usmerjenih programih in posameznih ukrepih, s
katerimi želi ministrstvo podpreti razvojne
programe obstoječih in potencialnih novih
podjetij in podjetnikov.
1. Program: Znanje za razvoj
Namen programa je izboljšanje pretoka
znanja iz izobraževalnih in raziskovalnih
institucij v gospodarstvo. Program zajema
spodbujanje sodelovanja in pretoka znanja raziskovalnega kadra med institucijami
znanja in gospodarstvom, skupnih vlaganj
v izobraževalno in raziskovalno infrastrukturo ter zaposlovanja raziskovalnega kadra v gospodarstvu. V letu 2004 bo ministrstvo za ta namen preko javnih razpisov
podprlo skupne projekte za izboljšanje
pretoka znanja iz izobraževalnih in raziskovalnih institucij v gospodarstvo.
2. Program: Izboljšanje konkurenčnih
sposobnosti podjetij
Namen programa je podpora podjetniškim projektom na področju razvoja in
raziskav, tehnološkega razvoja, internacionalizacije podjetij, uvajanja strategij za
povečevanje produktivnosti, povezovanja
podjetij vzdolž proizvodne verige ter razvoja grozdov.
3. Program: Spodbujanje podjetništva
in izkoriščanja podjetniških priložnosti
Namen programa je pospešitev trenda
nastajanja novih podjetij in podpora malim in srednje velikim podjetjem v rasti,
z izboljšanjem dostopa podjetnikov do
informacij, znanja in virov financiranja.
Ministrstvo bo zagotavljalo spodbude preko programov Pospeševalnega centra za
malo gospodarstvo (PCMG) ter Javnega
sklada za malo gospodarstvo.
Ministrstvo objavlja prvi sklop javnih
razpisov v okviru Programa ukrepov spodbujanja podjetništva in konkurenčnosti v
skupni višini 2.240,000.000 SIT:
1. javni razpis za sofinanciranje spodbud tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev v letu 2004 (predvidena višina
sredstev 150 mio SIT),
2. javni razpis za spodbujanje prijav
podjetij na razpise 6. Okvirnega programa
Evropske unije v letu 2004 (predvidena višina sredstev 100 mio SIT),

3. javni razpis za spodbujanje razvoja
grozdov v letih 2004 in 2005 (predvidena
višina sredstev za 2004 600 mio SIT in za
2005 450 mio SIT),
4. javni razpis za spodbujanje malih in
srednjih podjetij pri prodoru na nove izvozne
trge v letu 2004 (predvidena višina sredstev
250 mio SIT),
5. javni razpis za spodbujanje izhodnih
investicij slovenskih podjetij v letu 2004
(predvidena višina sredstev 500 mio SIT),
6. javni razpis za spodbujanje neposrednih tujih investicij v letih 2004 in 2005 (predvidena višina sredstev za 2004 440 mio SIT
in za 2005 200 mio SIT),
7. javni razpis za uvajanje in nadgrajevanje sistemov stalnih izboljšav v letih 2004 in
2005 (predvidena višina sredstev za 2004
200 mio SIT in za 2005 300 mio SIT).
Javni razpisi in razpisne dokumentacije
bodo dostopne na spletnih straneh ministrstva. Za vse javne razpise bodo organizirani
informativni dnevi, na katerih se bodo potencialni prijavitelji projektov podrobno seznanili z zahtevami javnih razpisov in pridobili
druge potrebne informacije. Datumi informativnih dni so navedeni v javnih razpisih.
Ministrstvo bo naknadno objavilo še štiri
javne razpise v skupni višini 1.691,000.000
SIT ter programe za podporo razvoju tehnoloških mrež in razvoja novih trgov:
1. javni razpis za spodbujanje investicij
v nove tehnologije in produkte v letih 2004
in 2005,
2. javni razpis za dodeljevanje spodbud
za razvoj tehnoloških centrov v letu 2004,
3. javni razpis za podporo razvojnim
investicijam tehnološko usmerjenih SME v
letu 2004,
4. javni razpis za prenos znanja in razvoj novih inovativnih konceptov in metod v
letu 2004.
Ministrstvo pripravlja še objavo razpisov,
ki bodo podprti s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF) ter s sredstvi PHARE. V okviru ERDF bodo objavljeni
razpisi na področju razvoja inovacijskega
okolja in razvoja turističnih destinacij, v okviru PHARE pa razpisi na področju razvoja
tehnoloških centrov, spin-off inkubatorjev in
poslovnih con. Javni razpisi bodo objavljeni
naknadno.
Ministrstvo dodatno zagotavlja spodbude tudi preko programov Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo in
preko programov Javnega sklada za malo
gospodarstvo. Javni sklad za malo gospodarstvo zagotavlja podporo podjetniškim
projektom, z dodeljevanjem neposrednih
(krediti za posebne ciljne skupine sklada)
in posrednih (subvencioniranje obrestnih
mer bančnih kreditov) finančnih spodbud,
z garancijami za najete kredite in, v manjši
meri, z zagotavljanjem začetnega kapitala
za nove podjetniške projekte. Pospeševalni
center za malo gospodarstvo izvaja program
razvoja medpodjetniških povezav mikro in
majhnih podjetij (lokalni grozdi) in program
subvenciranja svetovanja za mala in srednja
podjetja po sistemu »vavčer«.
Objava prvega sklopa javnih razpisov:
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Dodatne informacije

Razpis 2004

Vodja razpisa

1

Javni razpis za sofinanciranje storitev tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev v letu 2004

Simona Novak

478-35-20

150,000.000

2

Javni razpis za spodbujanje prijav podjetij na razpise 6. Okvirnega mag. Peter Poprograma Evropske unije v letu 2004
lajnar

478-33-26

100,000.000

27. 2. 2004

torek, četrtek od 9.
do 11. ure

3

Javni razpis za spodbujanje razvoja grozdov v letih 2004 in 2005

mag. Franci
Simon

478-36-20

600,000.000

26. 2. 2004

torek, četrtek od 9.
do 10. ure

4

Javni razpis za spodbujanje malih in srednjih podjetij pri prodoru na
nove izvozne trge v letu 2004

Mojca Perhavc

478-32-63

250,000.000

2. 3. 2004

torek, četrtek od 9.
do 11. ure

5

Javni razpis za spodbujanje izhodnih investicij slovenskih podjetij
v letu 2004

Ana Mlinar

478-32-93

500,000.000

3. 3. 2004

torek, četrtek od
10. do 12. ure

6

Javni razpis za spodbujanje neposrednih tujih investicij v letih 2004
in 2005

Ana Mlinar

478-32-93

440,000.000

ne bo info torek, četrtek od 9.
dneva
do 11. ure

7

Javni razpis za uvajanje in nadgrajevanje sistemov stalnih izboljšav
v letih 2004 in 2005

Simona Hočevar

478-32-67

200,000.000

ne bo info torek, četrtek od 9.
dneva
do 11. ure

26. 2. 2004

torek, četrtek od 9.
do 11. ure

Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 021-1/2004-3
Ob-2098/04
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 118/02
in 130/03), proračuna Republike Slovenije
za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03), Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št.
130/03), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 47/03) in Programa ukrepov za
pospeševanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006 (Sklep komisije za nadzor nad državnimi pomočmi št.
301-3/02-BP-265 z dne 27. 3. 2002 in dopolnitev št. 2019/02-BP-915 z dne 22. 7.
2002) Republika Slovenija, Ministrstvo za
gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje storitev tehnoloških
parkov in podjetniških inkubatorjev v
letu 2004
1. Neposredni uporabnik: Republika
Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju:
ministrstvo).
2. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je sofinanciranje storitev podjetniških inkubatorjev in tehnoloških parkov za
podporo malim in srednjim podjetjem, ki
delujejo v njihovem okviru.
2.1. Namen razpisa: namen javnega
razpisa je sofinanciranje storitev tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev,
ki zagotavljajo ugodnejše prostorske in
tehnične pogoje za nastajanje in delovanje
podjetij v zgodnjih fazah razvoja, izvajajo
storitve za ustanovitev in začetno delovanje podjetij pod ugodnejšimi pogoji. S sofinanciranjem storitev v tehnoloških parkih in
podjetniških inkubatorjih ministrstvo spodbuja razvoj inovacijskega okolja, ki malim
in srednje velikim podjetjem omogoča lažji
dostop do znanja, rezultatov raziskav, novih tehnologij in drugih storitev za njihovo
rast in razvoj.
2.2. Ministrstvo bo sofinanciralo naslednje storitve:

– svetovalne storitve enkratnega značaja, ki so podjetjem na voljo le v začetni fazi
projekta razvoja posameznega podjetja na
področju usposabljanja, upravljanja, računovodstva, knjigovodstva ter finančnega
poslovanja, novih tehnologij (posebno informacijskih), varstva okolja, zaščite intelektualne lastnine in podobno, ocene izvedljivosti
novih predlogov ter razširjanje znanja (v višini do 50% stroškov);
– razvojno raziskovalna dejavnost, ki
vključuje stroške dela in skupne infrastrukture tehnoloških parkov oziroma podjetniških
inkubatorjev, v katero spadajo stroški opreme, zemljišč, in poslopij, ki se izključno in
stalno uporabljajo za razvojno-raziskovalne
aktivnosti tehnološkega parka oziroma inkubatorja. Raziskovalno razvojne aktivnosti
podjetij morajo biti organizirane v obliki projektov (v višini do 25% stroškov);
– ministrstvo bo sofinanciralo tudi del
stroškov razvoja novih storitev za tehnološke parke. Upravičeni stroški za razvoj novih
storitev lahko znašajo največ do 15% sredstev iz prve in druge alinee odstavka.
2.3. Pogoji sodelovanja
Na razpis se lahko prijavijo podjetniški
inkubatorji in tehnološki parki.
Podjetniški inkubator je pravna oseba,
ki predstavlja okolje z ugodnimi pogoji za
začetek delovanja novega podjetja in nudi
infrastrukturo ter skupne storitve svetovanja
podjetnikom začetnikom (inkubirancem), kar
dokaže s svojim statutom in odobrenim programom dela s strani upravnega organa
podjetniškega inkubatorja.
Tehnološki park je pravna oseba, ki
predstavlja okolje z ugodnimi pogoji za
začetek delovanja podjetij z visoko tehnološko zahtevnostjo in podjetja, ki komercializirajo lastno razvojno raziskovalno
dejavnost.
Podjetja v podjetniškem inkubatorju in
tehnološkem parku so lahko deležna spodbud le omejeno obdobje in sicer prva štiri
leta delovanja. V tehnoloških parkih se dovolijo posebni primeri, katere pa mora potrditi skupščina tehnološkega parka in se tako
štiriletno obdobje po potrebi podaljša.

Na razpis se lahko prijavi podjetniški inkubator ali tehnološki park ob upoštevanju
naslednjih pogojev:
– razpolagati mora z ustreznim prostorom (vsaj 500 m2 za tehnološke parke
in vsaj 200 m2 za podjetniške inkubatorje)
ter primerno infrastrukturo, ki predstavlja
pisarniške in proizvodne prostore, telefon,
internet, energetika,… in storitve (finančne,
pravne, marketinške,…);
– razpolagati mora z mrežo strokovnjakov oziroma svetovalcev, ki podpirajo razvoj
podjetij v parku oziroma inkubatorju;
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– na dan 31. 12. 2003 niso bila v stanju
kapitalske neustreznosti po 10. členu zakona o finančnem poslovanju podjetij;
– od leta 2000 niso pridobila in niso v
postopku pridobivanja državnih pomoči
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v
težavah;
– za isti namen niso pridobila sofinanciranja iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna;
– nimajo neporavnanih obveznosti do
države.
Vloge prijaviteljev, ki ne ustrezajo pogojem sodelovanja in vloge, ki niso skladne z
namenom razpisa, se zavržejo.
2.4. Merila za izbor
Sredstva za sofinanciranje bodo dodeljena z naslednjimi merili:
Merila

Vrednost

razvoj tehnološkega parka oziroma
podjetniškega inkubatorja
(opredeljenost smernic razvoja
tehnološkega parka oziroma
podjetniškega inkubatorja za triletno
obdobje, definiraniranost in realnost
ciljev, opis dela, mejniki
in pričakovani rezultati)
25% ocene
organiziranost svetovalne
dejavnosti v podjetniškem
inkubatorju oziroma tehnološkem
parku
20% ocene

Stran
Merila
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infrastruktura in tehnološka
opremljenost podjetniškega
inkubatorja oziroma
tehnološkega parka
20% ocene
kakovost razvojno raziskovalnih
projektov (opredeljenost ciljev
in rezultatov projektov, tehnološka
zahtevnost projektov, dosežena
raven znanja)
15% ocene
število inkubirancev in rast števila
inkubirancev glede na prejšnja
leta ter uspešni izstopi
iz tehnološkega parka oziroma
inkubatorja
20% ocene
Na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh
popolnih vlog, višine zahtevanih sredstev s
strani parkov, podjetniških inkubatorjev ter
višine razpoložljivih sredstev bo strokovna
komisija določila spodnjo mejo višine doseženih točk, nad katero bo odobrila sofinanciranje. Višina doseženih točk bo osnova za
določitev deleža sofinanciranja.
3. Višina sredstev
Okvirna vrednost za izvedbo javnega
razpisa za tehnološke parke in podjetniške
inkubatorje je 150 milijonov tolarjev za leto
2004. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1739 proračuna RS za leto 2004.
Okvirna višina razpisanih sredstev za
posamezni javni razpis se lahko poveča za
nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske postavke.
4. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev je proračunsko leto
2004.
5. Način prijave in razpisni rok
Popolna prijava, v skladu z navodili iz
razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5/II, 1000 Ljubljana, do
2. 3. 2004 (velja poštni žig do vključno 1. 3.
2004 ali oddaja v glavno pisarno Ministrstva
za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana najkasneje do 4. 3. 2004 do 11. ure) v zaprti
ovojnici, pod oznako »Ne odpiraj – vloga za
javni razpis za sofinanciranje storitev tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev v
letu 2004« ter polnim naslovom pošiljatelja
na zadnji strani. Vlog, ki ne bodo prispele
pravočasno, komisija ne bo obravnavala in
bodo vrnjene prosilcem.
Vsi podatki iz vlog prijaviteljev, razen podatkov iz dispozicij projektov, so javni.
6. Odpiranje vlog: komisijsko odpiranje
vlog bo 8. 3. 2004 ob 12. uri v prostorih
Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5/II,
1000 Ljubljana. Odpiranje je javno in bo potekalo v sobi št. 24, II. nadstropje.
7. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v
roku najmanj 60 dni od datuma odpiranja
vlog.
8. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na internet naslovu http://www.mg-rs.si (ali http:
//www.gov.si/mg) in na sedežu Ministrstva
za gospodarstvo. Razpisna dokumentacija
se lahko posreduje tudi po elektronski pošti,
če predlagatelj na spodaj navedeni e-mail
naslov posreduje prošnjo za dvig razpisne
dokumentacije.
9. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo vsak torek in četrtek med 9.
in 11. uro po tel. 01/478-32-50, kontaktna
oseba: Simona Novak. Morebitna vprašanja
je mogoče posredovati tudi po elektronski
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pošti simona.novak@gov.si oziroma po faksu 01/478-32-90.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 021-1/2004-3
Ob-2099/04
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 118/02 in
130/03), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03), Zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
47/03) in Programa ukrepov za spodbujanje
podjetništva in konkurenčnosti za obdobje
2002–2006 (Sklep Komisije za nadzor nad
državnimi pomočmi št. 30224/03-DŠ-87 z
dne 21. 1. 2003 Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za spodbujanje prijav podjetij na razpise
6. okvirnega programa Evropske unije
v letu 2004
1. Neposredni uporabnik: Republika
Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju:
ministrstvo).
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov priprave prijav projektov na razpise
6. okvirnega programa Evropske unije.
Podjetja, institucije inovacijskega okolja ali
združenja podjetij so upravičena do subvencije, če bodo prijavila projekt v enega izmed
naslednjih instrumentov uresničevanja 6.
okvirnega programa EU:
– Integrirani projekti,
– Mreže odličnosti,
– Ciljni raziskovalni in inovacijski projekti,
– Koordinacijske aktivnosti,
– Podporne aktivnosti,
– Infrastrukturni programi,
– Marie Curie štipendije (host),
– Posebni ukrepi za mala in srednja
podjetja.
Definicije instrumentov ureja Uredba Ministrskega sveta št. 2321/2002 (REGULATION (EC)No 2321/2002), ki je del razpisne
dokumentacije.
Do sredstev niso upravičena podjetja,
ki sicer pripravljajo projekte na razpise 6.
okvirnega programa, vendar ti projekti ne
potekajo v mednarodnem konzorciju. Vsi
projekti, ki jim bo pripravo sofinanciralo
Ministrstvo za gospodarstvo, se morajo izvajati v mednarodnem konzorciju najmanj
treh partnerjev iz najmanj dveh držav članic
Evropske unije ali bodočih članic Evropske
unije in mora izpolnjevati pogoje razpisne
dokumentacije Evropske komisije.
2.1. Namen razpisa
Namen ministrstva je spodbuditi podjetja, posebej mala in srednja podjetja, združenja podjetij in institucije inovacijskega
okolja (tehnološki parki, tehnološki centri,
inkubatorji, grozdi in tehnološke mreže)
k vključevanju v 6. okvirni program EU.
Ministrstvo želi s podporo pri pripravi projektov zagotoviti udeležbo slovenskih podjetij v mednarodnih konzorcijih, ki temeljijo
na znanju.
Cilj ministrstva je s finančno podporo pri
pripravi projektov povečati število prijav slovenskih podjetij na razpise 6. okvirnega programa EU in s tem pospešiti prenos znanja
iz evropskega raziskovalnega prostora.

2.2. Upravičeni stroški
Subvencija se podeli za vse stroške povezane s pripravo projekta, ki bo oddan na
razpise 6. okvirnega programa v letu 2004.
Sredstva bodo dodeljena po pravilu de
minimis. Skupni znesek pomoči dodeljen
prejemniku po pravilu de minimis ne sme
preseči 23,000.000 SIT v obdobju treh let
od zadnjega prejema takšne pomoči, ne
glede na obliko ali namen pomoči. Podjetja,
ki so v zadnjih treh letih presegla višino take
pomoči, niso upravičena do sredstev tega
javnega razpisa.
3. Pogoji sodelovanja
Na razpis se lahko prijavijo gospodarske
družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93, 29/94,
82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 36/00, 45/01,
50/02 in 93/02) in samostojni podjetniki (v
nadaljevanju: podjetja) s sedežem v Republiki Sloveniji;
– ki niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– ki imajo poravnane obveznosti do
države;
– ki 31. 12. 2003 niso v stanju kapitalske
neustreznosti, kot jo opredeljuje 10. člen
Zakona o finančnem poslovanju podjetij
(Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02
in 93/02);
– ki niso pridobila državnih pomoči za
podjetja v težavah po letu 2000 ali niso v
fazi pridobivanja take pomoči;
– ki niso za isti namen sofinancirana iz
drugih sredstev evropskega, državnega ali
lokalnega proračuna.
Do sredstev iz razpisa niso upravičena
podjetja iz naslednjih panog: kmetijstvo,
ribištvo, in jeklarstvo.
Za podjetja iz naslednjih panog je potrebna posebna obravnava pri komisiji za nadzor
nad državnimi pomočmi: ladjedelništvo in
transport, premogovništvo, industrija motornih vozil in industrija sintetičnih vlaken.
Na razpis se lahko prijavijo tudi institucije
inovacijskega okolja, ki so organizirana kot
podjetja, gospodarska interesna združenja
in zavodi. Institucije inovacijskega okolja
morajo v predstavitvi podjetja dokazati,
kako bo njihovo projektno delo vplivalo na
člane njihovega združenja. Te institucije so:
tehnološki parki, tehnološki centri, inkubatorji in grozdi.
V primeru, da se v mednarodni konzorcij, ki bo izvajal projekt, vključuje hkrati več
slovenskih podjetij, morajo le-ta določiti
nosilca, da v imenu skupine nastopa kot
prijavitelj vloge na javni razpis in kasnejši
pogodbeni partner z Ministrstvom za gospodarstvo.
Posamezno podjetje oziroma institucija
inovacijskega okolja se lahko na javni razpis v letu 2004 prijavi z največ dvema projektoma.
Vloge prijaviteljev, ki ne ustrezajo pogojem sodelovanja in vloge, ki niso v skladu z
namenom razpisa, se zavržejo.
2. 4. Merila za izbiro projektov
Prispele vloge, ki bodo ustrezale Uredbi
Ministrskega sveta 2321/2002 in v tem razpisu določenim pogojem sodelovanja, bo
ocenila strokovna komisija. Komisija bo v
postopku preverjala, ali projekti ustrezajo
naslednjim kriterijem:
– evropska naravnanost projekta in
konzorcija,
– sposobnost slovenskega partnerja za
mednarodno znanstveno tehnološko sodelovanje,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– trdnost odnosov v konzorciju,
– tehnološka odličnost (oziroma inovativni pristop pri podpornih projektih),
– usklajen terminski plan in finančna
shema.
3. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
je na razpolago za sofinanciranje projektov
v letu 2004 znaša 100,000.000 SIT. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1803
proračuna RS za leto 2004. Okvirna višina
razpisanih sredstev za posamezni razpis se
lahko poveča za nerazporejena sredstva v
okviru iste proračunske postavke.
Višina sredstev sofinanciranja posameznega projekta je odvisna od zahtevnosti instrumenta uresničevanja 6. okvirnega programa EU, po katerem bo le-ta potekal.
Za projekte, v katere se slovenski partner
mednarodnega konzorcija prijavlja kot član,
je predvidena enotna subvencija za podjetje
v višini 1,500.000 SIT, ne glede na instrument izvajanja.
V primeru, da v mednarodnem konzorciju
nastopa več slovenskih partnerjev in ni nobeden izmed njih koordinator projekta, je skupina
upravičena do subvencije v višini 2,500.000
SIT. Subvencijo za vso skupino prejme nosilno
podjetje, ki ga mora določiti skupina.
V primeru, da slovensko podjetje ali institucija inovacijskega okolja nastopa v vlogi
koordinatorja projekta 6. okvirnega programa, se sredstva javnega razpisa dodelijo po
spodnji shemi.
– Integrirani projekti – do 4,000.000 SIT,
– Mreže odličnosti – do 4,000.000 SIT,
– Ciljni raziskovalni in inovacijski projekti
– do 4,000.000 SIT,
– Koordinacijske
aktivnosti
–
do
2,000.000 SIT,
– Podporne
aktivnosti
–
do
2,000.000 SIT,
– Infrastrukturni
programi
–
do
2,000.000 SIT,
– Marie Curie štipendije (host) – do
2,000.000 SIT,
– Posebni ukrepi za mala in srednja podjetja – do 4,000.000 SIT.
Ista shema velja tudi v primeru, ko kot
prijavitelj na javni razpisa nastopa skupina
partnerjev, katere član je koordinator projekta 6. okvirnega programa.
4. Obdobje za porabo sredstev: obdobje
za porabo sredstev je proračunsko leto 2004.
5. Način prijave in razpisni rok
Razpis je odprt do porabe sredstev. Prvi
rok za oddajo vlog je 19. marec 2004. Rok za
naslednjo oddajo vlog je 27. avgust 2004.
Popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena
na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, ali oddana v
glavno pisarno Ministrstva za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana, v zaprti ovojnici pod
oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis«, z navedbo naslova razpisa na prednji ter polnim
naslovom pošiljatelja na zadnji strani. (Velja
poštni žig do vključno 18. 3. 2004 oziroma
26. 8. 2004 ali oddaja v vložišče ministrstva
najkasneje do 12. ure 19. 3. 2004 oziroma
27. 8. 2004). Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno in ki ne bodo pravilno označene,
bodo vrnjene prosilcem.
Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen podatkov o dispoziciji projekta, so javni.
6. Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo
potekalo v prostorih Ministrstva za gospodarstvo.

Odpiranje po zaporedju dospelih vlog,
ki bodo vložene do določenega roka, bo
izvedla komisija ministrstva. Prvo odpiranje bo 23. marca 2004. Drugo odpiranje bo
31. avgusta 2004.
7. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v
roku 45 dni od datuma odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo
na internet naslovu: http://www.mg-rs.si ali
na sedežu Ministrstva za gospodarstvo.
Razpisna dokumentacija se lahko posreduje
tudi po elektronski pošti, na osnovi zahteve
podjetja na spodaj navedeni elektronski naslov kontaktne osebe.
9. Dodatne informacije
Dodatne informacije so na voljo v torek in četrtek med 9. in 11. uro po tel.
01/478-33-26, kontaktna oseba: mag. Peter Polajnar.
Za natančnejšo razlago razpisnih določili
bo v prostorih Ministrstva za gospodarstvo
27. februarja organiziran informativni dan.
Udeležbo na informativnem dnevu je potrebno predhodno napovedati na spodnji
elektronski naslov, kamor je mogoče poslati
tudi vsa druga morebitna vprašanja: Peter.Polajnar@gov.si.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 021-1/2004-3
Ob-2100/04
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 118/02
in 130/03), Proračuna Republike Slovenije
za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03), Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2004 in 2005 (Ur. l. RS,
št. 130/03), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 47/03) in Programa ukrepov
za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002–2006 (Sklep Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi
št. 301-3/02-BP-265 z dne 27. 3. 2002 in
dopolnitev št. 2019/02-BP-915 z dne 22. 7.
2002) Republika Slovenija, Ministrstvo za
gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
objavlja
javni razpis
za spodbujanje razvoja grozdov v letih
2004 in 2005
1. Neposredni uporabnik: Republika
Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju:
ministrstvo).
2. Predmet razpisa je sofinanciranje projektov razvoja grozdov v treh fazah:
a) prva faza: podpora začetnim iniciativam za povezovanje po konceptu grozda,
b) druga faza: podpora začetnemu delovanju grozdov za obdobje prvih dveh let
organiziranega delovanja,
c) tretja faza: podpora zaključnemu
enoletnemu osamosvojitvenemu obdobju
grozda.
V okviru posameznih faz bo ministrstvo
sofinanciralo le predvidene aktivnosti in
upravičene stroške, ki so z njimi povezani.
Prijavitelj se lahko prijavi le na eno fazo.
Aktivnosti prve faze se sofinancirajo v
proračunskem letu 2004, druge faze v proračunskih letih 2004 in 2005, aktivnosti tretje
faze pa v proračunskem letu 2004.
2.1. Namen razpisa je spodbujanje povezovanja podjetij, nosilcev znanja in drugih
institucij in organizacij po konceptu grozda.
Grozdi sestavljajo medsebojno povezana
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podjetja iz sorodnih in različnih dejavnosti
ter nosilci znanja, druge institucije in organizacije, ki zagotavljajo kritično maso znanja,
tehnologij, virov in sredstev, pomembnih za
krepitev konkurenčnosti posameznih sodelujočih podjetij in skupine kot celote. Skupino družijo skupne potrebe na področju dobaviteljev, kupcev, specializiranih storitev,
delovne sile in drugih resursov.
Spodbujanje razvoja grozdov je načrtovano do leta 2006, in sicer po principu
trofaznega projekta. Aktivnosti prve faze se
sofinancirajo eno leto. Na podlagi uspešno
izvedene prve faze ministrstvo v drugi fazi
podpre razvoj grozda v skladu z opredeljeno strategijo razvoja grozda z dvoletnim
sofinanciranjem. Grozdi, ki realizirajo načrtovane rezultate druge faze, lahko pridobijo
enoletno podporo ministrstva za aktivnosti,
ki so potrebne za uveljavljanje grozda na
mednarodni ravni in zagotavljanje delovanja
in razvoja grozda brez podpore ministrstva.
2.2. Aktivnosti posameznih faz in upravičeni stroški:
a) Prva faza je namenjena začetnim iniciativam za povezovanje podjetij po konceptu
grozda. Aktivnosti vključujejo vzpostavljanje
notranje komunikacije in notranje organizacije za razvoj grozda, opredeljevanje strategije razvoja grozda in promocija koncepta
razvoja grozda med sodelujočimi podjetji v
razvoju grozda. Rezultati prve faze vključujejo vzpostavljeno notranjo komunikacijo in
organizacijo grozda, vključno z opredeljeno
pravno formalno obliko razvojne enote grozda, strategijo razvoja grozda ter akcijski načrt razvoja grozda za naslednji dve leti.
Upravičeni stroški prve faze:
– stroški svetovanja in mentorstva pri
vzpostavljanju notranje komunikacije, notranje organizacije grozda in pripravi strategije
razvoja grozda,
– stroški usposabljanja za vzpostavljanje
notranje komunikacije, organizacije in dela
grozda,
– stroški dela ter drugi stroški povezani
z izvajanjem razvojne in raziskovalne dejavnosti vezane na razvoj grozda.
b) Druga faza je namenjena podpori
začetnemu delovanju grozdov za obdobje
prvih dveh let organiziranega delovanja.
Aktivnosti vključujejo delovanje skupne
razvojne enote grozda, pripravo in začetno
izvajanje ključnih skupnih projektov grozda
za vzpostavitev skupne infrastrukture grozda, pripravo in izvajanje večletnih razvojnih
in raziskovalnih programov grozda in internacionalizacijo grozda. Rezultati druge faze
vključujejo vzpostavljeno skupno infrastrukturo grozda, zagotovljeno kritično maso sodelujočih oziroma članov grozda (podjetja,
nosilci znanja, podporne institucije), izvedeni prvi skupni projekti, inicirani mednarodni
projekti, vizija grozda, strategija grozda ter
akcijski načrt razvoja in delovanja grozda za
naslednji dve leti.
Upravičeni stroški druge faze:
– stroški osebja, prostorov, opreme za
razvoj grozda,
– stroški izvajanja skupnih razvojno raziskovalnih projektov,
– stroški svetovanja in drugih storitev,
– dodatni skupni stroški, ki so nastali neposredno kot rezultat raziskovalne in razvojne dejavnosti,
– stroški usposabljanja zaposlenih za
razvoj grozda.
c) Tretja zaključna faza je namenjena aktivnostim, ki vključujejo opredeljevanje orga-
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nizacijskih rešitev finančne osamosvojitve
delovanja grozda in aktivnosti, ki pospešujejo vključevanje grozda v mednarodne razvojno raziskovalne in proizvodno storitvene
omrežne strukture s sočasnim razvojem
managementa grozda na nacionalni in internacionalni ravni. Rezultat tretje faze je zagotovljeno delovanje in razvoj grozda brez
podpore ministrstva, mednarodna uveljavitev grozda ter vzpostavljen management na
nacionalni in mednarodni ravni.
Upravičeni stroški tretje faze:
– stroški osebja, prostorov, opreme za
razvoj grozda,
– stroški izvajanja skupnih razvojno raziskovalnih projektov,
– stroški svetovanja in drugih storitev,
– dodatni skupni stroški, ki so nastali neposredno kot rezultat raziskovalne in razvojne dejavnosti,
– stroški usposabljanja zaposlenih za
razvoj grozda.
2.3. Pogoji sodelovanja
1. Za dodelitev razvojne spodbude za
razvoj grozdov se lahko prijavijo le skupine
podjetij (najmanj 10) in institucij in/ali podpornih organizacij (najmanj 3, npr. univerza,
razvojno raziskovalni inštituti, združenja dejavnosti). Vsaj polovica sodelujočih ne sme
biti povezanih družb v skladu s 460. členom
Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list
RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98,
06/99, 36/00, 45/01, 50/02, 93/02).
2. Skupina se lahko prijavi samo na eno
fazo.
3. Po posameznih fazah morajo skupine
podjetij, institucij in organizacij izpolnjevati
še naslednje pogoje:
a) 1. faza: za dodelitev razvojne spodbude za nove iniciative razvoja grozdov se
lahko prijavi le skupina, ki je dosegla dogovor o medsebojnem sodelovanju in izbrala
podjetje, ki se v imenu skupine prijavi na
razpis. Dogovor o medsebojnem sodelovanju vključuje:
– pismo o nameri ali drugo obliko dogovora, ki potrjuje interes povezovanja vseh
sodelujočih po konceptu grozda,
– idejo o skupni viziji in strategiji razvoja
grozda, ki utemeljuje pričakovane dolgoročne učinke povezovanja na povečanje
konkurenčne sposobnosti posameznih sodelujočih in celotnega grozda ter
– zamisel o notranji organizaciji in delovanju grozda;
b) 2. faza: za dodelitev razvojne spodbude za začetno delovanje prvih dveh let
organiziranega delovanje se lahko prijavi
le skupina,
– ki je v okviru razvojne spodbude ministrstva uspešno zaključila 1. fazo razvoja
grozda,
– ki ima opredeljeno strategijo razvoja
grozda, notranjo organizacijo za razvoj
grozda, pravno formalno opredeljeno razvojno enoto grozda, akcijski načrt razvoja
grozda 2004-2005 in
– katerih prijavitelj projekta je razvojna
enota grozda;
c) 3. faza: za dodelitev razvojne spodbude za zaključno enoletno osamosvojitveno
obdobje tretje faze se lahko prijavijo samo
skupine – grozdi:
– ki so nastali na podlagi razvojnih spodbud ministrstva in ki se jim je iztekla dvoletna pogodba sofinanciranja 2. faze,
– ki izkazujejo merljive rezultate skupnega delovanja v zadnjem triletnem obdobju
(2001–2003), vključno z opredeljeno vizijo in
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strategijo grozda do 2008 ter izdelan akcijski
načrt razvoja grozda za 2004–2005,
– katerih prijavitelj projekta je razvojna
enota grozda.
Upravičeni prejemniki sredstev so: gospodarske družbe, ki so registrirane po zakonu o gospodarskih družbah (v nadaljnjem
besedilu: podjetja), gospodarska interesna
združenja in zavodi.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena podjetja ali razvojne enote grozda, ki:
– so v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
– so bila na dan 31. 12. 2003 v stanju
kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje
10. člen Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 97/00,
50/02 in 93/02);
– so od leta 2000 pridobila ali so v postopku pridobivanja državnih pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v
težavah;
– so za isti namen pridobila sofinanciranje iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna;
– imajo neporavnane obveznosti do
države.
Do sredstev iz razpisa niso upravičena
podjetja iz naslednjih panog: kmetijstvo in
ribištvo, živilsko predelovalna industrija in
jeklarstvo.
Za podjetja iz naslednjih panog je potrebna posebna obravnava z vidika nadzora nad
državnimi pomočmi: ladjedelništvo in transport, premogovništvo, industrija motornih
vozil in industrija sintetičnih vlaken.
Vloge prijaviteljev, ki ne ustrezajo pogojem sodelovanja in vloge, ki niso skladne z
namenom razpisa, se zavržejo.
2.4. Merila za izbiro projektov
Vse popolne vloge, ki bodo zadostile pogojem sodelovanja in bodo skladne z namenom razpisa, bo ocenila strokovna komisija
v skladu z naslednjimi merili:
a) skladnost projekta z nameni razpisa
40%:
– jasnost izkazanega povezovanja po
konceptu grozda,
– skladnost projekta z nameni faze na
katero se skupina prijavlja,
– skladnost učinkov povezovanja, s
pričakovanji/interesi udeležencev,
– skladnost ciljev, rezultatov in aktivnosti
s cilji projekta;
b) utemeljenost projekta 40%:
– utemeljenost interesa sodelujočih,
– utemeljenost pričakovanih učinkov,
– sposobnost za izvedbo projekta (udeleženci, organizacija, kadri, načrt, način
dela);
c) Finančna konstrukcija projekta 20%:
– strukture stroškov in transparentnosti
finančne konstrukcije,
– skladnosti stroškov z načrtom izvajanja
projekta.
3. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev,
ki bo na razpolago za sofinanciranje projektov:
– v letu 2004 znaša 600 mio SIT,
– v letu 2005 znaša 450 mio SIT.
Okvirna višina razpisanih sredstev za posamezni razpis se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske
postavke. Sredstva bremenijo proračunsko
postavko 6372 proračuna RS za leto 2004 in
2005 (le v primeru dvoletnih pogodb).
Na podlagi rezultatov ocenjevanja prispelih vlog, višine upravičenih stroškov in

razpoložljivih sredstev bo strokovna komisija določila prag višine doseženih točk, nad
katerim se odobri sofinanciranje projektov,
odstotek sofinanciranja posameznega projekta ter največjo vrednost sofinanciranja na
projekt v drugi in tretji fazi.
Največja vrednost sofinanciranja v prvi
fazi je 15,000.000 SIT na projekt.
4. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev sta proračunski leti
2004 in 2005.
5. Način prijave in razpisni rok: popolna
vloga, v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji, mora biti dostavljena na naslov:
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, do vključno 17. 3. 2004
(velja poštni žig do vključno 15. 3. 2004)
ali oddaja v glavno pisarno Ministrstva za
gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
najkasneje do 17. 3. 2004 do 12. ure v zaprti
ovojnici pod oznako »Ne odpiraj- vloga na
razpis«, z navedbo naslova razpisa »Spodbujanje razvoja grozdov« ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vlog, ki ne
bodo prispele pravočasno, komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prosilcem. Vsi
podatki iz vlog prijaviteljev, razen podatkov
iz dispozicije projekta, so javni.
6. Datum odpiranja vlog: odpiranje prispelih vlog ni javno in bo 23. 3. 2004.
7. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v
roku 45 dni od datuma odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo
na internet naslovu www.mg-rs.si ali na sedežu Ministrstva za gospodarstvo. Razpisna
dokumentacija se lahko posreduje tudi po
elektronski pošti, če podjetje na spodaj navedeni e-mail naslov posreduje prošnjo za
dvig razpisne dokumentacije.
9. Dodatne informacije
Dodatne informacije so na voljo vsak
torek in četrtek med 10. in 12. uro po tel.
01/478-36-20, kontaktna oseba: Franci
Simon.
Ministrstvo bo organiziralo informativni
dan za zainteresirana podjetja, ki bo 26. 2.
2004, ob 10. uri v veliki sejni sobi – 2. nadstropje MG, Kotnikova 5, Ljubljana.
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski pošti
na naslov franci.simon@gov.si.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 021-1/2004-3
Ob-2101/04
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 118/02 in
130/03), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03), Zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
47/03) in Programa ukrepov za spodbujanje
podjetništva in konkurenčnosti za obdobje
2002–2006 (Sklep Komisije za nadzor nad
državnimi pomočmi št. 301-3/02-BP-265
z dne 27. 3. 2002 in dopolnitev št.
2019/02-BP-915 z dne 22. 7. 2002), Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za spodbujanje malih in srednjih
podjetij pri prodoru na nove izvozne
trge v letu 2004
1. Neposredni uporabnik: Republika
Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo,
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Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju:
ministrstvo).
2. Predmet razpisa je sofinanciranje projektov prodora na nove izvozne trge malim
in srednjim podjetjem.
Podjetje lahko za sofinanciranje prijavi:
1. fazo priprave projekta ali
2. fazo izvedbe projekta.
2.1. Namen razpisa je spodbuditi mala in
srednja podjetja k načrtovanju in sistematičnemu izvajanju tržnih aktivnosti pri pridobivanju novih trgov. Cilj razpisa je povečanje
izvozne usmerjenosti podjetij s podporo
tistih celovitih projektov, katerih cilj je prodor
produktov in uveljavitev podjetja na novem
izvoznem trgu (nov trg za podjetje). Projekt
mora biti osredotočen na trženje lastnih produktov podjetja, tj. trženje izdelkov ali storitev,
ki so rezultat osnovne dejavnosti podjetja.
Posredovanje oziroma trgovina s produkti, ki
so rezultat dejavnosti drugih poslovnih subjektov, ne ustreza cilju razpisa.
2.2. V okviru razpisa se lahko sofinancirajo upravičeni stroški za naslednje aktivnosti celovitega projekta:
Aktivnost 1: Tržna raziskava
Upravičeni stroški:
A) stroški svetovanja zunanjih izvajalcev ali
B) nakup rezultatov že izvedene raziskave.
Aktivnost 2: Študija izvedljivosti/smiselnosti/donosnosti vstopa na nov izvozni
trg
Upravičeni stroški: stroški svetovanja
zunanjih izvajalcev.
Aktivnost 3: Usposabljanje lastnih zaposlenih za obvladovanje potreb novega
izvoznega trga, ki ga izvaja kvalificiran zunanji izvajalec v Sloveniji ali tujini.
Upravičeni stroški: šolnina/plačila izvajalcem; najem prostora; potni stroški; del
stroškov plače delavca, ki se usposablja,
za čas, ko je bil le-ta zaradi usposabljanja
odsoten iz delovnega mesta, samo do višine
vseh ostalih upravičenih stroškov.
Aktivnost 4: Prvi nastop na sejmu ali razstavi na novem izvoznem trgu
Upravičeni stroški: najetje, postavitev in
delovanje stojnice.
Aktivnost 5: Prilagoditev produkta ali
podobe podjetja za potrebe novega izvoznega trga
Upravičeni stroški: stroški svetovanja
zunanjih izvajalcev; stroški prve pridobitve
potrebnih certifikatov in potrdil o ustreznosti
(standardi) za prodajo na novem izvoznem
trgu – računi pooblaščenih inštitucij in pravne storitve za izdajo certifikatov / potrdil o
ustreznosti.
Aktivnost 6: Zaščita intelektualne lastnine na novem izvoznem trgu
Upravičeni stroški: stroški zaščite (ne obnove) lastnega patenta na novem izvoznem
trgu – računi za storitve povezane s patentiranjem (patentni urad, pravne storitve…).
Povezane družbe v skladu z definicijo iz
460. člena ZGD se ne štejejo za zunanje
izvajalce.
2.3. Pogoji sodelovanja
Ciljna skupina: na razpis se lahko prijavijo mala in srednja podjetja ter skupine malih
in srednjih podjetij s sedežem v Republiki
Sloveniji, ki bodo izvajala projekt skladen
za namenom in ciljem razpisa (točka 2.1).
Prijavitelj se lahko na razpis prijavi samo z
eno vlogo.
Mala in srednja podjetja: do sredstev iz
razpisa so upravičena podjetja, ki v skladu

z opredelitvijo 53. člena ZGD niso dolžna
izdelati konsolidiranega letnega poročila in
niso vključena v konsolidacijo kot podrejena
družba ter izpolnjujejo vsaj dve od naslednjih meril:
– povprečno število zaposlenih v zadnjem poslovnem letu ne presega 250,
– čisti prihodki od prodaje v zadnjem poslovnem letu so manjši od 4.000,000.000
SIT,
– vrednost aktive ob koncu poslovnega
leta ne presega 2.000,000.000 SIT.
Upravičeni prejemniki sredstev so: gospodarske družbe, ki so registrirane po
Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS,
št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99,
36/00, 45/01, 50/02, 93/02), samostojni podjetniki posamezniki in zadruge (v nadaljnjem
besedilu: podjetja).
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena podjetja, ki:
– imajo manj kot 5 oseb zaposlenih s
polnim delovnim časom;
– so v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
– so bila na dan 31. 12. 2003 v stanju
kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje
10. člen Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 97/00,
50/02 in 93/02);
– so od leta 2000 pridobila ali so v postopku pridobivanja državnih pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v
težavah;
– so za isti namen pridobila sofinanciranje iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna;
– imajo neporavnane obveznosti do
države.
Do sredstev iz razpisa niso upravičena
podjetja iz naslednjih panog: kmetijstvo in
ribištvo, živilsko predelovalna industrija in
jeklarstvo.
Za podjetja iz naslednjih panog je potrebna posebna obravnava pri komisiji za nadzor
nad državnimi pomočmi: ladjedelništvo in
transport, premogovništvo, industrija motornih vozil in industrija sintetičnih vlaken.
Vloge prijaviteljev, ki ne ustrezajo pogojem sodelovanja in vloge, ki niso skladne z
namenom razpisa, se zavržejo.
2.4) Merila za izbiro projektov
Vse popolne vloge, ki bodo zadostile pogojem sodelovanja in bodo skladne z namenom razpisa, bo ocenila strokovna komisija
v skladu z naslednjimi ocenjevalnimi merili:
1. Usklajenost vloge 25%
– Celovitost projekta in osredotočenost
na cilj razpisa.
– Usmerjenost aktivnosti k ciljem projekta.
2. Kakovost projekta 45%
– Osredotočenost na nov izvozni trg (kakovost opredelitve, predstavitve in utemeljitve izbranega trga).
– Delež dodane vrednosti produkta, ki se
ustvari v podjetju.
– Jasnost in popolnost predstavitve aktivnosti (terminski načrt, vsebinska, kadrovska in stroškovna predstavitev).
– Notranji in zunanji izvajalci projekta.
– Opredelitev indikatorjev za merjenje
učinka in realnost načrtovanih rezultatov.
3. Finančna konstrukcija 30%
– Ustreznost specifikacije stroškov,
upoštevanje definicije upravičenih stroškov.
– Realnost izvedbe projekta gleda na
število zaposlenih, vire financiranja, premoženje in poslovanje podjetja.
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3. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
je na razpolago za sofinanciranje projektov
v letu 2004 znaša 250,000.000 SIT. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 6372
proračuna RS za leto 2004. Okvirna višina
razpisanih sredstev za posamezni razpis se
lahko poveča za nerazporejena sredstva v
okviru iste proračunske postavke.
Na osnovi rezultatov ocenjevanja vseh
popolnih vlog na podlagi meril iz 2.4), višine upravičenih stroškov in razpoložljivih
sredstev bo strokovna komisija določila
prag višine doseženih točk, nad katerim se
odobri sofinanciranje projektov, ter odstotek
sofinanciranja posameznega projekta.
4. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev je proračunsko leto
2004.
5. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena
na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do vključno 11. 3.
2004 (velja poštni žig do vključno 10. 3.
2004 ali oddana v vložišče Ministrstva za
gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, najkasneje do 11. 3. 2004 do 12. ure) v zaprti
ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga
na razpis«, z navedbo naslova razpisa ter
polnim naslovom pošiljatelja. Vloge, ki ne
bodo prispele pravočasno, bodo vrnjene
prosilcem.
Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen podatkov o dispoziciji projekta, so javni.
6. Datum odpiranja vlog: odpiranje prispelih vlog ni javno in bo 18. 3. 2004.
7. Obveščanje o izboru: predlagatelji vlog
bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku
največ 60 dni od datuma odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo
na internet naslovu: http://www.gov.si/mg
ali na sedežu Ministrstva za gospodarstvo.
Razpisna dokumentacija se lahko posreduje
tudi po elektronski pošti, na osnovi zahteve
podjetja na spodaj navedeni e-mail naslov.
9. Dodatne informacije so na voljo vsak
torek in četrtek med 9. in 11. uro po tel.
01/478-32-63, kontaktna oseba: Mojca
Perhavc.
Ministrstvo bo organiziralo informativni
dan za zainteresirana podjetja, ki bo v torek, 2. 3. 2004, ob 10. uri v veliki sejni sobi
(2. nadstropje) Ministrstva za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana.
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski
pošti: mojca.perhavc@gov.si oziroma po
faksu 01/478-33-94.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 021-1/2004-3
Ob-2102/04
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 118/02 in
130/03), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03), Zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
47/03) in Programa ukrepov za spodbujanje
podjetništva in konkurenčnosti za obdobje
2002–2006 (Sklep Komisije za nadzor nad
državnimi pomočmi št. 301-3/02-BP-265
z dne 27. 3. 2002 in dopolnitev št.
2019/02-BP-915 z dne 22. 7. 2002), Pravilnika o dodeljevanju regionalnih državnih
pomoči ter regionalnih razvojnih spodbud
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samoupravnim lokalnim skupnostim in regionalnim razvojnim agencijam (Ur. l. RS,
št. 108/02 in 59/03) Republika Slovenija,
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za spodbujanje izhodnih investicij
slovenskih podjetij v letu 2004
1. Neposredni uporabnik: Republika
Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju:
ministrstvo).
2. Predmet razpisa je sofinanciranje projektov izhodnih investicij slovenskih podjetij.
Na razpis se lahko prijavijo celoviti projekti,
ki zajemajo:
– prenos znanja in proizvodnje oziroma
osnovne dejavnosti v lastno enoto v tujino
ter hkrati
– krepitev razvojnega dela in razvojno
preobrazbo v matičnem podjetju doma (hitrejše uvajanje novih proizvodov in storitev,
povečevanje tehnološke intenzivnosti).
Podjetje lahko za sofinanciranje prijavi:
1. fazo: priprava projekta do registracije
podjetja v tujini ali
2. fazo: uvajanje dejavnosti v lastni enoti
v tujini, krepitev razvojnega dela doma.
Rezultat izvajanja projekta za 1. fazo razpisa je registracija podjetja v tujini.
Rezultat izvajanja projekta za 2. fazo razpisa je prenos proizvodnje oziroma osnovne
dejavnosti v podjetje v tujini.
Ustanavljanje predstavniško-prodajnih
firm v tujini ni predmet tega razpisa.
2.1. Namen razpisa je podpreti slovenska podjetja pri izvajanju izhodnih investicij,
ki pomenijo prenos znanja, zniževanje stroškov, krepitev obstoječih oziroma odpiranje
novih trgov ter hkrati krepitev razvojnega
dela in razvojno preobrazbo matičnega
podjetja doma. Ministrstvo želi spodbuditi
podjetja, da internacionalizirajo svoje specifične prednosti na mednarodnih trgih ter
dopolnijo svoje sposobnosti in prednosti s
tistimi, ki so na razpolago na teh trgih. Na
ta način si podjetja doma omogočajo ohranjanje in krepitev konkurenčnih pozicij ter
prestrukturiranje v smeri dejavnosti z višjo
dodano vrednostjo.
2.2. V okviru razpisa se lahko sofinancirajo upravičeni stroški za naslednje namene:
1. v fazi priprave projekta do registracije
podjetja v tujini:
– priprava celovitega projekta: stroški
priprave študije o tehnični izvedljivosti in
investicijske študije;
– razvoj novih tehnoloških, procesnih in
organizacijskih rešitev doma: stroški industrijskih raziskav;
– usposabljanje: stroški splošnega in posebnega usposabljanja zaposlenih;
2. v fazi izvedbe projekta: uvajanje dejavnosti v lastni enoti v tujini, krepitev razvojnega dela doma:
– prenos znanja, zagon proizvodnje v
tujini: stroški inštruktorjev in mentorjev;
– razvoj novih tehnoloških, procesnih in
organizacijskih rešitev doma: stroški industrijskih raziskav;
– tehnološko posodabljanje doma: stroški materialnih investicij;
– usposabljanje: stroški splošnega in posebnega usposabljanja zaposlenih.
Med upravičene stroške, ki so predmet
sofinanciranja, ne sodijo stroški preliminarnih tržnih raziskav, stroški izdelave prototi-
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pov ter stroški kapitalskega vložka.
Podjetje mora v prijavi na razpis predložiti dokument oziroma dokazilo o odprtju
stroškovnega mesta za prijavljeni projekt, na
katerem bo vodilo vse stroške projekta. Podjetje sme predložiti v sofinanciranje samo
stroške iz tega stroškovnega mesta.
2.3. Pogoji sodelovanja
Ciljna skupina: na razpis se lahko prijavijo podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji,
ki bodo izvajala projekt skladen s predmetom in namenom razpisa. Podjetje lahko na
razpis prijavi samo eno vlogo.
Upravičeni prejemniki sredstev so: gospodarske družbe, ki so registrirane po
Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l.
RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98,
6/99, 36/00, 45/01, 50/02, 93/02) in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v
Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu:
podjetja).
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena podjetja, ki:
– so v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
– so bila na dan 31. 12. 2003 v stanju
kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje
10. člen Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 97/00,
50/02 in 93/02);
– so v obdobju od leta 2000 pridobila ali
so v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah;
– so za isti namen pridobila sofinanciranje iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna;
– imajo neporavnane obveznosti do
države;
– imajo z manj kot desetimi osebami
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni
delovni čas.
Do sredstev iz razpisa niso upravičena
podjetja iz dejavnosti: kmetijstvo in ribištvo,
živilsko predelovalna industrija in jeklarstvo.
Za podjetja iz dejavnosti: ladjedelništvo in
transport, premogovništvo, industrija motornih vozil in industrija sintetičnih vlaken je
potrebna posebna obravnava pri komisiji za
nadzor nad državnimi pomočmi.
Prijavljanje poteka po faznem postopku;
podjetje se lahko prijavi le na eno fazo razpisa. Pogoj za prijavo na 1. fazo je konkretna
predstavitev izhodne investicije, z jasno definiran ciljnim trgom (državo) izhodne investicije, predstavitvijo tujega poslovnega partnerja (če gre za skupno vlaganje, dokapitalizacijo ali nakup), predstavitvijo proizvodnje
oziroma dejavnosti, ki bo predmet prenosa v
tujino, vizijo razvoja podjetja doma. Pogoj za
prijavo na 2. fazo razpisa je poleg natančne
predstavitve konkretnega celovitega projekta še predložitev registracije podjetja v tujini
ali pogodbe s tujim strateškim partnerjem o
nakupu (deleža) podjetja.
Če se prijavi skupina podjetij, mora predložiti pismo o nameri oziroma dokazilo o
doseženem dogovoru, s katerim sodelujoča
podjetja potrdijo sodelovanje pri skupnem
projektu in določijo nosilno podjetje, ki v
imenu skupine nastopa kot prijavitelj in pogodbeni partner z ministrstvom.
Vloge prijaviteljev, ki ne ustrezajo pogojem sodelovanja in vloge, ki niso skladne z
namenom razpisa, se zavržejo.
2.4. Merila za izbiro projektov
Vse popolne vloge, ki bodo zadostile
pogojem sodelovanja in bodo skladne z
namenom razpisa, bo ocenila strokovna

komisija v skladu z naslednjimi ocenjevalnimi merili:
1. usklajenost projekta z namenom razpisa – 30 točk:
– celovitost izkazanega projekta,
– skladnost z namenom faze;
2. utemeljenost projekta – 50 točk:
– jasnost utemeljitve,
– kakovost predstavitve projekta,
– poslovna utemeljenost,
– izvedljivost;
3. finančna konstrukcija projekta – 20
točk:
– transparentnost,
– stroškovna sprejemljivost.
Strokovna komisija bo na ocenjevalnem
listu podrobneje razdelala ocenjevalna
merila.
3. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
bo na razpolago za sofinanciranje projektov
v letu 2004 znaša 500,000.000 SIT. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 6372
proračuna RS za leto 2004. Okvirna višina
razpisanih sredstev za posamezni razpis se
lahko poveča za nerazporejena sredstva v
okviru iste proračunske postavke.
Na osnovi rezultatov ocenjevanja vseh
popolnih vlog na podlagi meril iz 2.4. točke,
višine upravičenih stroškov in razpoložljivih
sredstev bo strokovna komisija določila prag
višine doseženih točk, nad katerim se odobri
sofinanciranje projektov ter višino sofinanciranja posameznega projekta, ki ne more
preseči 40% upravičenih stroškov.
4. Obdobje za porabo sredstev je proračunsko leto 2004.
5. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena
na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do vključno
19. 3. 2004 (velja poštni žig do vključno
18. 3. 2004 ali oddaja v vložišče Ministrstva
za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana,
najkasneje do 19. 3. 2004 do 12. ure v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga
na razpis«, z navedbo naslova razpisa ter
polnim naslovom pošiljatelja. Vloge, ki ne
bodo prispele pravočasno, bodo vrnjene
prosilcem.
Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen podatkov o dispoziciji projekta, so javni.
6. Datum odpiranja vlog: odpiranje prispelih vlog ni javno in bo 24. 3. 2004.
7. Obveščanje o izboru: predlagatelji vlog
bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku
največ 60 dni od datuma odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija (navodila in
obrazci) je na voljo na internet naslovu: http:
//www.gov.si/mg ali na sedežu Ministrstva
za gospodarstvo. Razpisna dokumentacija
se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi prošnje podjetja naslovljene na
spodaj navedeni e-mail naslov.
9. Dodatne informacije so na voljo
vsak torek in četrtek med 9. in 11. uro po
tel. 01/478-32-93, kontaktna oseba: Ana
Mlinar.
Ministrstvo bo organiziralo informativni
dan za zainteresirana podjetja, ki bo v sredo, 3. 3. 2004 ob 10. uri v veliki sejni sobi
(2. nadstropje) Ministrstva za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana.
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski
pošti: ana.mlinar@gov.si oziroma po faksu
01/478-33-94.
Ministrstvo za gospodarstvo
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Št. 021-1/2004-3
Ob-2103/04
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 118/02 in
130/03), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03), Zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
47/03) in Programa ukrepov za spodbujanje
podjetništva in konkurenčnosti za obdobje
2002–2006 (Sklep Komisije za nadzor nad
državnimi pomočmi št. 301-3/02-BP-265
z dne 27. 3. 2002 in dopolnitev št.
2019/02-BP-915 z dne 22. 7. 2002), Pravilnika o dodeljevanju regionalnih državnih
pomoči ter regionalnih razvojnih spodbud
samoupravnim lokalnim skupnostim in regionalnim razvojnim agencijam (Ur. l. RS,
št. 108/02 in 59/03), Republika Slovenija,
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za spodbujanje neposrednih tujih
investicij v obdobju 2004–2005
1. Neposredni uporabnik: Republika
Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju:
ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij, ki jih bodo upravičenci (tuje pravne osebe – tuja podjetja) izvedli
na ozemlju Republike Slovenije.
Kot začetna investicija se šteje postavitev novega proizvodnega obrata ali
vzpostavitev nove storitvene dejavnosti,
ki bo prispevala k odprtju novih delovnih
mest, prenosu znanja in tehnologij, spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in
k povezovanju tujih investitorjev z domačimi
podjetji.
Kot začetna investicija se ne šteje povečanje obstoječe proizvodnje izdelkov, ki
jih upravičenec ali z njim povezane pravne
osebe v Republiki Sloveniji že proizvajajo,
in povečanje obsega storitev, ki jih upravičenec ali z njim povezane pravne osebe v
Republiki Sloveniji že opravljajo.
2.1. Namen javnega razpisa: namen
javnega razpisa je povečanje privlačnosti
Slovenije za neposredne tuje investicije z
znižanjem vstopnih stroškov investitorjem,
katerih naložba bo imela ugodne učinke na
novo zaposlovanje, prenos znanja in tehnologij, spodbujanje skladnega regionalnega
razvoja in spodbujanje povezovanja tujih
investitorjev s slovenskimi podjetji. V primeru storitvenih dejavnosti je namen javnega
razpisa predvsem spodbujanje investicijskih
projektov v tiste storitvene dejavnosti, ki jih
je moč mednarodno tržiti.
2.2. Upravičeni stroški in višina pomoči
Ministrstvo bo upravičencem sofinanciralo naslednje upravičene stroške:
– stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišča,
– stroške gradnje ali nakupa objektov,
– stroške nakupa strojev in opreme,
– stroške plač za nove zaposlitve delavcev (za dvoletno obdobje).
Intenzivnost pomoči posameznim upravičencem bo določena v skladu s Pravilnikom
o regionalni karti za izvajanje politike regionalnih državnih pomoči v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 58/01), in sicer do 35% upravičenih stroškov za investicijske projekte

v Osrednjeslovenski statistični regiji in do
40% upravičenih stroškov v vseh ostalih
statističnih regijah.
2.3. Pogoji sodelovanja
Na razpis se lahko prijavijo le tuje pravne
osebe (tuja podjetja), vendar pa so prejemniki sredstev lahko le gospodarske družbe,
ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih
družbah (Ur. l. RS, št. 30/93, 29/94, 82/94,
20/98, 84/98, 06/99, 36/00, 45/01, 50/02,
93/02) in samostojni podjetniki posamezniki
registrirani v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: podjetja), ki bodo izvedla
investicijski projekt.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena podjetja, ki:
– so v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
– so bila na dan 31. 12. 2003 v stanju
kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje
10. člen Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 97/00,
50/02 in 93/02);
– so od leta 2000 pridobila ali so v postopku pridobivanja državnih pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v
težavah;
– so za isti namen pridobila sofinanciranje iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna;
– imajo neporavnane obveznosti do
države;
– so iz dejavnosti kmetijstvo in ribištvo,
živilsko predelovalna industrija, jeklarstvo in
premogovništvo.
Za podjetja iz naslednjih panog je potrebna posebna obravnava pri komisiji za
nadzor nad državnimi pomočmi: ladjedelništvo in transport, industrija motornih vozil in
industrija sintetičnih vlaken.
Za dodelitev spodbud lahko kandidirajo
upravičenci:
(i) z investicijskimi projekti v predelovalni dejavnosti, ki bodo odprli najmanj 50
novih delovnih mest do konca leta 2006.
Za investicijske projekte v regije, ki sodijo
po Navodilih o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l. RS, št. 44/01)
v seznam regij A, ki najbolj zaostajajo v
razvoju (Pomurska, Podravska, Zasavska
in Spodnjeposavska), znaša minimalna investicijska vrednost v opredmetena in dolgoročno neopredmetena osnovna sredstva
1 milijon EUR, za investicijske projekte, ki
sodijo v seznam regij B (Savinjska, Koroška, Notranjsko-kraška in Jugovzhodna
Slovenija) 2 milijona EUR, za investicijske
projekte, ki sodijo v seznam regij C (Goriška in Gorenjska) 4 milijonov EUR in za investicijske projekte, ki sodijo v seznam regij
D (Obalno-kraška in Osrednjeslovenska) 6
milijonov EUR,
(ii) ki načrtujejo investicijo v storitveno
dejavnost, ki jo je moč mednarodno tržiti, v
okviru katere bo do konca leta 2006 odprtih
najmanj 20 novih delovnih mest in pri kateri
bo celotna investicijska vrednost presegla
0,5 milijona EUR. Kot prednostna storitvena dejavnost se predvsem šteje podjetje
ali zaključena organizacijska enota, katere
osnovna dejavnost je ena od naslednjih poslovnih storitev:
– centri za podporo uporabnikom (angl.
Customer Contact Centres),
– centri za skupne storitve (angl. Shared
Services Centres),
– logistično-distribucijski centri (angl. Logistics and Distribution Centres),
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(iii) ki načrtujejo investicijo v razvojno
raziskovalno enoto, v okviru katere bo do
konca leta 2006 odprtih najmanj 10 novih
delovnih mest in pri kateri bo celotna investicijska vrednost presegla 1 milijon EUR.
Kot razvojno raziskovalna enota se šteje
podjetje ali zaključena organizacijska enota, katere osnovna dejavnost je razvoj in izvajanje storitev na področju novih tehnologij
ali izdelkov.
Odpiranje novih delovnih mest se ugotavlja kot neto povečanje v primerjavi s
povprečjem zadnjih dvanajstih mesecev.
Zaposlitve morajo biti ustvarjene v letih
2004–2006. Investicijski projekti in novo
odprta delovna mesta morajo biti ohranjeni
v regiji za obdobje najmanj petih let.
Vloge prijaviteljev, ki ne ustrezajo pogojem sodelovanja in vloge, ki niso skladne z
namenom razpisa, se zavržejo.
2.4. Merila za izbor investicijskih projektov
Vse popolne vloge, ki bodo zadostile
pogojem sodelovanja in bodo skladne z
namenom razpisa, bo ocenila strokovna
komisija v skladu z naslednjimi ocenjevalnimi merili:
Merilo

1
2
3

4
5
6
7

8

Reference investitorja
Demonstracijski učinki investicije na druge potencialne
investitorje
Delež domačih dobaviteljev
in vpliv investicije na produktivnost ostalih domačih podjetij v panogi
Trajnostna naravnanost
investicije

Št.
točk

20%
5%
10%

10%

Raziskovalno razvojni učinki
investicije
Vpliv investicije na človeški
kapital

15%

Vpliv na okolje za investicijske projekte za proizvodno
dejavnost / Stopnja mednarodnega trženja storitev
za investicijske projekte v
storitveno dejavnost
Razvojni učinki projekta v
gospodarsko manj razvitih
regijah

20%

Skupaj

100%

10%

10%

3. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je
na razpolago za sofinanciranje projektov je
– v letu 2004 znaša 440,000.000 SIT,
– v letu 2005 znaša 200,000.000 SIT.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 6372 proračuna RS za leti 2004 in
2005. Okvirna višina razpisanih sredstev
za posamezni razpis se lahko poveča za
nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske postavke.
Strokovna komisija v ocenjevalnem modelu določi prag višine doseženih točk, nad
katerim se odobri sofinanciranje projektov
ter višino sofinanciranja posameznega projekta. Višina sofinanciranja bo odvisna od
rezultatov ocenjevanja na podlagi meril iz
2.4. točke, novo ustvarjenih delovnih mest
in razpoložljivih sredstev, vendar ne višja
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od 40% oziroma 35% upravičenih stroškov
posameznega projekta.
4. Obdobje za porabo sredstev: obdobje
sofinanciranja sta proračunski leti 2004 in
2005. Ministrstvo bo s podjetjem sklenilo
dvoletno pogodbo za sofinanciranje upravičenih stroškov, nastalih v obdobju 2004
in 2005.
5. Način prijave in razpisni roki
Javni razpis bo odprt do 16. 11. 2004.
Popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena
na naslov Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do vključno dne
16. 11. 2004 (velja poštni žig do vključno
15. 11. 2004 ali oddaja v vložišče Ministrstva
za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, najkasneje 16. 11. 2004 do 12. ure),
v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj
– vloga na razpis«, z navedbo naslova razpisa ter polnim naslovom pošiljatelja. Vloge
so lahko napisane v slovenskem jeziku ali
angleškem jeziku, finančni zahtevek za nepovratna sredstva pa mora biti prikazan v
slovenskih tolarjih (SIT).
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno,
bodo vrnjene prosilcem.
Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen podatkov iz dispozicije projekta, so javni.
6. Datumi odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo javno. Komisija bo
vloge odpirala v sejni sobi Ministrstva za
gospodarstvo, Kotnikova 5/II:
– v torek, 9. marca 2004 ob 14. uri,
– v torek, 18. maja 2004 ob 14. uri,
– v torek, 27. julija 2004 ob 14. uri,
– v torek, 14. septembra 2004 ob
14. uri,
– v torek, 16. novembra 2004 ob 14. uri.
Na posameznem odpiranju bodo obravnavane tiste vloge, ki bodo v glavno
pisarno Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, prispele najkasneje
do 12. ure na dan odpiranja. Vse ostale
vloge bodo obravnavane na naslednjem
odpiranju.
7. Obveščanje o izboru: predlagatelji
bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku
največ 60 dni od datuma odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija: v slovenskem in angleškem jeziku je na voljo na
Agenciji RS za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije, Kotnikova 28, Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 10. uro ali
na internet naslovu www.investslovenia.org
(v angleškem), oziroma www.gov.si/mg (v
slovenskem jeziku). Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski
pošti, na osnovi prošnje podjetja na e-mail
naslov: tipo@gov.si ali ana.mlinar@gov.si.
9. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in
10. uro po tel. +386 1 478 35 57 – kontaktna oseba: Mateja Humar, ali po tel. +386 1
478 32 93 – kontaktna oseba: Ana Mlinar.
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati
kontaktnim osebam tudi po elektronski pošti
na zgoraj navedene e-mail naslove oziroma
po faksu +386 1 478 35 99.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 021-1/2004-3
Ob-2104/04
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 118/02
in 130/03), Proračuna Republike Slovenije
za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03), Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2004 in 2005 (Ur. l. RS,
št. 130/03), Pravilnika o postopkih za iz-
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vrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 47/03) in Programa ukrepov
za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002–2006 (Sklep Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi
št. 301-3/02-BP-265 z dne 27. 3. 2002 in
dopolnitev št. 2019/02-BP-915 z dne 22. 7.
2002), Republika Slovenija, Ministrstvo za
gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
objavlja
javni razpis
za spodbujanje uvajanja in
nadgrajevanja celovitih sistemov
stalnih izboljšav v letih 2004 in 2005
1. Neposredni uporabnik: Republika
Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju:
ministrstvo).
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov uvajanja celovitih sistemov stalnih izboljšav oziroma nadgrajevanja že uvedenih
sistemov stalnih izboljšav.
Podjetje lahko za sofinanciranje prijavi:
1. fazo: priprava projekta uvajanja celovitega sistema stalnih izboljšav,
2. fazo: uvajanje oziroma nadgrajevanje
celovitega sistema stalnih izboljšav.
Rezultat izvajanja projekta za 1. fazo razpisa je opravljena analiza stanja v podjetju,
priprava kazalnikov za spremljanje napredka uvajanja sistema stalnih izboljšav in načrt
projekta za naslednji dve leti.
Rezultate izvajanja projekta za 2. fazo
razpisa določi podjetje samo v vlogi na
razpis.
V primeru prijave na 1. fazo se sofinancirajo aktivnosti v proračunskem letu 2004.
V primeru prijave na 2. fazo pa se sofinancirajo aktivnosti v proračunskih letih 2004
in 2005.
2.1. Namen razpisa
Namen razpisa je spodbuditi uvajanje
celovitih sistemov stalnih izboljšav in njihovo nadgrajevanje s poglobljenimi znanji
na posameznih področjih. Cilj politike, ki jo
izvaja ministrstvo na področju povečevanja
produktivnosti, je razvoj fleksibilnih in učečih
se organizacij, kar se kaže v inovativnosti
na vseh ravneh vodenja, upravljanja in poslovanja podjetja.
Sistemi stalnih izboljšav omogočajo,
da so se podjetja sposobna prilagajati
spremembam. Ponujajo možnosti iskanja
izboljšav na vseh ravneh: na eni strani
podjetje išče in odpravlja aktivnosti, ki ne
prinašajo dodane vrednosti, na drugi strani pa s pomočjo malih izboljšav povečuje
dodano vrednost in znižuje stroške. Cilj
uvajanja sistema stalnih izboljšav je povečanje produktivnosti, izboljšanje učinkovitosti poslovnih procesov in s tem izboljšanje
poslovanja podjetja. Celoviti sistemi stalnih
izboljšav so sistemi, ki niso vezani le na proizvodno funkcijo podjetja, vanj so vključene
vse funkcije v podjetju in vsi zaposleni. Pri
uvajanju celovitih sistemov stalnih izboljšav podjetja uporabljajo različne pristope,
metode in orodja kot so npr. izboljševanje
kulture podjetja, povečanje motivacije zaposlenih, vodenje s cilji, SCM (Supply Chain
Management), SMED tehnike, TPM (Total
Productive Maintenance), TQM (Total Quality Management), tehnike 5S, metode ABC
(Activity Based Costing), BAT (Best Available Technology), JIT proizvodnje in druge.
Uvajanje ISO standardov, metod EFQM,
Benchmarking, BSC in drugih posamičnih

metod samo po sebi ne predstavlja uvajanja
celovitega sistema stalnih izboljšav.
2.2. Upravičeni stroški in aktivnosti
Podjetje lahko odda le eno vlogo na razpis. Prijavi se lahko le na eno fazo razpisa:
1. faza: Priprava projekta uvajanja celovitega sistema stalnih izboljšav
Aktivnost 1.1.: Začetna usposabljanja:
usposabljanje za metodo s katero bo podjetje opravilo analizo stanja v podjetju in
ostala usposabljanja povezana s projektom
(npr. projektno vodenje, vodenje s cilji,…)
Upravičeni stroški: stroški usposabljanja
Aktivnost 1.2.: Analiza stanja v podjetju
(npr. ocenjevanje po metodologiji EFQM,
Benchmarking, 20 ključev,… razen ISO
standardov) in opredelitev ključnih problemov
Upravičeni stroški: stroški usposabljanja
v obliki delavnic (workshop)
Aktivnost 1.3.: Priprava načrta projekta
za naslednji dve leti in priprava sistema
kazalnikov s katerimi bo podjetje spremljalo napredek uvajanja sistema stalnih
izboljšav
Upravičeni stroški: stroški usposabljanja
v obliki delavnic (workshop)
2. faza: Uvajanje oziroma nadgrajevanje
celovitega sistema stalnih izboljšav
Aktivnost 2.1.: Usposabljanje managerjev in delavcev za delo na projektu (npr.:
analiza in izboljševanje poslovnih procesov,
JIT, področje kakovosti, teamsko delo, TPM,
TQM,…
Upravičeni stroški: stroški usposabljanja
Aktivnost 2.2.: Oprema za izvajanje in
spremljanje projekta: investicija v opremo,
ki nastane zaradi uvajanja celovitega sistema stalnih izboljšav v podjetju – v višini največ 25% pogodbene vrednosti (pogodbe z
ministrstvom)
Upravičeni stroški: materialna investicija
2.3. Pogoji sodelovanja
Upravičeni prejemniki sredstev so: gospodarske družbe, ki so registrirane po
Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS,
št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99,
36/00, 45/01, 50/02, 93/02) (v nadaljnjem
besedilu: podjetja).
Ciljna skupina: na razpis se lahko prijavijo podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji,
ki bodo izvajala projekt skladen z namenom
razpisa (točka 2.1). Podjetje mora za potrebe spremljanja projekta odpreti stroškovno
mesto, na katerem bo vodilo vse stroške
projekta.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena podjetja, ki:
– so v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
– so bila na dan 31. 12. 2003 v stanju
kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje
10. člen Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 97/00,
50/02 in 93/02);
– so od leta 2000 pridobila ali so v postopku pridobivanja državnih pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v
težavah;
– so za isti namen pridobila sofinanciranje iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna;
– imajo neporavnane obveznosti do
države;
– imajo z ministrstvom že sklenjeno
pogodbo za uvajanje sistemov stalnih izboljšav;
– so v letu 2003 poslovala z izgubo iz
poslovanja, hkrati pa je bila kratkoročna
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pokritost kratkoročnih obveznosti na dan
31. 12. 2003 manjša od 1 (kratkoročna
sredstva/kratkoročne obveznosti).
Na 1. fazo razpisa se lahko prijavijo
podjetja, ki imajo podpisano pogodbo z zunanjim izvajalcem, ki bo podjetju pomagal
pri analizi stanja v podjetju in pripravi načrta
projekta za naslednji dve leti (ne upoštevajo
se izvajalci s področja uvajanja informacijskih sistemov in ISO standardov).
Na 2. fazo se lahko prijavijo le podjetja,
ki so v času pred prijavo na javni razpis že
opravila analizo stanja v podjetju in pripravila
sistem kazalnikov, s katerim bodo spremljala napredek uvajanja sistema stalnih izboljšav ter bodo predložila pogodbo z vsaj enim
zunanjim izvajalcem projekta (ne upoštevajo
se izvajalci s področja uvajanja informacijskih sistemov in ISO standardov).
Do sredstev iz razpisa niso upravičena
podjetja iz naslednjih panog: kmetijstvo in
ribištvo, živilsko predelovalna industrija in
jeklarstvo.
Za podjetja iz panog ladjedelništvo in
transport, premogovništvo, industrija motornih vozil in industrija sintetičnih vlaken je
potrebna posebna obravnava z vidika nadzora nad državnimi pomočmi.
Vloge prijaviteljev, ki ne ustrezajo pogojem sodelovanja in vloge, ki niso skladne z
namenom razpisa, se zavržejo.
2.4. Merila za izbiro projektov
Vloga je popolna, če so predloženi vsi,
v razpisni dokumentaciji zahtevani, dokumenti. Popolne vloge bo ocenila strokovna
komisija v skladu z naslednjimi merili:
– skladnost z namenom razpisa (celovitost projekta, medsebojna usklajenost ciljev
in aktivnosti) – 25%;
– utemeljenost projekta (jasnost in kakovost utemeljitve projekta, jasnost in popolnost predstavitve aktivnosti, realnost terminskega načrta, organizacija izvajanja projekta, predvideni rezultati projekta) – 50%;
– finančna konstrukcija projekta (transparentnost in specifikacija stroškov, upoštevanje definicije upravičenih stroškov,
skladnost stroškov z akcijskim načrtom,
realnost izvedbe projekta, struktura virov
financiranja) – 25%.
3. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je
na razpolago za sofinanciranje projektov
– v letu 2004 znaša 200,000.000 SIT,
– v letu 2005 znaša 300,000.000 SIT.
Okvirna višina razpisanih sredstev se
lahko poveča za nerazporejena sredstva v
okviru iste proračunske postavke. Sredstva
bremenijo proračunsko postavko 6372 proračuna RS za leti 2004 in 2005.
Na osnovi rezultatov ocenjevanja vseh
popolnih vlog, višine upravičenih stroškov
in razpoložljivih sredstev bo strokovna komisija določila prag višine doseženih točk,
nad katerim se odobri sofinanciranje projektov ter višino sofinanciranja posameznega
projekta.
4. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev sta proračunski leti
2004 in 2005.
5. Način prijave in razpisni rok: popolna
vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov:
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, do vključno 11. 3. 2004
(velja poštni žig do vključno 10. 3. 2004 ali
oddaja v vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, najkasneje do
11. 3. 2004 do 12. ure) v zaprti ovojnici pod
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oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis«, z navedbo naslova razpisa in polnim naslovom
pošiljatelja vloge. Vlog, ki ne bodo prispele
pravočasno, komisija ne bo obravnavala in
bodo vrnjene prosilcem. Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen podatkov iz dispozicije
projekta, so javni.
6. Datum odpiranja vlog: odpiranje prispelih vlog ni javno in bo 18. 3. 2004.
7. Obveščanje o izboru: predlagatelji vlog
bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku
največ 60 dni od datuma odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo
na internet naslovu: http://www.gov.si/mg
oziroma http://www.mg-rs.si/ ali na sedežu
ministrstva. Razpisna dokumentacija se
lahko posreduje tudi po elektronski pošti,
na osnovi zahteve podjetja na spodaj navedeni e-mail naslov.
9. Dodatne informacije so na voljo vsak
torek in četrtek med 9. in 11. uro po tel.
01/478-32-67, kontaktna oseba: Simona
Hočevar. Morebitna vprašanja je mogoče
posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski pošti: Simona.Hocevar@gov.si oziroma
po faksu 01/433-10-31.
Ministrstvo bo organiziralo informativni
dan za zainteresirana podjetja dne 26. 2.
2004 ob 13. uri v veliki sejni sobi (II. nadstropje) Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-2038/04
Javni razpis
za spodbujanje usposabljanja
zaposlenih v podjetjih na območju
Občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu
2004
I. Posredni uporabnik: Javna agencija RS za regionalni razvoj, Kotnikova 28,
1000 Ljubljana.
II. Pravna podlaga: Zakon o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS,
št. 60/99, 52/02 in 56/03), Uredba o splošnih
pogojih delovanja Javne agencije Republike
Slovenije za regionalni razvoj (Ur. l. RS, št.
62/03), Pogodba št. ARR-1/04 o financiranju
delovanja Javne agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj z dne 16. 12. 2003,
Proračun Republike Slovenije za leto 2004
(Ur. l. RS, št. 118/02 in 130/03), Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za
leti 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03),
Zakon o popotresni obnovi objektov in
spodbujanju razvoja v Posočju (ZPOOSRP)
(Ur. l. RS, št. 45/98, 67/98, 110/99, 59/01
in 110/02), Program spodbujanja razvoja
v Posočju 2002–2006 (Soča 2006), ki ga
je sprejela Vlada RS na 78. seji dne 13. 6.

–
–
–

–
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2002 (Sklep Vlade RS, št. 303-03/2002-1)
in Izvedbeni program razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid in Tolmin za leto 2004
(Soča 2004), ki ga je sprejela Vlada RS na
51. redni seji dne 11. 12. 2003(Sklep Vlade
RS št. 303-03/2002-4).
III. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje usposabljanja zaposlenih v podjetjih na
območju Občin Bovec, Kobarid in Tolmin v
obliki nepovratnih sredstev, ki se bodo dodeljevala podjetjem za:
a) Splošna usposabljanja zaposlenih:
splošno usposabljanje je namenjeno pridobitvi splošnega znanja, ki ni uporabljivo
samo na sedanjem oziroma bodočem delovnem mestu zaposlenega v podjetju, ki je
koristnik pomoči, ampak nudi kvalifikacije,
ki so široko prenosljive v druga podjetja ali
področja dela in torej znatno izboljšujejo
možnost zaposlitve delavca.
b) Posebna usposabljanja zaposlenih:
posebno usposabljanje je namenjeno pridobitvi teoretičnega in praktičnega znanja,
porabljivega na sedanjem oziroma bodočem
delovnem mestu zaposlenega v podjetju, ki
je koristnik pomoči.
IV. Pogoji dodeljevanja
1. Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki v skladu
s kriteriji, opredeljenimi v 3. členu Uredbe o
namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev
za upravljanje posameznih shem državnih
pomoči (Ur. l. RS, 38/03), ki so registrirane
po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l.
RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98,
37/98, 84/98, 6/99, 54/99, 36/00,45/01,
59/01, 50/02) in:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah,
– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij in
– morajo imeti v času veljavnosti instrumenta registriran sedež ali samostojno enoto v Posočju,
– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije.
Na razpis se lahko prijavijo upravičenci,
ki bodo v letu 2004 vključevali zaposlene v
programe usposabljanj.
2. Upravičeni stroški, za katere je mogoče pridobiti subvencijo oziroma pomoč, so:
– stroški usposabljanj,
– potni stroški oseb, ki se usposabljajo na odobrenih usposabljanjih, s tem, da
potni stroški ne smejo presegati 10% celotnih upravičenih stroškov posameznega
vlagatelja.
Stroški lastnega dela vlagatelja niso
upravičeni do sofinanciranja.
3. Merila za vrednotenje vlog:

Merilo
Reference vlagatelja
Razvojna vizija vlagatelja s poudarkom na strategiji razvoja kadrov
Usposabljanja
– s področja razvoja dejavnosti vlagatelja
– s področja e-poslovanja
– s področja razvoja človeških virov
Predhodna vlaganja v izobraževanje in usposabljanje kadrov
Skupaj

Število točk
maks. 25
maks. 25
maks. 24

maks. 26
100
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Merila bodo podrobneje opredeljena v
razpisni dokumentaciji.
Za dodelitev sredstev mora vloga doseči
najmanj 60 točk. Prednost pri izboru za dodelitev razpisanih sredstev imajo projekti
usposabljanj, ki dobijo najvišjo oceno na
podlagi meril do porabe sredstev.
V. Okvirna višina razpisanih sredstev
1. Višina nepovratnih sredstev, ki bodo
na razpolago v letu 2004, znaša 13,000.000
SIT. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1166: Razvojna pomoč Posočju.
Višina pomoči, ki jo prejmejo upravičenci,
– za splošna usposabljanja ne bo mogla
preseči 60% upravičenih stroškov usposabljanja delavcev za velika podjetja in 80% za
mala in srednja podjetja;
– za posebna usposabljanja zaposlenih
ne sme presegati 35% upravičenih stroškov
usposabljanj v velikih podjetjih in 45% v malih in srednjih podjetjih.
Skupna višina sofinanciranja usposabljanj, ki jo lahko prejme upravičenec praviloma ne bo mogla preseči 1,000.000 SIT.
VI. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva
2. Obdobje, za katerega so namenjena
razpisna sredstva je proračunsko leto 2004.
Javna agencija RS za regionalni razvoj bo
sofinancirala le upravičene stroške nastale
od 1. 1. 2004, do najkasneje 30. 10. 2004.
3. Osnova za izplačilo nepovratnih
sredstev bo s strani Javne agencije RS za
regionalni razvoj potrjen zahtevek za sofinanciranje, ki ga bo pripravil prejemnik,
njegova oblika pa je predpisana z razpisno
dokumentacijo.
4. Prejemnik bo najkasneje do 5. 11.
2004 izstavil zahtevek za sofinanciranje in
predložil naslednjo dokumentacijo:
– zahtevek za sofinanciranje (Priloga
pog. št. 1). Zahtevek mora biti izpolnjen,
podpisan in žigosan.
– poročilo o poteku projekta usposabljanj (Priloga pog. št. 2). Poročilo o poteku
projekta usposabljanj mora vsebovati: opis
projekta, realizirane aktivnosti in dosežene rezultate ter opis nadaljnjih aktivnosti
v okviru prijavljenega projekta (na podlagi
rezultatov),
– stroškovnik projekta usposabljanj s prilogami (priloga pog. št. 2/1) skupaj z računi in
dokazili o plačilu (neto vrednost brez DDV).
V stroškovnik projekta mora biti vpisan vsak
posamezni strošek. Dokazila morajo biti priložena v zaporedju vpisa v stroškovnik in
označena na bančnih izpiskih. Potrebno je
dostaviti originalne račune ter en izvod njihovih kopij. Originali se po pregledu vrnejo
prejemniku. Upravičeni stroški (upošteva se
neto vrednost računa, znesek davčne osnove brez DDV, naveden na računu) morajo
biti izkazani kot računi z dokazilom o plačilu
(SWIFT, bančni izpis prometa na transakcijskem računu iz katerega je jasno razvidno na
kateri račun se nanaša),
– menična izjava (Razpisni obrazec št.
6), kateri so priložene 3 bianco menice s
klavzulo brez protesta.
5. Upravičenec mora zagotoviti razliko
med dodeljenimi sredstvi in celotno vrednostjo odobrenega projekta usposabljanj.
VII. Rok za predložitev vlog
1. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za sofinanciranje usposabljanj
je 9. 3. 2004 do 12. ure.
2. Popolna vloga v skladu z navodili,
mora biti dostavljena na naslov: Javna agen-
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cija RS za regionalni razvoj, Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, do vključno dne 9. 3. 2004
do 12. ure (velja prispetje po pošti ali oddaja
v tajništvo Javne agencije RS za regionalni
razvoj, Kotnikova 28, Ljubljana najkasneje
do 9. 3. 2004 do 12. ure) v zaprti ovojnici z
navedbo »Ne odpiraj – Vloga – javni razpis
za spodbujanje usposabljanja zaposlenih v
podjetjih na območju Občin Bovec, Kobarid
in Tolmin v letu 2004« in s polnim naslovom
pošiljatelja na zadnji strani.
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo prispele na navedeni
naslov kasneje od predpisanega datuma
in ure (ne glede na poštni žig ali drugo
vrsto dostave), ne bodo upravičene do
kandidiranja na razpisu in bodo vrnjene
pošiljatelju neodprte.
3. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, finančni zahtevek pa mora biti
prikazan v slovenskih tolarjih (SIT).
VIII. Popolna vloga
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno zapečatene dokumente
po naslednjem vrstnem redu:
1. izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec
št. 1);
2. prijavni obrazec (razpisni obrazec
št. 2);
3. podatki o vlagatelju (razpisni obrazec
št. 3) in zahtevane priloge:
– za pravno osebo originalni izpisek iz
sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni z
vsemi listi ali priglasitvena listina z vsemi
spremembami, potrjena s strani pristojne izpostave Davčne uprave RS, če upravičenec
opravlja dejavnost kot samostojni podjetnik,
ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– bilance stanja in izkazi poslovnega
izida za leti (2001, 2002) potrjene s strani
AJPES-a;
– potrdilo o stanju davčnih obveznosti
za preteklo leto, ki ga izda krajevno pristojna Davčna uprava RS, ki ni starejše
od 30 dni;
– potrdilo pristojnega sodišča, da upravičenec ni v postopku prisilne poravnave,
likvidacije in stečajnem postopku, ki ni starejše od 30 dni;
4. predstavitev projekta usposabljanja
zaposlenih v letu 2004 (razpisni obrazec št.
4) in zahtevane priloge:
– za vsako vrsto usposabljanja izpolnjen
in priložen obrazec Podatki o prijavljenem
usposabljanju (razpisni obrazec št. 4.1),
5. izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe
(razpisni obrazec št. 5).
IX. Obravnava vlog
1. Datum odpiranja vlog je 11. 3. 2004.
Odpiranje ni javno.
2. Strokovna komisija bo v roku osmih
dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste
vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne,
da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je osem dni
od prejema obvestila. Nepopolne vloge, ki
jih vlagatelj ne bo dopolnil v določenem
roku, bo strokovna komisija zavrgla.
3. Izločene bodo vloge, ki ne bodo vročene pravočasno.
4. Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu predloži pravilno zapečatene dokumente v skladu z točko VIII. javnega razpisa. Kot
popolna se šteje tudi tista vloga, ki je bila v
roku ustrezno dopolnjena na podlagi poziva
k dopolnitvi.

5. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Vloga je neutemeljena zlasti, če:
– vlagatelj zaproša za sredstva, ki niso
namenjena usposabljanju zaposlenih v
podjetjih na območju Občin Bovec, Kobarid
in Tolmin;
– so bila vlagatelju predhodno že odobrena javna sredstva za isti namen;
– vlagatelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog, iz katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji in način izvedbe oziroma
niso podatki verodostojni in/ali resnični;
– vlagatelj ne izpolnjuje pogojev javnega
razpisa za spodbujanje usposabljanja zaposlenih v podjetjih na območju občin Bovec,
Kobarid in Tolmin v letu 2004.
6. Prispele vloge bo pregledala in ocenila strokovna komisija, ki jo za ta namen
imenuje v.d. direktor Javne agencije RS za
regionalni razvoj. Komisijo sestavljata dva
predstavnika Javne agencije RS za regionalni razvoj, predstavnik Službe Vlade RS
za strukturno politiko in regionalni razvoj,
predstavnik Zavoda RS za zaposlovanje-Območna služba Nova Gorica in predstavnik Posoškega razvojnega centra.
X. Izid javnega razpisa
1. Na podlagi predloga strokovne komisije, bodo vlagatelji, s strani odgovorne osebe
Javne agencije RS za regionalni razvoj, obveščeni s sklepom o izboru v roku 45 dni od
odpiranja vlog.
2. Proti sklepu o izboru Javne agencije
RS za regionalni razvoj pri dodeljevanju razvojnih spodbud ni pritožbe.
3. V primeru pozitivnega sklepa o izboru,
bo podjetje z Javno agencijo RS za regionalni razvoj podpisalo pogodbo (vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije).
V pogodbi bo določen način financiranja,
ostali pogoji in obrazec zahtevka za sofinanciranje. Pogodba bo pričela veljati, ko jo
bosta podpisali obe pogodbeni stranki.
4. Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe z Javno
agencijo RS za regionalni razvoj. Če se v
roku osmih dni ne bodo odzvali na poziv, se
šteje, kot da so odstopili od zahteve za pridobitev nepovratnih sredstev.
5. V primeru, da prejemnik odstopi od
svoje zahteve za pridobitev sredstev, mora
pisno obvestiti Javno agencijo RS za regionalni razvoj, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
6. S pogodbo Javna agencija RS za regionalni razvoj in prejemnik podrobneje opredelita način in obliko poročanja prejemnika
o poteku izvajanja projekta, za katerega so
bila dodeljena nepovratna sredstva in postopek nadzora nad porabo sredstev.
7. Prejemnik mora Javni agenciji RS za
regionalni razvoj za zavarovanje izpolnitve
pogodbenih obveznosti predložiti ustrezen
instrument zavarovanja.
8. Prejemnik mora Javni agenciji RS za
regionalni razvoj omogočiti nadzor nad porabo dodeljenih sredstev. Nadzor se izvaja
v skladu s predpisi o namenskosti porabe
proračunskih sredstev.
9. V primeru da pri izvajanju projekta, za
katerega so dodeljena nepovratna sredstva,
pride do sprememb, je prejemnik dolžan v
roku 15 dni o tej spremembi obvestiti Javno
agencijo RS za regionalni razvoj, sicer se
šteje, da se sredstva uporabljajo nenamensko. V primeru da Javna agencija RS za
regionalni razvoj ugotovi, da sredstva niso
bila uporabljena za namen, za katerega so
bila dodeljena ali da so bila sredstva odo-
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brena na podlagi neresničnih podatkov, ima
pravico takoj zahtevati od prejemnika vračilo
sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo
moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
dneva nakazila do dneva vračila.
XI. Razpisna dokumentacija
1. Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko vlagatelji prevzamejo
brez plačila na Posoškem razvojnem centru, Trg svobode 4, 5222 Kobarid, vsak
delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisna
dokumentacija se lahko posreduje tudi po
elektronski pošti, če podjetje na e-mail:
info@pososki-rc.si posreduje prošnjo za
dvig razpisne dokumentacije. Razpisna
dokumentacija je na voljo tudi na internet
naslovu www.sigov.si/arr.
2. Dodatne informacije so v času odprtja
razpisa na voljo vsak dan med 9. in 12. uro,
kontaktne osebe:
– Vinko Žagar na Agenciji RS za regionalni razvoj (tel. 01/478-37-43, e-mail: Vinko.Zagar@gov.si),
– Almira Pirih (tel. 05/384-15-00) e-mail:
Almira.Pirih@pososki-rc.si) na Posoškem
razvojnem centru.
3. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
Javna agencija RS za regionalni
razvoj
Ob-1997/04
Na podlagi 15. člena pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Občini Bohinj (Uradni vestnik
občine Bohinj, št. 3/00) Občinska uprava
občine Bohinj objavlja
prvi del javnega razpisa
za dodelitev sredstev za spodbujanje
razvoja kmetijstva v Občini Bohinj za
leto 2004
Razpis je namenjen:
1. Sofinanciranju ureditev prostorov za
hrambo mleka in mlekarske opreme – mlekarnic ter nakup prevoznih hladilnih bazenov za mleko.
2. V proračunu je za ta ukrep rezerviranih 1,500.000 SIT.
3. Razpis je odprt do 21. 2. 2004.
4. Komisija bo prispele vloge obravnavala 26. 2. 2004.
5. O odobrenih sredstvih bo Občina
Bohinj vse prejemnike sredstev pisno obvestila.
6. Višino odobrenih sredstev bo določila komisija na osnovi pravočasno prispelih
vlog.
7. Odobrena sredstva bodo upravičenci
dobili nakazana na transakcijski račun ob
predložitvi s strani VURS-a pridobljenega
dovoljenja za oddajo mleka.
K vlogi je potrebno priložiti:
– pogodbo o odkupu mleka za leto
2004,
– kopijo zahtevka za neposredna plačila
za 2003,
– načrt mlekarnice oziroma popis del,
– račun o nakupu hladilnega bazena.
Vlogo z zahtevano dokumentacijo je
treba poslati do 21. 4. 2004, na naslov: Občina Bohinj, Občinska uprava, Triglavska 35,
4264 Bohinjska Bistrica.
Dodatne informacije o razpisu so na
voljo pri Kmetijski svetovalni službi GSM
041/697-506.
Občina Bohinj

Št. 403-38/2004
Ob-2015/04
Na podlagi 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00)
in 8. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99) Občina Ajdovščina objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov za otroke
in mladino, humanitarnih in invalidskih
organizacij ter drugih neprofitnih
organizacij v letu 2004
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov, ki se izvajajo na območju
Občine Ajdovščina in sicer: programov za
otroke in mladino, programov humanitarnih
in invalidskih organizacij, programov ostalih
neprofitnih organizacij.
2. Osnovna področja:
2.1 Programi za otroke mladino
a) Na področju programov za otroke in
mladino se sofinancira:
– mladinske skupine, klube, društva ter
druge organizacije, ki izvajajo programe
namenjene spodbujanju kreativnosti in zadovoljevanju interesov mladih,
– prireditve za mlade, večjega obsega,
– letovanja otrok in mladine.
Programe lahko prijavijo društva in druge
institucije, ki imajo sedež na območju Občine Ajdovščina. Izjemoma se sofinancira tudi
programe izvajalcev, ki nimajo sedeža na
območju občine, v kolikor se program izvaja
na območju občine in pomeni bistveno popestritev programov namenjenih mladim.
b) Enkratne denarne pomoči se zagotavljajo za:
– izjemne dosežke nadarjenim učencem,
dijakom in študentom,
– sofinanciranje dodatnega izobraževanja učencev, dijakov in študentov izven rednih šolskih oziroma študijskih programov.
Na razpisu lahko sodeluje udeleženec,
ki ima stalno prebivališče v Občini Ajdovščina.
2.2 Programi humanitarnih in invalidskih
organizacij
Na področju humanitarnih in invalidskih
organizacij se sofinancira:
– programe humanitarnih organizacij, s
katerimi rešujejo ogrožene ljudi in življenja,
lajšajo socialne in psihosocialne stiske in
težave, izboljšujejo socialni položaj, preprečujejo poslabšanje socialnega položaja, preprečujejo poslabšanje zdravstvenega stanja
oseb s kronično boleznijo, ustvarjajo možnosti za čimbolj kakovostno in samostojno
življenje oseb s kronično boleznijo, izvajajo
dejavnost tudi za druge človekoljubne cilje,
– socialne programe in storitve invalidskih organizacij, ki ugotavljajo interese in
zagovarjajo potrebe invalidov, načrtujejo,
organizirajo in izvajajo programe, ki posameznim skupinam invalidov omogočijo
aktivno sodelovanje in neodvisno življenje,
sodelujejo pri preprečevanju in odpravljanju
ovir v fizičnem in socialnem okolju, nudijo
pomoč pri uveljavljenju potreb invalidov,
preprečujejo in blažijo socialne ter psihične
posledice invalidnosti, usposabljajo invalide
za samopomoč, razvijajo socialne spretnosti
invalidov in njihovo informiranost, zagotavljajo zagovorništvo, ustvarjajo možnosti za
razvijanje samopomoči in dobrodelnosti.
Sofinancira se programe organizacij in
društev, ki imajo sedež na območju Občine
Ajdovščina ter programe drugih organizacij
organiziranih za več občin, katerih program
se izvaja tudi na območju občine in so vanj
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vključeni prebivalci s stalnim bivališčem v
Občini Ajdovščina.
2.3 Programi ostalih neprofitnih organizacij
Na področju programov ostalih neprofitnih organizacij se sofinancira programe,
ki pomenijo bistveno popestritev življenja
v Občini Ajdovščina z novostmi in kvaliteto
in niso financirani iz drugih proračunskih
postavk.
Sofinancira se programe organizacij in
društev, ki imajo sedež na območju Občine
Ajdovščina. Izjemoma se sofinancira tudi
programe izvajalcev, ki nimajo sedeža na
območju občine.
Posamezni prijavljeni program bo občina
sofinancirala v skladu z razpisnimi pogoji in
pogoji določenimi v merilih, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije.
Rok za oddajo vlog za programe otrok in
mladine, humanitarnih in invalidskih organizaciji ter ostalih neprofitnih organizacij je
24. 2. 2004.
Rok za oddajo vlog za pridobitev enkratne denarne pomoči je 24. 2. 2004 za prvi
krog sofinanciranja, 14. 9. 2004 za drugi
krog sofinanciranja.
Prijave z zahtevano dokumentacijo, se
pošlje po pošti ali odda na naslov Občina
Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, v zaprti kuverti z ustrezno oznako
programa. V zgornjem kotu na prednji strani
kuverte je treba napisati ne odpiraj – vloga.
Šteje se, da je prijava pravočasna, če je bila
oddana zadnji dan roka za oddajo prijav po
pošti priporočeno ali osebno prinesena do
15. ure.
Prijavi se priložijo obrazci in drugi dokumenti navedeni v razpisni dokumentaciji,
ki jo zainteresirani dobijo na sedežu Občine
Ajdovščina in na spletnih straneh Občine
Ajdovščina: http://www.ajdovscina.si/.
Sklep o izbiri bodo prijavljeni izvajalci
prejeli v roku 45 dni po roku za oddajo vlog
za sofinanciranje.
Občina Ajdovščina
Ob-2031/04
Mestna občina Nova Gorica (MONG),
Trg E. Kardelja 1 in IZS, Inženirska zbornica Sloveije, Jarška 10b, Ljubljana ter zanjo
MSA, Matična sekcija arhitektov, urbanistov
in krajinskih arhitektov, Vegova 8, Ljubljana, v sodelovanju s strokovnim društvom
Društvo primorskih arhitektov (DPA) objavljata izid
Javni državni anonimni enostopenjski
projektni natečaj
za arhitekturno in konstrukcijsko rešitev
za most čez reko Vipavo v Renčah
Žirija je podelila nagrade in odkupe naslednjim elaboratom:
1. nagrado elaboratu pod šifro 75757:
Avtorji: Marjan Pipenbaher, univ. dipl.
inž. gradb., Tatjana Peteršič, univ. dipl.
inž. gradb., Tomaž Weingerl, univ. dipl. inž.
gradb., Petra Podgoršek, gradb. teh., Tatjana Gotovčevič, univ. dipl. inž. gradb., Janez
Roš, univ. dipl. inž. arh.;
2. nagrado elaboratu pod šifro 01234:
Avtorji: Rok Benda, univ. dipl. inž. arh.,
Miha Skok, univ. dipl. inž. arh., mag. Edo
Wallner, univ. dipl. inž. gradb., Boštjan Hribar, gradb. teh.;
3. nagrado elaboratu pod šifro 62758:
Avtorji: Bogomir Ipavec, univ. dipl. inž.
gradb., Matej Brešan, univ. dipl. inž. gradb.,
Matej Petelin, univ. dipl. inž. gradb., mag.
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Boštjan Furlan, univ. dipl. inž. gradb.,a.
arh.;
odkup elaboratu pod šifro 06931:
Avtorji: Polona Filipič univ. dipl. inž. arh.,
Boštjan Kikelj, univ. dipl. inž. arh., Mojca Magajne, univ. dipl. inž. arh., Klemen Pavlin,
univ. dipl. inž. arh.,
Statična presoja ELE AiC d.o.o., Andrej
Pogačnik, univ. dipl. inž. gradb., Andrej Rejec, univ. dipl. inž. gradb.;
odkup elaboratu pod šifro 01010:
Avtorji: Franc Žugel, univ. dipl. inž.
gradb., Janez Žerjav, univ. dipl. inž. arh.,
Borut Simič, univ. dipl. inž. arh., Darko Homan, štud. arh.;
odkup elaboratu pod šifro 68789:
Avtorji: Elea iC d.o.o., Damjan Bradač,
univ. dipl. inž. arh., Marko Pavlinjek, univ.
dipl. inž. gradb., Marko Žibert, univ. dipl. inž.
gradb., Igor Lipanje, univ. dipl. inž. gradb.,
Angelo Žigon, univ. dipl. inž. gradb.
Razstava vseh natečajnih bo na ogled
v avli Mestne občine Nova Gorica v času
med 4. in 17. februarjem vsak dan med 8.
in 19. uro.
Vse ostale informacije o natečaju so razvidne iz razpisnega gradiva, zaključnega poročila ter predstavitve objavljene na spletni
strani http://www.arhiforum.com.
Mestna občina Nova Gorica
IZS ter zanjo MSA

Javne dražbe
Ob-2010/04
Republika Slovenija Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Ljubljana, Trg OF
13, na podlagi 14. in 34. člena Uredbe o
postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem (Ur. l. RS,
št. 47/01 in 62/01) in sklepa Vlade RS, št.
465-366/2003, objavlja
javno dražbo
1. Predmet prodaje:
– večnamensko dvorano št. K2 v izmeri
244,85 m2,
– večnamensko dvorano št. K3 v izmeri
199,26 m2,
– poslovni prostor št. K4 v izmeri 171,22
m2 ;
vse v kleti objekta Ljubljanska ul. 42 v
Mariboru na parc.št. 1609/20 k.o. Tabor.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
Izklicna cena: za nepremičnine, navedene v 1. točki je 89,100.000 SIT, najnižji znesek višanja je 100.000 SIT. Kupec je dolžan
plačati na izklicano ceno davek na promet
nepremičnin oziroma DDV.
3. Način in rok plačila kupnine: kupnina
se plača v 8 dneh po podpisu pogodbe na
račun prodajalca. Pogodbo mora kupec podpisati v 15 dneh od dneva javne dražbe.
Lastništvo preide na kupca ob plačilu
celotne kupnine in davka na promet nepremičnin oziroma DDV.
4. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 25. februarja 2004 s začetkom ob 12. uri v odvetniški pisarni Peče,
Svetozarevska 10, v Mariboru.
5. Drugi pogoji:
5.1. na javni dražbi lahko sodelujejo
pravne osebe s sedežem v RS in fizične
osebe, ki so državljani RS, kar dokazujejo
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pred dražbo z izpisom iz sodnega registra
oziroma potrdilom o državljanstvu,
5.2. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme
biti starejše od 30 dni,
5.3. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačani 10% varščini od izklicne cene za posamezno nepremičnino, za
katero dražijo. Varščina se plača na račun
EZR št. 01100-6300109972 s sklicem 18
33111-8601420500-2004. Uspelemu dražitelju se varščina všteje v kupnino, ostalim se
vrne brezobrestno v roku 10 dni po opravljeni javni dražbi. Kolikor uspeli dražitelj ne
podpiše pogodbe v 15 dneh po dražbi ali ne
plača kupnine v roku 8 dni po podpisu pogodbe, se vplačana varščina zadrži,
5.4. vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overovitve, takse, vpis v zemljiško
knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet
nepremičnin oziroma DDV plača kupec,
5.5. nepremičnine so na prodaj po načelu videno kupljeno.
6. Informacije: za dodatne informacije
v zvezi s prijavo in ogled nepremičnine se
lahko dogovorite po tel. 02/251-90-90, Nevenka Peče Richter.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Urad za investicije
Št. 360/01/04-388
Ob-1969/04
Na podlagi 29. in 40. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03) in sklepa Občinskega sveta
občine Ljutomer št. 465-02-7/04-301 z dne
26. 1. 2004, objavlja Občina Ljutomer na
osnovi sklepa sprejetega na seji Komisije
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanja
s stvarnim premoženjem Občine Ljutomer
dne 11. 11. 2003
javno dražbo
za prodajo stanovanja
1. Organizator javne dražbe: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.
2. Predmet javne dražbe: nezasedeno
stanovanje št. 4 v velikosti 94,72 m2 na Starem trgu 7 v Ljutomeru.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja.
4. Izklicna cena: 15,000.000 SIT.
Najnižji znesek višanja: 100.000 SIT.
Kupnina se revalorizira z indeksem rasti
cen v stanovanjski gradnji na dan podpisa
kupoprodajne pogodbe.
Stroške v zvezi s prenosom lastništva
(notar, overitev pogodbe, davek) krije kupec, prodajalec krije stroške cenitve in objave javne dražbe.
Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s
pripravo ponudbe.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupec se zaveže kupnino plačati v roku
8 dni od izstavitve računa s strani Občine
Ljutomer. Plačilo celotne kupnine v prej
navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
V nasprotnem primeru se pogodba šteje
za razdrto, varščina se kupcu ne vrne.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo izvedena v četrtek dne 26. 2. 2004 ob 12.
uri v sejni sobi Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1 (III. nadstropje).
7. Višina kavcije
Dražitelji so pred izvedbo javne dražbe
dolžni plačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene na račun Občine Ljutomer št.
01263-0100013693.

Izbranemu dražitelju se kavcija vračuna
v kupnino, drugim se vplačana kavcija vrne
(brez obresti) v 15 dneh po prejetju izida
dražbe.
8. Informacije o javni dražbi: interesenti
lahko dobijo dodatne informacije na Občini
Ljutomer, Vrazova ulica 1, soba št. 115, pri Lilijani Koser, tel. 02/584-90-50. Po dogovoru je
možen pred izvedbo javne dražbe tudi ogled
stanovanja.
9. Pogoji sodelovanja
Na razpisu lahko sodelujejo vse fizične in
pravne osebe, ki pred pričetkom javne dražbe
predložijo:
– svoje podatke (naziv, naslov, davčno in
matično številko oziroma EMŠO),
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije (fizične osebe),
– potrdilo o registraciji in pooblastilo osebi, ki draži, za zastopanje na dražbi (pravne
osebe),
– potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih interesent ni imel blokiranega računa (pravne
osebe),
– dokazilo o plačanih davkih in prispevkih
– potrdilo DURS,
– dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti tudi potrdilo o vplačani
kavciji.
10. Z najugodnejšim dražiteljem bo kupoprodajna pogodba sklenjena v 30 dneh
po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše
pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so
na njegovi strani, ponudnik zadrži njegovo
kavcijo.
11. Občina Ljutomer si pridržuje pravico,
da z nobenim prijavljenim ponudnikom ne
sklene pogodbe oziroma lahko začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla
ustavi.
Občina Ljutomer
Ob-2025/04
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice, objavlja na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) ter v skladu z
določili Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem občin
(Ur. l. RS, št. 12/03) in na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Brežice, št. 466-111/03
z dne 12. 1. 2004 ter sklepa občinskega sveta,
št. 466-102/2003-3 z dne 9. 9. 2003, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Program prodaje nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Brežice, Cesta prvih borcev
18, 8250 Brežice, tel. 07/499-15-00, faks
07/499-00-52.
2. Predmet prodaje
2.1. Predmet prodaje so parcele v k.o.
Zakot:
a) parc. št. 339/11 v izmeri 1912 m2,
b) parc. št. 337/11 v izmeri 2705 m2,
c) parc. št. 337/1 v izmeri 1159 m2,
d) parc. št. 339/13 v izmeri 42 m2,
e) parc. št. 337/13 v izmeri 147 m2,
skupne površine 5965 m2 po ocenjeni
vrednosti 12,650 SIT/m2 oziroma za skupno
vrednost 75,457.250 SIT.
Predmet prodaje so zazidljiva stavbna
zemljišča oziroma delno komunalno opremljeno zemljišče Zakot – Brežice, kjer je v
skladu z Odlokom o Ureditvenim načrtom
Poslovni center Brežice (Ur. l. RS, št. 43/00
in 4/02) predvidena gradnja stanovanjsko
poslovnega objekta.
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2.2. Predmet prodaje so parcele v k.o.
Čatež:
a) gradbena parcela po ZN št. 10, na
parc. št. 20/5 k.o. Čatež, v izmeri 971 m2 po
izklicni ceni 11,846.000 SIT,
b) gradbena parcela po ZN št. 20, na
parc. št. 22/2 k.o. Čatež, v izmeri 742 m2 po
izklicni ceni 9,806.500 SIT,
c) gradbena parcela po ZN št. 11, na
parc. št. 22/3 k.o. Čatež, v izmeri 613 m2 po
izklicni ceni 8,102.000 SIT,
d) gradbena parcela po ZN št. 12, na
parc. št. 22/4 k.o. Čatež, v izmeri 690 m2 po
izklicni ceni 8,718.500 SIT,
e) gradbena parcela po ZN št. 19, na
parc. št. 22/5 k.o. Čatež, v izmeri 713 m2 po
izklicni ceni 9,009.000 SIT,
f) gradbena parcela po ZN št. 13, na
parc. št. 22/6 k.o. Čatež, v izmeri 681 m2 po
izklicni ceni 8,605.000 SIT,
g) gradbena parcela po ZN št. 18, na
parc. št. 22/7 k.o. Čatež, v izmeri 678 m2 po
izklicni ceni 8,567.000 SIT,
h) gradbena parcela po ZN št. 14, na
parc. št. 22/8 k.o. Čatež, v izmeri 689 m2 po
izklicni ceni 8,706.000 SIT,
i) gradbena parcela po ZN št. 17, na
parc. št. 22/9 k.o. Čatež, v izmeri 673 m2 po
izklicni ceni 8,504.000 SIT,
j) gradbena parcela po ZN št. 15, na
parc. št. 22/10 k.o. Čatež, v izmeri 990 m2
po izklicni ceni 11,791.000 SIT,
k) gradbena parcela po ZN št. 16, na
parc. št. 22/11 k.o. Čatež, v izmeri 650 m2
po izklicni ceni 7,741.000 SIT,
l) gradbena parcela po ZN št. 1, na parc.
št. 22/12 k.o. Čatež, v izmeri 978 m2 po izklicni ceni 11,506.000 SIT,
m) gradbena parcela po ZN št. 2, na
parc. št. 22/13 k.o. Čatež, v izmeri 969 m2
po izklicni ceni 11,400.000 SIT.
Predmet prodaje so zazidljiva stavbna
zemljišča oziroma komunalno opremljene
gradbene parcele na Čatežu ob Savi, kjer
je z Odlokom o zazidalnem načrtu Čatež
– Savska pot (Ur. l. RS, št. 19/02 z dne 1. 3.
2002) predvidena gradnja individualnih stanovanjskih hiš, z možnostjo primerne poslovne dejavnosti.
3. Pogoji in pravila javne dražbe
3.1 Odprodaja nepremičnin: nepremičnine opisane pod točko 2.1. se prodajajo skupaj – v paketu, kakor so navedene. Kupec
predmetne nepremičnine si je dolžan v roku
1 leta od sklenitve kupoprodajne pogodbe
pridobiti gradbeno dovoljenje, v skladu z
določili urbanistične pogodbe, ki jo je kupec
dolžan skleniti s prodajalcem v roku petih
mesecev od sklenitve kupoprodajne pogodbe, katere predmet so predmetne parcele.
Nepremičnine pod točko 2.2. pa se prodajajo posamezno, po posameznih številkah in
označbah gradbene parcele.
3.2 Začetna izklicna cena posamezne
nepremičnine je enaka njeni ocenjeni vrednosti. Prodaja se izvede z javno dražbo za
prodajo nepremičnin. Parcele se prodajajo
po načelu »videno – kupljeno«.
3.3 Glede komunalne opremljenosti sledi
kakor navedeno zgoraj v točki 2.. V cenitvi
parcel navedenih pod točko 2.2. je obračunana izvedena komunalna infrastruktura v
skladu s programom opremljanja stavbnih
zemljišč ZN Čatež – Savska pot (Ur. l. RS,
št. 19 z dne 1. 3. 2002).
3.4 Davščine na promet z nepremičninami, DDV, druge davke in druge dajatve,
stroške notarja in stroške v zvezi s preno-

som lastništva plača kupec, v izklicni ceni
niso zajeti in jih nosi in trpi kupec.
3.5 Kriterij za dvig cene na dražbi:
Dražitelj lahko dviguje ceno za večkratnik zneska 25.000 SIT.
3.6 Višina varščine:
Pred javno dražbo mora dražitelj plačati
varščino v višini 10% od izklicne cene posamezne gradbene parcele. Varščina se plača
na TR Občine Brežice: 01209-0100008385
z navedbo »Varščina za javno dražbo z navedbo parcelne številke«. Vplačana varščina se uspelemu dražitelju – kupcu všteje v
kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne
uspejo, se varščina vrne v roku 10 dni po
javni dražbi brez obresti.
4. Rok za sklenitev pogodbe
Pogodba o prodaji nepremičnine se
sklene najpozneje v 30 dneh po zaključku
dražbe. Če kupec ne podpiše pogodbe v
navedenem roku iz razlogov, ki so na njegovi strani, Občina Brežice zadrži njegovo
varščino.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupec je kupnino dolžan plačati v 8 dneh
od podpisa pogodbe. V primeru obročnega
odplačila pa mora pred sklenitvijo pogodbe
plačati vsaj 50% kupnine in za zavarovanje
kupnine predložiti nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv.
Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine
in stroškov. Če kupec odstopi od pridobitve
nepremičnine in ne sklene pogodbe, zapade
varščina v korist Občine Brežice.
6. Udeležba na javni dražbi
Dražitelj mora najpozneje do 23. 2. 2004,
na sedež Občinske uprave občine Brežice,
Cesta prvih borcev 18, prijaviti svojo udeležbo in predložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o plačani varščini in priložiti
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– matično, davčno in telefonsko številko,
– dražitelji – fizične osebe: fotokopijo
identifikacijskega dokumenta,
– dražitelji – pravne osebe: izpisek iz
sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni.
Dražitelji morajo na dan dražbe pred njenim pričetkom predložiti:
– fizične osebe: osebni ali kateri drugi
identifikacijski dokument,
– pravne osebe ali pooblaščenci fizičnih
oseb: pisno notarsko overjeno pooblastilo.
7. Pravila javne dražbe: javna dražba se
bo izvajala v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03).
8. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna
dražba je razpisana na dan 24. 2. 2004, s
pričetkom ob 10. uri in bo potekala v sejni
sobi Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice.
Občina Brežice
Ob-2034/04
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi, 80.f člena Zakona o javnih
financah, 39. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03 in 77/03) in Pravilnika o pogojih in
postopku prodaje stavbnih zemljišč v lasti
Občine Tolmin (Uradno glasilo, št. 8/98)
razpisujemo na podlagi sklepa Občinskega
sveta občine Tolmin z dne 27. 3. 2003
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javno dražbo
1. Predmet prodaje so zazidana stavbna
zemljišča parc. št. 2/6 travnik v izmeri 144
m2, parc. št. 11/7 dvorišče v izmeri 476 m2
in parc. št. 11/12 stanovanjska stavba v izmeri 218 m2, ki so vpisane v vl. št. 112 k.o.
Volarje.
2. Izklicna cena vseh zemljišč je
2,313.400 SIT.
3. Varščina je 231.340 SIT.
4. Najmanjši znesek višanja je določen
na 50.000 SIT.
5. Čas in kraj dražbe: ustna dražba v
četrtek dne 26. 2. 2004 ob 8. uri v prostorih
Uprave Občine Tolmin v Tolminu, Ulica Padlih borcev 2.
6. Opis nepremičnin
Zemljišča so na severozahodnem delu
vasi Volarje in predstavljajo sestavni del
vasi. Zemljišča so komunalno opremljena.
Po lokacijski informaciji Oddelka za okolje
in prostor Občine Tolmin so navedena zemljišča opredeljena kot stavbna zemljišča, ki
se urejajo s prostorskimi ureditvenimi pogoji
in niso v območju sprejetega odloka o določitvi območja s predkupno pravico Občine
Tolmin, skladno z 85 členom Zakona o urejanju prostora ter občina za to območje ne
pripravlja spremembe prostorskega akta.
Navedene parcele predstavljajo stavbno
enoto, ki s parcelo št. 2/6 k.o. Volarje sega
do obstoječe ceste Tolmin – Kobarid. Skrajni
južni in skrajni vzhodni del parcele št. 11/7
k.o. Volarje je obremenjen z dejanskimi služnostmi prehodov in prevozov za potrebe
kmetijske rabe sosednjih parcel. Služnosti
niso vpisane v zemljiški knjigi.
Po katastrskih podatkih je na parceli
št. 11/12 k.o. Volarje stanovanjska stavba,
v naravi je bil lesen montažni nastanitveni
objekt, ki je pogorel in je ostala le osnovna
temeljna betonska plošča, dvignjena nad
okoljni teren za pribl. 30 cm s kanalizacijo,
oboje vprašljive nadaljnje rabe. Za bodočo
rabo bo potrebno navedena objekta porušiti
in material odstraniti.
Navedene značilnosti mikrolokacije
so upoštevane v cenitvi vrednosti nepremičnin.
7. Dražbeni in prodajni pogoji:
a) Kupec je dolžan v korist lastnikov
parcel št. 11/3 in 35/1 k.o. Volarje priznati
služnostno pravico peš prehodov za kmetijske namene in prevozov z razno kmetijsko
mehanizacijo preko parcele št. 11/7 k.o.
Volarje v obsegu, kot so se te služnosti že
dosedaj izvrševale ter dovoliti vpis služnosti
v zemljiško knjigo. Kupec je dolžan plačati
komunalni prispevek pred izdajo dovoljenja
za graditev kot tudi na lastne stroške porušiti in odstraniti temeljno betonsko ploščo na
parceli št. 11/12 k.o. Volarje.
b) V ceno nepremičnin niso vključeni
davek na promet nepremičnin, stroški overitve prodajne pogodbe pri notarju in stroški
vknjižbe lastninske pravice, ki jih mora kupec poravnati po sklenitvi pogodbe.
c) Udeleženci javne dražbe morajo pred
pričetkom javne dražbe plačati varščino
navedeno v tem razpisu, na transakcijski
račun št. 01328-0100014970 Proračun Občine Tolmin.
č) Na javni dražbi lahko sodelujejo:
– pravne osebe, ki predložijo izpisek iz
sodnega registra, iz katerega je razvidno,
da imajo sedež pravne osebe v Republiki
Sloveniji ter potrdilo o plačilu varščine;
– fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in predložijo dokazilo o držav-
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ljanstvu Republike Slovenije (ali potrdilo ali
osebna izkaznica ali potni list RS) ter potrdilo o plačilu varščine.
d) Zastopniki fizičnih in pravnih oseb so
dolžni pred pričetkom javne dražbe predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje.
e) Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev pod c), č) in d) tega razpisa, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom
dražbe.
f) Nakup nepremičnin se opravi po
sistemu “videno – kupljeno”, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. Prodajalec
ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za
nepremičnine.
g) Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo kupnino.
h) Prodajno pogodbo mora uspeli dražitelj podpisati v 15 dneh po končani javni
dražbi. Če uspeli dražitelj pogodbe ne podpiše v 15 dnevnem roku, se šteje, da je od
pogodbe odstopil, zaradi česar se položena
varščina zadrži in se mu ne vrne.
i) Prodajna pogodba prične veljati z
dnem podpisa pogodbenih strank.
j) Kupec mora kupnino plačati najpozneje v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe. Plačila
celotne kupnine, ki je določen, je bistvena
sestavina pravnega posla.
k) Če kupec ne bo plačal kupnine v določenem roku, bo pogodba razveljavljena,
varščina pa zadržana.
l) Prodajalec bo izročil kupcu nepremičnine v posest takoj po plačilu celotne kupnine,
tedaj pa bo izvršena tudi vknjižba lastninske
pravice v zemljiško knjigo na ime kupca.
m) Neuspešnim ponudnikom bo vplačana varščina vrnjena brez obresti v roku 3 dni
po končani javni dražbi.
n) Kdor sodeluje na javni dražbi kot interesent oziroma dražitelj, lahko vloži ugovor
proti postopku javne dražbe, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
o) Vse dodatne informacije so dostopne
na sedežu uprave Občine Tolmin v Tolminu, Ulica padlih borcev št. 1/c in Ulica padlih borcev št. 2, tel. 05/381-10-15 (Miran
Mavri).
p) Ogled nepremičnin je možen po dogovoru. Komisija lahko s soglasjem predstojnika postopek ustavi do sklenitve pravnega posla.
Občina Tolmin
Št. 133/2004
Ob-2043/04
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica
10, Koper, na podlagi sklepa župana št.
K4162-2/01 z dne 1. 12. 2003 razpisuje
javno dražbo
ki bo v ponedeljek, 16. 2. 2004 ob 9. uri,
v sejni sobi Mestne občine Koper, Verdijeva
10 – pritličje, za prodajo zatečenega blaga
in opreme v poslovnih prostorih:
1. v kompletu se proda zatečeno trgovsko blago (2000 parov obutve različnih velikosti in modelov), ki se nahaja v poslovnem
prostoru v Kopru, Sabinijeva ulica št. 2, za
izklicno ceno 1,766.000 SIT;
2. v kompletu se proda zatečena osnovna sredstva (oprema) in polizdelki (večja
količina različnih vrst ramenskih podlog),
ki se nahaja v poslovnem prostoru v Kopru, Sabinijeva ulica št. 2, za izklicno ceno
40.800 SIT.
V ceni ni vključen 20% davek na dodano
vrednost, ki ga plača kupec.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Pogoji:
Ponudnik, ki želi sodelovati na javni dražbi, mora pred začetkom le-te vplačati kavcijo
v višini 10% izklicne cene na podračun proračuna prodajalca št. 01250-0100005794,
voden pri Upravi RS za javna plačila – urad
Koper, z obveznim sklicem na številko
K4162-2/01, z vsebino: kavcija za odkup
premičnin pod zap. številko (1 ali 2), ter dokazilo o vplačilu predložiti na javni dražbi.
Najnižji znesek višanja cene je 1.000
SIT.
Dražitelj, ki na dražbi ne uspe, dobi
brezobrestno povrnjeno kavcijo najkasneje
v petnajstih dneh po izvedbi javne dražbe.
Z uspelim ponudnikom se sklene kupoprodajna pogodba v roku 15 dni od izvedbe
javne dražbe. Vplačana kavcija se kupcu
vračuna v kupnino. Uspeli ponudnik mora
kupnino plačati v roku 8 dni od sklenitve pogodbe oziroma od izstavitve računa. Plačilo
celotne kupnine v roku je bistvena sestavina
pravnega posla, v nasprotnem primeru se
pogodba šteje za nično. Če uspeli ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe ali ne
plača kupnine, vplačana kavcija zapade v
korist Mestne občine Koper.
Zastopniki civilnih in pravnih oseb morajo
predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje
na javni dražbi.
Stroške priprave in izvedbe postopka v
višini 25.000 SIT nosi kupec, za kar mu bo
izdan poseben račun.
Kupec mora prevzeti premičnine najkasneje v roku 8 dni po plačilu kupnine.
Prodaja se vrši po principu videno-kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij.
Do sklenitve pravnega posla, lahko komisija s soglasjem predstojnika postopek
ustavi, pri čemer se dražiteljem povrnejo
izkazani stroški.
Ogled premičnin, ki so predmet javne
dražbe je na zgoraj navedeni lokaciji možen
po predhodnem dogovoru. Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo na Uradu
za nepremičnine Mestne občine Koper po
tel. 05/66-46-274, ali na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si.
Mestna občina Koper
Ob-2055/04
Rudar Senovo d.o.o., Cesta kozjanskega
odreda 4, 8281 Senovo, po pooblastilu RTH
Rudnika Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, objavlja
drugo javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet javne dražbe so:
1. Garaža za avtomobile Titova c. 101,
Senovo, v izmeri 384 m2 s pripadajočim
zemljiščem na parcelni številki 457/31 k.o.
Dovško, izklicna cena znaša 7,200.000 SIT.
Garaža je delno zasedena z najemniki.
2. Frizerski salon v upravni zgradbi
Titova c. 101, Senovo, ki zajema lokal z
vhodom s souporabo sanitarij in hodnika v
izmeri 29,25 m2, kar predstavlja 20,57% delež celotne poslovne stavbe in zemljišča na
parceli št. 457/6 k.o. Dovško. Izklicna cena
je 2,880.000 SIT. Lokal je zaseden z najemnikom s predkupno pravico.
3. Pisarniški prostori v upravni zgradbi
z vhodom in predprostorom ter souporabo
sanitarij in hodnika v izmeri 124 m2, kar
predstavlja 79,43% delež celotne stavbe
in zemljišča na parceli številka 457/6 k.o.
Dovško, izklicna cena je 8,260.000 SIT.

Pisarniški prostori so delno zasedeni z
najemniki.
4. Gradbeni objekt – gobarna brez zemljišča z dvema rovoma v izmeri 703 m2 na
Reštanju. Izklicna cena je 3,900.000 SIT.
Gobarna je zasedena z najemnikom s predkupno pravico.
Javna dražba bo v torek, 2. marca
2004, ob 11. uri, v prostorih družbe Rudar
Senovo d.o.o., Cesta kozjanskega odreda
4, Senovo.
Najmanjši znesek za višanje cene je
100.000 SIT.
II. Plačilni pogoji: kupnina za poslovne
prostore in objekte je plačljiva v 30 dneh po
sklenitvi prodajne pogodbe.
III. Pogoji:
1. Državljanstvo Republike Slovenije za
fizične osebe oziroma registracija pravne
osebe v Republiki Sloveniji. Zakoniti zastopniki pravnih oseb morajo na javni dražbi
predložiti izpisek iz sodnega registra, njihovi
pooblaščenci pa še overjeno pooblastilo za
udeležbo na javni dražbi.
2. Vplačilo varščine v višini 10% izklicne
cene za posamezni predmet javne dražbe
na transakcijski račun RTH Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o. št. 26330-0011210706, z
oznako »Varščina za javno dražbo« ter zaporedno številko in sicer vsaj dva dni pred
pričetkom dražbe.
Z dokazili o izpolnjevanju pogojev iz točke 1 in 2 se dražitelj izkaže pred začetkom
dražbe.
IV. Izbor najugodnejšega ponudnika
Izbor najugodnejšega ponudnika se
opravi na javni dražbi. Z vplačilom varščine sprejme ponudnik obveznost pristopiti
k dražbi.
1. Če je ponudnik samo eden, je predmet
javne dražbe prodan za izklicno ceno.
2. Izbran ponudnik je tisti, ki ponudi višjo
ceno.
3. Če sta dva ali več ponudnikov, ki
ponudijo isto ceno je med njimi predkupni
upravičenec, je predmet javne dražbe prodan predkupnemu upravičencu.
4. Če sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo višjo ceno in med njimi ni predkupnega upravičenca predmet javne dražbe ni
prodan, če eden ne viša svoje ponudbe.
5. Če se ponudnik ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno ceno predmeta javne dražbe po navedenih pogojih.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo za nakup posameznega predmeta javne
dražbe najmanj po izklicni ceni.
Ponudba veže do zaključka dražbe in do
tedaj ne more odstopiti ali jo kakorkoli drugače razveljaviti.
Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelemu pa
vrne brez obresti najpozneje v 8 dneh po
javni dražbi oziroma po obvestilu dražitelja o
številki njegovega osebnega oziroma transakcijskega računa.
Udeleženec, ki uspe na dražbi, mora
skleniti prodajno pogodbo v 8 dneh po
dražbi. Vplačana varščina se šteje v kupnino. Če udeleženec, ki uspe na dražbi, ne
sklene prodajne pogodbe oziroma se ne odzove na podpis prodajne pogodbe v osmih
dneh, si prodajalec pridrži vplačano varščino
kot skesnino.
Prenos lastništva nad predmetom prodaje se opravi po plačilu celotne kupnine in
izpolnitvi drugih obveznosti kupca.
Davek na promet nepremičnin in vse
druge stroške, kot so zapis pogodbe, ove-
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ritev pogodbe in vknjižba lastninske pravice
v zemljiško knjigo, plača kupec.
Udeleženec, ki uspe na dražbi, izroči
pooblaščencu še dokumente iz katerih je
razvidna EMŠO in davčna številka, ki sta
potrebni za sestavo prodajne pogodbe.
Udeleženci, ki ne uspejo na dražbi, so
dolžni pooblaščencu takoj po zaključku
dražbe predložiti številko osebnega računa
za fizične osebe oziroma številko transakcijskega računa za pravne osebe, na katerega
se vrne vplačana varščina.
Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom in ogledom predmetov javne dražbe
lahko zainteresirani ponudniki dobijo na
sedežu pooblaščenca Rudar Senovo d.o.o.
Cesta kozjanskega odreda 4, 8281 Senovo
ali po tel. 07/48-81-950, in sicer vsak delovni
dan med 9. in 12. uro.
Rudar Senovo d.o.o.

Razpisi delovnih
mest
Ob-1826/04
Svet Višje strokovne šole za gostinstvo
Maribor, Zagrebška c. 18, Maribor, objavlja
na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
115/03 – prečiščeno besedilo) in na podlagi
sklepa, sprejetega na seji Sveta VSŠG Maribor, dne 29. 1. 2004, razpis za:
ravnatelja/ico Višje strokovne šole za
gostinstvo Maribor.
Razpisni pogoji:
– splošni pogoji za imenovanje iz 53.
člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 115/03
– prečiščeno besedilo),
– posebni pogoji: pedagoške in organizacijske sposobnosti za vodenje šole, naziv predavatelj višje šole, predložiti vizijo
vodenja šole, dobro poznavanje gostinske
in turistične dejavnosti.
Mandat imenovanega ravnatelja/ice traja
pet let.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju pogojev ter vizijo svojega
vodenja šole sprejema Višja strokovna
šola za gostinstvo Maribor, 10 dni po objavi razpisa.
Višja strokovna šola za gostinstvo
Maribor
Št. 27/2004
Ob-1952/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Nova Gorica, objavlja v skladu z 58. členom
in drugim odstavkom 70. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) javni natečaj za mesto
pripravnik v Oddelku za kmetijstvo in
gospodarstvo.
Kandidati morajo izpolnjevati splošne
pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava ter 88. člen Zakona o javnih
uslužbencih in mora imeti:
– univerzitetno izobrazbo - smer - pravna
(univerzitetni diplomirani pravnik).
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni

dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Nova Gorica, Trg E.
Kardelja 1, Nova Gorica.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Upravna enota Nova Gorica, Trg
E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, in sicer v
roku 8 dni od dne te objave.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni od dne te objave.
O izbiri bo izdana upravna odločba, ki bo
vročena izbranima kandidatoma, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso
bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranima kandidatoma sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določen čas – 10 mesecev s
polnim delovnim časom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
na tel. 05/33-06-121.
Upravna enota Nova Gorica
S/8-2004
Ob-1953/04
Na podlagi III. odstavka 258.c in 258.č
člena Zakona o prekrških (Ur. l. SRS, št.
25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Ur.
l. RS, št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 61/96
– odl. US, 35/97, 73/97 – odl. US, 87/97,
73/98, 31/00, 33/00 – odl. US in 24/01 v
zvezi s III. odstavkom 61. člena in IV. odstavkom 62. člena Zakona o sodiščih (Ur. l.
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) je Svet
sodnikov za prekrške na 33. seji 27. januarja
2004 sprejel sklep;
Svet sodnikov za prekrške Republike
Slovenije razpisuje prosto mesto
namestnika predstojnice Sodnika za
prekrške Laško.
Kandidati naj prijave z življenjepisom z
opisom svoje strokovne dejavnosti in organizacijskimi izkušnjami po izvolitvi v sodniško
funkcijo pošljejo na naslov: Svet sodnikov
za prekrške Republike Slovenije, Mala ulica 3, Ljubljana, v 15 dneh od dneva objave
tega razpisa.
Svet sodnikov za prekrške
Su 010603/04-3
Ob-1954/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) Okrajno sodišče v Lenartu objavlja javni natečaj
za prosto uradniško delovno mesto
strokovni sodelavec.
1. Delovno mesto se lahko opravlja v
nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II,
– višji pravosodni svetovalec I.
2. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče
v Lenartu, Jurovska c. 15, 2230 Lenart.
3. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
– delovne izkušnje dve leti,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v
skladu z drugim odstavkom 88. člena Za-
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kona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02):
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje),
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee
(potrdilo izda pristojno sodišče).
5. Dokazila, ki jih morajo predložiti kandidati k prijavi:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma dokazila o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanju in
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku osmih dni po objavi na naslov: Okrajno sodišče v Lenartu, Urad predsednice,
Jurovska cesta 15, 2230 Lenart, z oznako
»javni natečaj«.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti pri Suzani Šebalj,
tel. 02/23-47-323.
Okrajno sodišče v Lenartu
Št. 26/2004
Ob-2001/04
Računsko sodišče Republike Slovenije
razpisuje v skladu s 14. členom Zakona
o računskem sodišču (Uradni list RS, št.
11/01, v nadaljevanju ZRacS-1)
štiri prosta mesta vrhovnih državnih
revizorjev.
Za vrhovnega državnega revizorja je
lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje
pogoje:
1. je državljan Republike Slovenije;
2. ima ustrezna strokovna znanja, in
sicer:
– znanstveni naslov in ustrezne izkušnje ali
– univerzitetno izobrazbo in naziv preizkušeni državni revizor po ZRacS-1, oziroma
naziv pooblaščeni revizor po Zakonu o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/01);
3. obvlada vsaj en svetovni jezik.
Vrhovni državni revizor je funkcionar
računskega sodišča. Izbrani kandidat bo
imenovan za dobo devetih let.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni
v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom in opisom
dosedanjih delovnih izkušenj naj kandidati
pošljejo v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Računsko sodišče Republike Slovenije, Slovenska cesta 50, Ljubljana, s pripisom
“za razpis VDR”.
Računsko sodišče Republike Slovenije
Št. 121-1/04
Ob-2002/04
Svet Doma upokojencev Center, Tabor-Poljane, Ljubljana, Tabor 10, objavlja
na podlagi 34. člena Zakona o zavodih,
15. in 30. člena statuta Doma in v skladu s
sprejetim sklepom sveta Doma z dne 30. 1.
2004, delovno mesto
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direktorja.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjevati pogoje iz
69. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur.
l. RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 42/94, 41/99,
26/01 in 6/02) in v skladu s prvim odstavkom
15. člena ali prvim odstavkom 16. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o socialnem varstvu -ZSV-C (Ur. l. RS, št.
2/04).
Direktorja imenuje svet Doma s soglasjem ustanovitelja.
Mandat direktorja traja 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, o dosedanjem delu in s
kratkim življenjepisom, pošljejo kandidati v
roku 8 dni po objavi razpisa, v zaprti ovojnici na naslov: Dom upokojencev Center, Tabor-Poljane, Ljubljana, Tabor 10, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za razpis direktorja«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Dom upokojencev Center,
Tabor-Poljane, Ljubljana
Št. 07-2/1

Ob-2003/04

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti na podlagi 12. člena Akta
o ustanovitvi Javnega sklada Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti razpisuje
prosta delovna mesta, in sicer:
I. Vodja Območne izpostave Zagorje
ob Savi
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo visoko izobrazbo družboslovne, humanistične, ekonomske smeri,
– da imajo najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju kulturnih dejavnosti,
– da poznajo področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– da imajo vodstvene sposobnosti,
– aktivno znanje slovenščine in še najmanj enega svetovnega jezika.
Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Poskusno delo 5 mesecev.
Kandidati za vodjo območne izpostave
morajo v postopku razpisa predložiti svojo
zamisel o razvoju in delovanju območne
izpostave.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev sprejema Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8 dni po tej objavi.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni
po končanem razpisnem roku.
II. Samostojni strokovni svetovalec
za instrumentalno glasbo-pripravnik v
centralni strokovni službi sklada
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo končano visoko izobrazbo
družboslovne, ekonomske, humanistične
smeri,
– obvladovanje dela z računalnikom,
– znanje najmanj enega tujega jezika.
Delovno razmerje se sklepa za določen
čas, s polnim delovnim časom.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev sprejema Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8 dni po tej objavi.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni
po končanem razpisnem roku.
Javni sklad Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Št. 08/2004
Ob-2014/04
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) Urad
za enake možnosti objavlja javni natečaj za
delovni mesti
1. pripravnika/pripravnice z univerzitetno izobrazbo.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri;
– aktivno znanje angleškega jezika.
2. pripravnika/pripravnice z univerzitetno izobrazbo.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
smeri;
– aktivno znanje angleškega jezika.
Prednost
pri
izbiri
bodo
imeli
kandidati/kandidatke s poznavanjem področja dela urada.
Kandidati/kandidatke morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati tudi naslednje splošne pogoje za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, da oseba ni bila
pravnomočno obsojena ali ni v kazenskem
postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in
da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Kandidati/kandidatke morajo k pisni
vlogi z življenjepisom priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo dokazila o izobrazbi;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidatko/kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Z izbranima kandidatoma/kandidatkama
bo sklenjeno delovno razmerje za določen
čas, to je za čas 10 mesečnega pripravništva, s polnim delovnim časom. Delo se
bo opravljalo na sedežu Urada za enake
možnosti.
Kandidati/kandidatke pošljejo pisne vloge z dokazili na naslov: Vlada RS, Urad za
enake možnosti, Tržaška 19/a, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od te objave.
Kandidati/kandidatke bodo o izboru pisno obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobijo zainteresirani vsak delovni
dan od 10. do 12. ure na tel. 01/478-84-60.
Vlada Republike Slovenije
Urad za enake možnosti
Tu 10/2-2004
Ob-2016/04
Na podlagi prvega odstavka 56. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št.
14/03), tretjega odstavka 70. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) in
23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur.
l. RS, št. 42/02) objavlja 2 prosti uradniški
delovni mesti za določen čas:
višji pravosodni svetovalec/višja
pravosodna svetovalka – strokovni
sodelavec/ka.
Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih, za sklenitev
delovnega razmerja zahtevamo še:
– univerzitetno izobrazbo pravne smeri,

– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– znanje svetovnega jezika ter,
– poznavanje dela z računalnikom.
Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas, s polnim delovnim časom, in sicer
pri enem uradniškem delovnem mestu za
čas do 25. 10. 2004, pri drugem uradniškem
delovnem mestu pa za čas treh mesecev z
možnostjo podaljšanja delovnega razmerja
do izteka porodniškega dopusta začasno
odsotne javne uslužbenke.
Kandidati/kandidatke naj pisne ponudbe z življenjepisom (vključno z dokazili o
izpolnjevanju pogojev za objavljeno prosto
delovno mesto in opisom dosedanjih delovnih izkušenj) posredujejo v 8 dneh od
dneva objave na naslov: Okrožno državno
tožilstvo v Ljubljani, Slovenska cesta št. 41,
Ljubljana.
Kandidate/kandidatke bomo o izboru obvestili najkasneje v 15 dneh po končanem
postopku.
Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani
Št. 111-1/04 3101
Ob-2026/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja
Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, javni natečaj za
naslednje delovno mesto: Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova 5:
I. višji paznik, pomočnik vodje oddelka, pooblaščena uradna oseba, ki se
lahko opravlja v nazivih višji paznik II in
višji paznik I.
Poleg splošnih pogojev določenih z Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
42/02) in Zakonom o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 56/02), morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje:
– višja izobrazba splošne, tehnične ali
druge ustrezne smeri,
– 6 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni upravni izpit,
– vozniški izpit B kategorije,
– nekaznovanost,
– državljansko Republike Slovenije.
Delo se bo opravljalo v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana – oddelku
Radovljica in na terenu. Delo se opravlja
v turnusu.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom in
poskusnim delom treh mesecev.
V skladu z Zakonom o javnih uslužbencih
(Ur. l. RS, št. 56/02) lahko za delovna mesta
kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedeni izpit opravile najkasneje v
letu dni od imenovanja v naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo
kandidati/ke priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o zaključku šole,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja,
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče).
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili in
opisom delovnih izkušenj v osmih dneh po
objavi na naslov Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij. Zavod za prestajanje kazni
zapora Ljubljana, Povšetova 5, Ljubljana,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
s pripisom »Javni natečaj«. Potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da kandidat/ka ni
v kazenskem postopku se lahko dostavi
kasneje.
Za preverjanje izpolnjevanja pogojev bo
s kandidati/kami opravljen osebni razgovor
in psihološko testiranje.
Kandidate/ke bomo o izboru pisno obvestili v petnajstih dneh po opravljenem postopku. Za dodatne informacije smo vam na
voljo na tel. 01/300-55-30.
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij
Št. 37/04
Ob-2041/04
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih objavlja Mestna občina Velenje
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto
svetovalec v Uradu župana in splošnih zadev.
Delo se lahko opravlja v nazivih svetovalec/ka III, svetovalec/ka II,
svetovalec/ka I.
Delo se bo opravljalo na sedežu Mestne
občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj osem mesecev delovnih izkušenj,
– usposobljenost za delo z računalnikom,
– državni izpit iz javne uprave,
– državljan Republike Slovenije.
Dokazila, ki jih morajo kandidati priložiti
ob prijavi:
– potrdilo o izobrazbi oziroma diplomo,
– potrdilo o delovnih izkušnjah oziroma
kopijo delovne knjige,
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, mora ta pogoj
izpolniti v roku enega leta od imenovanja v
naziv.
Od izbranega kandidata se bo naknadno
zahtevalo potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku.
S kandidatom/ko bo sklenjeno delovno
razmerje za nedoločen čas s poskusnim
delom tri mesece.
Kraj za prijave: Mestna občina Velenje,
Titov trg 1, Velenje.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Kandidati bodo pisno obveščeni v roku 8 dni
po opravljeni izbiri.
Oseba, ki daje informacije o javnem natečaju: Mestna občina Velenje, Alenka Glinšek, tel. 03/89-61-701.
Mestna občina Velenje
Št. 102-04-23/03
Ob-2045/04
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02), Mestna
občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, objavlja javni
natečaj za zaposlitev
dveh pripravnikov za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave v
Občinski upravi Mestne občine Ptuj.
Od kandidatov pričakujemo:
– za prvo pripravniško delovno mesto: visoko strokovno izobrazbo kmetijske smeri;
– za drugo pripravniško delovno mesto:
visoko strokovno izobrazbo upravne smeri
– diplomirani upravni organizator.

Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava,
morajo kandidati izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee.
K prijavi z življenjepisom in opisom morebitnih dosedanjih delovnih izkušenj ter
dokazili o morebitnih posebnih znanjih in
sposobnostih morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Od kandidatov pričakujemo tudi usposobljenost za delo z osebnim računalnikom.
Izbrana kandidata bosta delo opravljala
kot pripravnika za določen čas 10 mesecev
v prostorih Občinske uprave Mestne občine
Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni
trg 1, 2250 Ptuj, in sicer v roku 8 dni od
dneva te objave. Kandidati bodo o izboru
pisno obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri. O izbiri bo izdana upravna odločba, ki
bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso
bili izbrani. Upoštevali bomo samo prijave,
katerim bodo predložena vsa dokazila.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranima kandidatoma sklenjena pogodba
o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s
polnim delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je pristojen Martin Kukovič, tel.
02/748-29-82.
Mestna občina Ptuj
Št. 111-02-2-11/2004-01-924 Ob-2046/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS,
objavlja javni natečaj za zasedbo prostih
uradniških delovnih mest:
Na Davčnem uradu Kočevje:
1. višji svetovalec za pravne naloge
Delovno mesto se lahko izvaja v nazivih
višji svetovalec III, višji svetovalec II ali višji
svetovalec I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje uporabe računalnika.
Na Davčnem uradu Koper:
2. in 3. davčni kontrolor (dve delovni mesti)
– v referatu za pravne osebe in
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– v referatu za samostojne podjetnike.
Delovno mesto se lahko izvaja v nazivih višji kontrolor III, višji kontrolor II ali višji
kontrolor I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj višja strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– aktivno znanje italijanskega jezika,
– znanje uporabe računalnika.
4. svetovalec v oddelku za pravne
naloge
Delovno mesto se lahko izvaja v nazivih
svetovalec III, svetovalec II ali svetovalec I.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– aktivno znanje italijanskega jezika,
– znanje uporabe računalnika.
Na Davčnem uradu Ljubljana:
5.–7. davčni kontrolor (tri delovna
mesta)
v oddelku za odmero in kontrolo fizičnih
oseb, ki opravljajo dejavnost, tujcev in informiranje.
Delovno mesto se lahko izvaja v nazivih višji kontrolor III, višji kontrolor II ali višji
kontrolor I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj višja strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– znanje uporabe računalnika.
8. referent
v referatu za kontrolo, odmero in obračun davkov in drugih dajatev v Izpostavi
Ljubljana Šiška
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih referent IV, referent III, referent II ali
referent I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj srednja izobrazba ekonomske,
upravne ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– znanje uporabe računalnika.
9. svetovalec na Izpostavi Vrhnika
Delovno mesto se lahko izvaja v nazivih
svetovalec III, svetovalec II ali svetovalec I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– znanje uporabe računalnika.
Na Davčnem uradu Maribor, Izpostava
Maribor:
10. referent v referatu za davčno knjigovodstvo in izterjavo
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih referent IV, referent III, referent II ali
referent I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj srednja izobrazba ekonomske,
upravne ali druge ustrezne smeri,
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– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– znanje uporabe računalnika.
Pri vseh delovnih mestih so zaželene delovne izkušnje s področja računovodstva in
financ ter poznavanje davčne zakonodaje.
Kandidat, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv.
Strokovni izpit iz upravnega postopka
mora kandidat opraviti pred pridobitvijo pooblastila za opravljanje dejanj v upravnem
postopku.
Poleg navedenih pogojev morajo
kandidati/-ke izpolnjevati splošne pogoje,
ki jih urejajo predpisi s področja delovnega
prava ter drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
Z izbranimi javnimi uslužbenci bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in
poln delovni čas, s predvidenim 3-mesečnim
poskusnim delom.
Kandidati/-ke morajo k prijavi priložiti potrdilo o izobrazbi.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in
opisom dosedanjih delovnih izkušenj (področje delovnih izkušenj ter trajanje) pošljite
v 8 dneh od objave na naslov, kjer se bodo
navedena delovna mesta tudi opravljala:
– pod št. 1: DURS, Davčni urad Kočevje,
Ljubljanska cesta 10, 1330 Kočevje,
– pod št. 2–4: DURS, Davčni urad Koper,
Ferrarska 30, 6000 Koper,
– pod št. 5–7: DURS, Davčni urad Ljubljana, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
– pod št. 8: DURS, DU LJ, Izpostava
Ljubljana Šiška, Trg Prekomorskih brigad
1, 1000 Ljubljana,
– pod št. 9: DURS, DU LJ, Izpostava
Ljubljana Vrhnika, Cankarjev trg 4, 1360
Vrhnika,
– pod št. 10: DURS, DU Maribor, Svetozarevska 9, 2000 Maribor.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja se lahko obrnete na naslednje
osebe na davčnih uradih, kjer se bo delovno
mesto tudi izvajalo:
– pod št. 1: Vesna Kocuvan, tel.
01/893-91-17,
– pod št. 2–4: Lorijana Koljenšič, tel.
05/610-80-41,
– pod št. 5–9: Marjana Obermajer, tel.
01/474-42-85,
– pod št. 10: Helena Falež, tel.
02/235-20-02.
Davčna uprava RS
Ob-2047/04
Na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 56/02) Občina Metlika,
Mestni trg 24, 8330 Metlika, objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto:
1. svetovalec za pravno premoženjske
zadeve, ki se opravlja v nazivu svetovalec III.
Zahtevani pogoji so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave.
2. svetovalec za področje urbanizma,
ki se opravlja v nazivu svetovalec III.
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Zahtevani pogoji so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
– smer krajinske arhitekture,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
ureja Zakon o delovnih razmerjih ter Zakon
o javnih uslužbencih.
Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo
opraviti v enem letu od imenovanja.
Pri izboru bodo imeli prednost kandidati,
ki imajo delovne izkušnje in znanja na področju, za katerega kandidirajo.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– potrdilo o nekaznovanju zaradi kaznivega dejanja (izda ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da niso v kazenskem postopku (izda ga pristojno sodišče).
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z
dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 8
dni od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330
Metlika.
Z izbranima kandidatoma bo sklenjena
pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 8
dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije lahko pokličete
na tel. 07/363-74-00, Milan Travnikar.
Občina Metlika
Št. 122-39/2003
Ob-2051/04
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02)
direktorica Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, mag. Sonja Bukovec objavlja javni natečaj za zasedbo naslednjih
uradniških delovnih mest
1. vodja sektorja za razvoj podeželja.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v dveh zaporednih nazivih:
podsekretar in sekretar.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu
podsekretar, na položaju.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem, ekonomske, družboslovne ali kmetijske
smeri;
– 8 let delovnih izkušenj;
– znanje angleškega jezika;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Zaželena je specializacija ali magisterij s
področja ekonomije ali kmetijske stroke.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z
izkušnjami s področja razvoja podeželja.
2. vodja oddelka za neposredna plačila – EKO 0, v Sektorju za neposredna
plačila.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v dveh zaporednih nazivih:
višji svetovalec I in podsekretar.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu višji
svetovalec I, na položaju.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, družboslovne ali kmetijske
smeri;
– 11 let delovnih izkušenj;
– znanje angleškega jezika;

– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Zaželena je specializacija ali magisterij s
področja ekonomije ali kmetijske stroke.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z
izkušnjami s področja neposrednih plačil v
kmetijstvu.
3. pripravnik za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave
v Službi za splošne zadeve.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri;
– znanje angleškega jezika;
– usposobljenost za delo z računalnikom.
4. pripravnik za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave
v v Službi za splošne zadeve.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri, področje varovanja
podatkov;
– znanje angleškega jezika;
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področje delovnega prava morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba (za delovna mesta
pod zaporedno št. 1 in 2);
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu (za delovna mesta pod zaporedno št. 1 in 2);
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee;
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave oziroma strokovnega upravnega izpita in strokovnega izpita iz
upravnega postopka, mora ta pogoj izpolniti
v letu dni od imenovanja v naziv (za delovna
mesta pod zaporedno št. 1 in 2).
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Služba za
splošne zadeve, Dunajska 160, 1000 Ljubljana v roku 8 dni od dne te objave oziroma
od dne objave pri Zavodu za zaposlovanje
Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri
pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni
od dne te objave oziroma od dne objave pri
Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. O izbiri uradnika bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu,
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drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Za delovna mesta pod zaporedno št. 1 in
2 bo po dokončnosti odločbe o izbiri, z izbranim kandidatom, sklenjena pogodba o zaposlitvi, za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom in poskusnim delom 3 mesece.
Za delovna mesta pod zaporedno št. 3
in 4 bo po dokončnosti odločbe o izbiri, z
izbranim kandidatom, sklenjena pogodba
o zaposlitvi, za določen čas 10 mesecev, s
polnim delovnim časom.
Dodatne informacije dobite po tel.
01/478-93-93.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 7/04
Ob-2059/04
Svet Centra za socialno delo Kočevje,
razpisuje na podlagi sklepa Svet zavoda z
dne 29. 1. 2004 delovno mesto
direktorja/ce.
Za direktorja/co zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev
izpolnjuje še naslednje pogoje določene v
56. oziroma 69. členu Zakona o socialnem
varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92, 56/92, 13/93,
42/94 – odl. US RS, št. 1/99, 41/99, 36/00,
54/00, 26/01, 110/02, 5/03 in 2/04):
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin,
upravne, pravne in sociološke smeri, 5 let
delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit
iz področja socialnega varstva;
– da ima višjo strokovno izobrazbo socialne psihološke, pedagoške smeri in njenih
specialnih disciplin, upravne, pravne in sociološke smeri, 20 let delovnih izkušenj, od
tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih
delovnih mestih na področju socialnega varstva, in opravljen strokovni izpit iz področja
socialnega varstva;
– direktor/ica socialno varstvenega zavoda mora poleg pogojev iz prve in druge
alinee imeti opravljen program za vodenje
socialno varstvenega zavoda, ki ga določi
Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim
svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoj iz prejšnje alinee je lahko za direktorja/ico imenovan
kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje, moral pa ga bo opraviti v
skladu z določili 16. in 49. člena Zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 2/04).
Mandat direktorja/ice traja 5 let.
Prijave z dokazili, programom dela Centra za socialno delo Kočevje za naslednje
mandatno obdobje in življenjepisom naslovijo kandidati/ke na Svet Centra za socialno
delo Kočevje, Ljubljanska cesta 25, z oznako “razpis za direktorja/ico” v roku 8 dni od
dneva objave. O izbiri bodo kandidati pisno
obveščeni v roku določenem z zakonom.
Center za socialno delo Kočevje
Št. 004/2004
Ob-2068/04
Svet glasbene šole Sevnica, Cesta na
grad 22, 8290 Sevnica, razpisuje delovno
mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno s 53. in
145. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur.

l. RS, št. 12/96, 23/96 in 22/00) ter 43. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja ZOFVI – A (Ur. l. RS, št.
64/01).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predvideni začetek dela je 28. 4. 2004
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma skladno s soglasjem ministrstva k
imenovanju.
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
glasbene šole Sevnica, Cesta na grad 22,
8290 Sevnica, s pripisom » Prijava za razpis
za ravnatelja«.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izbiri v zakonitem roku.
Svet Glasbene šole Sevnica
Št. 121-3/04
Ob-2071/04
Na podlagi drugega, četrtega, petega
odstavka 82. člena in 58. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja javni natečaj za položaj
direktorja/ice mestne uprave, ki se
opravlja v nazivu sekretar/ke.
Poleg splošnih pogojev določenih z zakonom, morajo kandidati/ke izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem, pravne, ekonomske,
organizacijske, sociološke, politološke ali
druge ustrezne družboslovne smeri;
– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo državni izpit iz javne
uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Od kandidatov/k pričakujemo, da imajo
opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, da imajo znanje angleškega jezika, organizacijske, vodstvene sposobnosti,
komunikacijske sposobnosti, sposobnost
timskega dela, poznavanje področja, za
katerega kandidirajo, poznavanje poslovanja z dokumentarnim gradivom ter poznavanje uporabniških programov v okolju
Windows.
Kandidat/ka, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave ali strokovnega
izpita iz upravnega postopka, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja.
V obdobju petnajstih mesecev od imenovanja si je kandidat/ka dolžan/a 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.
Pogoje, ki dajejo kandidatom/kam
prednost pri izboru bo natečajna komisija presojala na podlagi priloženih dokazil
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oziroma reference in na podlagi pogovora
s kandidati/kami.
Natečajna komisija bo v razgovoru presojala:
– poznavanje problematike področja;
– poznavanje pravne ureditve področja;
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja lokalne samouprave;
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev;
– komunikacijske sposobnosti.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopija delovne knjižice, iz katere bo
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata/ko ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od
dneva objave javnega natečaja na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za pravne, kadrovske in splošne
zadeve – Kadrovska služba, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.
Odločba o izbiri za izbranega
kandidata/ko in sklepe o neizbiri za neizbrane kandidate bomo posredovali v 15 dneh
po opravljenem natečajnem postopku.
V osmih dneh od dokončnosti odločbe
o izbiri bo izdana odločba o imenovanju izbranega kandidata/ke na položaj in odločba
o imenovanju v naziv.
Z osebo imenovano na položaj bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za dobo petih let,
razen v primeru, da gre za osebo, ki je imela pred javnim natečajen status uradnika v
mestni upravi Mestne občine Ljubljana.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja bo dajala Marjeta Zuccato, na tel.
01/306-11-50.
Mestna občina Ljubljana
Št. 021-1/2004 1506
Ob-2072/04
Upravna enota Šmarje pri Jelšah objavlja
javni natečaj za prosto
pripravniško mesto v upravni enoti za
osebo, ki bo prvič začela opravljati delo in se
bo usposabljala za opravo državnega izpita
iz javne uprave.
Pogoji: visoka strokovna izobrazba:
univerzitetni diplomirani politolog, aktivno
znanje angleškega jezika.
Smer: analiza politik in javna uprava.
Delo se bo opravljalo v Upravni enoti
Šmarje pri Jelšah.
Pisno vlogo in dokazilo o izobrazbi
kandidati/ke pošljejo na naslov: Upravna
enota Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12,
3240 Šmarje pri Jelšah, v roku 8 dni od objave razpisa.
Zaželjeno je znanje za delo z osebnim
računalnikom (okolje MS Word in MS Exel,
Lotus Notes).
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, čas opravljanja pripravništva (10
mesecev).
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Kandidate(ke bomo o izbiri obvestili 8
dni od sprejema odločitve.
Informacije o v zvezi s tem razpisom
daje Angela Brenčič, tel. 03/817-17-19.
Upravna enota Šmarje pri Jelšah
Št. 7/2004

Ob-2073/04

Svet Javnega zavoda Otroškega vrtca
Šmarje pri Jelšah, Slomškova 13, 3240
Šmarje pri Jelšah, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ice.
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.
Mandat bo trajal 5 let. Začetek dela
23. 4. 2004.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev in o dosedanjih delovnih izkušnjah pošljite v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet zavoda Otroškega
vrtca Šmarje pri Jelšah, Slomškova ulica
13, z oznako “Prijava za razpis ravnatelja”.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Otroškega vrtca Šmarje pri
Jelšah
Ob-2074/04
Upravna enota Trbovlje objavlja prosto
delovno mesto
svetovalec v Oddelku za upravne notranje zadeve.
Za delovno mesto svetovalca je določeno, da se opravlja v nazivih:
– svetovalec I,
– svetovalec II,
– svetovalec III.
Sprejeti(a) kandidat(ka) bo naloge
opravlja(a) v nazivu svetovalec(ka) III.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne, upravne ali organizacijske smeri,
– 3 leta 8 mesecev, če ima kandidat(ka) visoko strokovno izobrazbo oziroma 8
mesecev delovnih izkušenj, če ima kandidat(ka) univerzitetno ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem,
– državni izpiti z javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– preizkus znanja o pravilih s področja
osebnih stanj in matičnih knjig.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati(ke) izpolnjevati še pogoje, določene v
drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02).
Za objavljeno delovno mesto bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas
s tri mesečnim poskusnim delom.
Pisni vlogi morajo kandidati(ke) predložiti:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu javne uprave,
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– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– potrdilo o opravljenem preizkusu znanja o pravilih s področja osebnih stanj in
matičnih knjig,
– potrdilo, da kandidat(ka) ni v kazenskem postopku (izdaja ga pristojno sodišče),
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje).
Pisno vlogo z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati(ke) pošljejo najkasneje v 8 dneh po objavi na naslov: Republika Slovenija, Upravna enota Trbovlje,
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje.
Kandidati(ke) bodo o izbiri obveščeni(e)
v 15 dneh po izbiri.
Upravna enota Trbovlje
Št. 60-2004
Ob-2080/04
Nadzorni svet Holdinga Ljubljana,
d.o.o., Dalmatinova 1, Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 22. člena Družbene
pogodbe o ustanovitvi Holdinga Ljubljana,
d.o.o., družbe za upravljanje in gospodarjenje z javnimi podjetji, z dne 14. 6. 2001
ter na podlagi sklepa skupščine Holdinga
Ljubljana, d.o.o. z dne 27. 3. 2003, javno
objavlja razpis za imenovanje
generalnega direktorja družbe.
Za generalnega direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje, poleg z zakonom določenih, še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne, ekonomske ali tehnične smeri,
– najmanj 10 let delovnih izkušenj, od
tega najmanj 5 let na vodilnih delovnih
mestih,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje enega svetovnega
jezika,
– organizacijske sposobnosti ter poznavanje dejavnosti in problematike javnih
podjetij.
Kandidati morajo predložiti tudi program dela.
Kandidati naj pošljejo popolne pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in
kratkim življenjepisom najkasneje v roku 15
dni od objave tega razpisa, v zaprti kuverti
na naslov: Holding Ljubljana, d.o.o., nadzorni svet, razpisna komisija, Dalmatinova
1, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za razpis za
imenovanje generalnega direktorja Holdinga Ljubljana, d.o.o.«.
Razpisna komisija nepopolnih in nepravočasno oddanih vlog ne bo upoštevala.
Veljavne bodo le tiste vloge, ki bodo do
zadnjega dne roka oddane priporočeno
po pošti.
Kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bodo povabljeni na razgovor.
Kandidati bodo v roku 8 dni od imenovanja
generalnega direktorja Holdinga Ljubljana,
d.o.o. obveščeni o izbiri. Izbrani kandidat
bo imenovan za mandatno dobo štirih let, z
možnostjo ponovnega imenovanja.
Nadzorni svet
Holdinga Ljubljana, d.o.o.
Ob-2084/04
Svet zavoda Osnovne šole dr. Slavka
Gruma, Zagorje ob Savi, Cankarjev trg
2, 1410 Zagorje ob Savi, razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno s 53.

ali 145. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96 in 22/00) ali
43. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS,
št. 64/01).
Kandidati morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani
kandidat bo imenovan za 5 let.
Začetek dela bo 1. 9. 2004 oziroma
skladno s sklepom o imenovanju oziroma
skladno s soglasjem ministra.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjem delu, s
kratkim življenjepisom ter programom razvoja in dela za mandatno obdobje, pošljite
v osmih dneh po objavi razpisa, na naslov:
Svet zavoda Osnovne šole dr. Slavka Gruma, Cankarjev trg 2, 1410 Zagorje ob Savi,
s pripisom »za razpis ravnatelja«.
Kandidati bodo obveščeni o izbiri v zakonitem roku.
Osnovna šola dr. Slavka Gruma,
Zagorje ob Savi
Št. 111-6/04-0515
Ob-2085/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
19/94, 8/96, 24/98, 48/01 in 67/02):
a)
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Lenartu,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Mariboru.
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 okrajnega sodnika, določene
v 1. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 3/04-55
Ob-2090/04
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list
RS, št. 56/02) Republika Slovenija, Sodni
svet objavlja javni natečaj za eno prosto
uradniško delovno mesto
višji svetovalec III.
1. Organ in kraj opravljanja dela: Republika Slovenija, Sodni svet, Tavčarjeva
9, Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec III.
3. Pogoji za opravljanje dela:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– 5 let delovnih izkušenj,
– opravljeni državni izpit iz javne uprave,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje enega tujega jezika (angleščina, nemščina),
– kandidat ne sme biti pravnomočno
obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
ne sme biti obsojen na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot 6 mesecev,
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– kandidat ne sme biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee,
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati še splošne pogoje, določene z
Zakonom o javnih uslužbencih.
4. Dokazila, ki jih morajo predložiti kandidati prijavi:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o znanju tujega jezika,
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
– fotokopija indeksa ali potrdila o opravljenih izpitih, iz katerega je razviden uspeh v
času študija na pravni fakulteti ter povprečni
študijski uspeh,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba ter ustrezne reference oziroma dokazila o izpolnjevanju delovnih
izkušenj,
– potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da
kandidat ni v kazenskem postopku.
5. Z izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in s poskusno dobo, ki traja
6 mesecev.
6. Rok in naslov za vlaganje prijav: 15 dni
od dneva objave tega javnega natečaja, na
naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana.
7. O izboru bodo kandidati obveščeni v
roku 8 dni od odločitve.
8. Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja vam lahko posreduje sekretar Sodnega sveta Bojan Breznik.
Republika Slovenija
Sodni svet
Št. 06/2004
Ob-2144/04
Na podlagi določil Zakona o zavodih (Ur.
l. RS, št. 12/91, Ur. l. RS/I, št. 55/92, 13/93,
66/93, 45/94, 8/96 in 36/00) prvega odstavka
34. člena Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02) ter na podlagi
Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega
zavoda – Inštituta za hidravlične raziskave
(Ur. l. RS, št. 73/94, 65/99, 47/00 in 81/03) in
48. člena Statuta Inštituta za hidravlične raziskave, upravni odbor Inštituta objavlja razpis
za imenovanje
direktorja Inštituta za hidravlične
raziskave.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev
izpolnjevati še naslednje:
– da imajo doktorat znanosti,
– da izkazujejo mednarodno primerljive
raziskovalne ali tehnološko razvojne rezultate v zadnjih petih letih,
– da izkazujejo sposobnost za organiziranje in vodenje,
– da imajo najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju dela inštituta.
Od kandidata pričakujemo predlog načrta
dela in poslovanja ter vodenja in organiziranja strokovnega dela Inštituta.
Direktor bo imenovan za pet let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti
ovojnici na naslov: Inštitut za hidravlične raziskave, Ljubljana, Hajdrihova 28, p.p. 3401,
z oznako “Razpis za imenovanje direktorja
inštituta”.
Vse prijavljene kandidate bo upravni odbor inštituta o svoji izbiri obvestili v 30 dneh
od dneva objave razpisa.
Dodatne informacije lahko kandidati dobijo na tel. 01/24-18-420.
Inštitut za hidravlične raziskave
Ljubljana
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Ob-2042/04

Druge objave
Ob-2005/04
Na podlagi 7. člena Zakona o vračanju
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 83/03 – prečiščeno
besedilo) objavlja komisija, ustanovljena za
opravljanje strokovnih in tehničnih nalog na
podlagi Zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje
javni poziv
za vlaganje zahtevkov za vračilo vlaganj
v javno telekomunikacijsko omrežje
1. Zahtevek lahko vložijo fizične osebe,
lokalne skupnosti in njihovi pravni nasledniki,
ki so z namenom pridobitve telefonskega priključka za sebe ali za druge sklenile pogodbo
o vlaganju v javno telekomunikacijsko omrežje do vključno 6. 4. 1998 s pravnimi predniki
Telekoma Slovenije d.d. in Samoupravnimi
interesnimi skupnostmi za poštni, telegrafski
in telefonski promet (v nadaljevanju: SIS).
2. Priključnina in prispevek SIS se kot
splošno obvezno plačilo za pridobitev telefonskega priključka, v višini določeni s tabelo Ministrstva za informacijsko družbo,
ne vračata.
3. Zahtevku je potrebno priložiti pogodbo
iz 1. točke javnega poziva. Če je iz pogodbe
razvidno, da se pogodbena vrednost določa
tudi na podlagi računov in drugih verodostojnih listin in dokumentov, je treba zahtevku
priložiti tudi te dokumente. Če je upravičenec poleg pogodbenega zneska plačal še
priključnino in prispevek SIS, naj predloži
dokazilo.
4. Če zahtevek vloži oseba, ki ni pogodbena stranka iz 1. točke, je treba zahtevku
priložiti tudi dokaz o pravnem nasledstvu;
fizične osebe naj predložijo sklep o dedovanju.
5. Zahtevki se vlagajo pri krajevno pristojnem državnem pravobranilstvu glede na
sedež pravnega prednika Telekoma Slovenije d.d., oziroma SIS, kjer so bila opravljena
vlaganja in sicer na:
– Državno pravobranilstvo Ljubljana, Šubičeva 2, p.p. 649, 1001 Ljubljana,
– Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek Celje, Trg celjskih knezov 10, 3000
Celje,
– Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek Koper, Ul. Stare pošte 3, p.p. 431,
6001 Koper,
– Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj,
– Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek Maribor, Svetozarevska 6, p.p. 200,
2001 Maribor,
– Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek Murska Sobota, Kocljeva 1a, 9000
Murska Sobota,
– Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1,
5000 Nova Gorica in
– Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek Novo mesto, Vrhovčeva 18, p.p. 79,
8001 Novo mesto.
6. Rok za vložitev zahteve je štiri mesece
od objave tega javnega poziva in začne teči
naslednji dan po objavi.
Komisija za opravljanje strokovnih in
tehničnih nalog na podlagi zakona
o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje

Poziv
Pomurskim poslovnim bankam
Mrežni pomurski podjetniški inkubator
poziva vse poslovne banke, ki poslujejo
na področju Pomurja, da ponudijo pogoje
kreditiranja za »podjetja inkubirance« v letu
2004. Pogoji kreditiranja naj temeljijo na naslednji osnovi:
– maksimalni znesek kredita proizvajalnim podjetjem: 15 mio SIT, v izjemnih primerih 20 mio SIT,
– maksimalni znesek kredita storitvenim
podjetjem: 5 mio SIT,
– na pridobljeni znesek kredita se preko
garancijske sheme za Pomurje, ki deluje v
okviru RRA Mura d.o.o. dodeli garancija v
višini do 80% kredita oziroma največ 45.500
EUR (protivrednost v SIT),
– obrestna mera za depozit vezan pri
banki je TOM + 0 oziroma skupna obrestna
mera,
– multiplikator banke na vezan depozit: 3,
– doba odplačevanja kredita podeljenega podjetju: do 5 let.
Minimalni sprejemljivi pogoji kreditiranja
podjetij:
– obrestna mera za kredit podjetju:
TOM+1,5% oziroma skupna obrestna
mera,
– stroški odobritve kredita:
– za kredit vrednosti do 3 mio SIT:
20.000 SIT,
– za kredit vrednosti nad 3 mio SIT:
45.000 SIT.
Prosim, da nam v roku 7 dni pošljete
vašo ponudbo in pogoje kreditiranja podjetij
za leto 2004, na naslednji naslov: Mrežni
pomurski podjetniški inkubator, podjetje za
pospeševanje podjetništva v Pomurju d.o.o.,
Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota.
Regionalna razvojna agencija
Ob-1970/04
Občina Šmartno pri Litiji na podlagi
sklepov Občinskega sveta Občine Šmartno
pri Litiji z dne 1. 12. 2003 in na podlagi 45.
člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03),
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo zasedenih poslovnih
prostorov
I. Prodajalec: Občina Šmartno pri Litiji,
Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji,
tel. 89-62-770, telefaks 89-62-773.
II. Predmet prodaje so naslednji zasedeni poslovni prostori:
1. poslovni prostor št. 702 v kletni etaži
večstanovanjske stavbe Maistrova ulica 10
v Litiji, skupna površina 20,18 m2; večstanovanjska stavba stoji na parceli št. 128/6
v k.o. Litija; izhodiščna cena poslovnega
prostora je 4,372.798 SIT,
2. poslovni prostor št. 702 v kletni etaži
večstanovanjske stavbe Ulica Luke Svetca
1 v Litiji, skupna površina 31,86 m2; večstanovanjska stavba stoji na parceli št. 127/28
v k.o. Litija; izhodiščna cena poslovnega
prostora je 6,459.682 SIT,
3. poslovni prostor št. 703 v kletni etaži
večstanovanjske stavbe Ulica Luke Svetca
1 v Litiji, skupna površina 40,47 m2; večstanovanjska stavba stoji na parcelni št. 127/28
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v k.o. Litija; izhodiščna cena poslovnega
prostora je 8,205.380 SIT.
Poslovni prostori so zasedeni. Najemniki poslovnih prostorov imajo sklenjene najemne pogodbe za nedoločen čas. Poslovni
prostori so bremen prosti.
II. Pogoji prodaje:
1. Ponudnik je vezan na ponudbo 60 dni
od poteka roka za oddajo ponudbe.
2. Poslovni prostori se prodajajo po sistemu »videno – kupljeno«. Prodajalec ne
daje nobenih poroštev glede kakovosti ali
za stvarne ali pravne napake.
3. Vsa nadaljnja pravna razmerja bo najugodnejši ponudnik (kupec) urejal s sedanjim najemnikom poslovnega prostora.
4. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih
davščin in prispevkov. Davščine in prispevki
se dodatno zaračunajo izbranemu ponudniku (kupcu), in sicer na podlagi Zakona o
davku na dodano vrednost in Zakona o
davku na promet nepremičnin. Vse davščine
mora plačati kupec (najugodnejši ponudnik).
Najugodnejši ponudnik (kupec) mora plačati tudi vse druge dajatve in stroške kot so:
strošek cenitve, sestava kupoprodajne pogodbe, notarski stroški, strošek vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo, takse).
5. Najugodnejši ponudnik (kupec) mora
kupoprodajno pogodbo skleniti najkasneje
v 15 dneh po prejemu poziva prodajalca za
podpis kupoprodajne pogodbe.
6. Najugodnejši ponudnik (kupec) mora
celotno kupnino plačati v roku 8 dni po
sklenitvi kupoprodajne pogodbe na enotni transakcijski račun Občine Šmartno pri
Litiji številka 01394-0100000193 pri Banki
Slovenije, pri čemer se položena varščina
všteje v kupnino. Plačilo celotne kupnine
v roku, ki je določen je bistvena sestavina
pravnega posla.
7. Če najugodnejši ponudnik (kupec)
v roku, ki je določen v 5. točki ne sklene
kupoprodajne pogodbe oziroma odstopi od
pogodbe ali če ne plača kupnine v roku, ki
je določen v 6. točki, ima prodajalec pravico
odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že
sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka
za izpolnitev. V obeh navedenih primerih iz
prejšnjega stavka, prodajalec zadrži vplačano varščino.
8. Poslovni prostor preide v last in posest
najugodnejšemu ponudniku (kupcu) v petih
dneh, po plačilu celotne kupnine in drugih
obveznosti.
9. Prodajalec si pridržuje pravico, da z
nobenim od ponudnikov ne sklene kupoprodajne pogodbe za poslovne prostore zajete
s tem zbiranjem ponudb in ponudnikom tudi
ne priznava nikakršnih stroškov s pripravo
pisne ponudbe.
10. Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje s soglasjem župana lahko
postopek ustavi do sklenitve pravnega
posla.
III. Pogoji za udeležbo pri prodaji poslovnega prostora na podlagi javnega zbiranja
ponudb
1. Pri prodaji poslovnega prostora na
podlagi javnega zbiranja ponudb lahko
sodelujejo fizične osebe, ki so državljani
Republike Slovenije in pravne osebe, ki so
registrirane in imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki resnost svoje ponudbe izkažejo s
plačilom varščine v višini 5% od izhodiščne
cene stanovanja oziroma poslovnega prostora. Varščina se nakaže na enotni transakcijski račun Občine Šmartno pri Litiji števil-
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ka 01394-0100000193 pri Banki Slovenije,
z navedbo »Varščina za nakup poslovnega
prostora«. Prodajalec plačane varščine ne
bo obrestoval. Ponudniku, ki ne bo izbran
za najugodnejšega ponudnika, bo varščina
brez obresti vrnjena v roku 15 dni od datuma
izvedbe odpiranja pisnih ponudb.
2. Ponudnik mora ponuditi kupnino enako ali višjo od izhodiščne cene.
3. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv kupca in njegov točen naslov; navedbo
stanovanja oziroma poslovnega prostora za
katerega daje ponudbo (kraj, ulica in hišna
številka, etaža in številka stanovanja oziroma poslovnega prostora, ponujena cena).
Ponudnik mora ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko računa za primer vračila plačane varščine (ime banke, številka banke,
številka računa),
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(za pravno osebo),
– potrdilo o plačanih obveznostih iz naslova najema poslovnega prostora (samo za
najemnika poslovnega prostora, ki je predmet prodaje),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu (fizična oseba),
– izpisek iz registra pravnih oseb ter pooblastilo za zastopanje pravne osebe (pravna oseba),
– kopijo davčne številke, matično številko, telefonsko številko,
– podpisano izjavo, da v celoti sprejema
pogoje javnega zbiranja ponudb,
– podpisano izjavo, da sprejema odškodninsko odgovornost v primeru odstopa
od pogodbe.
IV. Postopek
1. Upoštevali bomo podpisane pisne ponudbe, ki bodo prispele v zaprti in pravilno
označeni kuverti do vključno dne 24. 2. 2004
do 10. ure na naslov: Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o.,
1270 Litija, Ponoviška cesta 15. Na kuverti
naj bo označba: »Ne odpiraj! Ponudba za
nakup poslovnega prostora«. Odpiranje
zbranih ponudb bo dne 24. 2. 2004 z začetkom ob 12. uri na sedežu Javnega podjetja Komunalno stanovanjsko podjetje Litija
d.o.o., 1270 Litija, Ponoviška cesta 15.
2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le pravočasno prispele
ponudbe in ponudbe, ki bodo izpolnjevale
vse razpisne in ostale navedene pogoje.
3. Ponudbe s ponujeno ceno pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane.
4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb.
V. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika
Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je
cena. Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,
ki ponudi najvišjo ceno, ob izpolnjevanju vseh
pogojev javnega zbiranja pisnih ponudb.
V primeru dveh ali več ponudb z enako
najvišjo ponujeno kupnino in ob izpolnjevanju vseh drugih pogojev, bo imel prednost
pri nakupu poslovnega prostora sedanji najemnik poslovnega prostora. V primeru, da
sedanji najemnik ne bo predložil ponudbe ali
če bo njegova ponudba nepopolna se v primeru dveh ali več ponudb z enako najvišjo
ponujeno kupnino kupec izbere z žrebom.
Žreb opravi komisija.
VI. Pridobivanje informacij
Vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnin, ogledom nepremičnin,

pregledom cenitvenega poročila in obrazce
izjav zainteresirani ponudniki dobijo na Javnem podjetju Komunalno stanovanjskem
podjetju Litija d.o.o., Litija, Ponoviška cesta
15, pri Marjeti Vrhovec, tel. 01/890-00-13,
vsak delovni dan od 9. do 11. ure.
Občina Šmartno pri Litiji
Ob-2097/04
Na podlagi sklepa stečajnega senata
Okrožnega sodišča v Celju St 31/2000 z
dne 13. 8. 2003 nad stečajnim dolžnikom
ŽŠ Vzdrževanje d.o.o. v stečaju, Železarska
3, 3220 Štore, objavlja stečajni upravitelj
zbiranje ponudb
(I. narok)
I. Predmet prodaje
1. Terjatve dolžnikovih dolžnikov, ki
skupno znašajo 1,247.594,28 SIT. Seznam
terjatev je naslednji:
1.1 Terjatev do podjetja ATM Inženiring, zastopstvo in trgovina d.o.o., M. Zidanška 10 a, 3230 Šentjur, v skupni višini
1,247.594,28 SIT.
Izklicna cena za terjatev, znižano za 80%
znaša 249.518,86 SIT.
Varščina za nakup terjatev znaša najmanj 10% izklicne cene.
Izklicna cena je postavljena v skladu z
zbranimi informacijami o kvaliteti terjatev
in dejstvu, da je nekaj teh terjatev spornih.
Vso dokumentacijo je možno videti po predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem.
Izklicna cena za nakup terjatev ne zajema
dajatev in morebitnih davščin.
II. Pogoji prodaje
1. Premoženje pod točko 1 se prodaja
skupno v kompletu.
2. Premoženje se prodaja po sistemu
»videno – kupljeno in brez jamstev za izterljivost«.
3. Premoženje bo prodano najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbral stečajni
upravitelj pod nadzorom predsednika stečajnega senata (154. člen ZPPSL).
4. Podpis pogodb in plačilo kupnine: za
premoženje mora kupec podpisati pogodbo
v roku 15 dni po prejemu poziva stečajnega
upravitelja za sklenitev pogodbe, kupnino pa
plačati v 15 dneh od sklenitve pogodbe.
5. Davek in ostale morebitne dajatve prenosa terjatev kupcu plača kupec.
6. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki
je določen v točki 4, ne sklene pogodbe
oziroma odstopi od sklenjene pogodbe ali
kupnine ne plača v dogovorjenem roku,
ima stečajni upravitelj pravico odstopiti od
pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev ter
zadržati varščino v korist stečajne mase.
7. Premoženje – terjatve preidejo v lastništvo in posest kupca šele takrat, ko je v
celoti plačana kupnina.
8. Če kupec ne plača v roku celotne kupnine ali kakorkoli drugače odstopi od nakupa, se mu vrne le tisti plačani del kupnine,
ki ostane po pokritju varščine in dodatnih
stroškov, nastalih zaradi kupčevega odstopa od pogodbe.
III. Pogoji za udeležbo pri prodaji z zbiranjem ponudb
1. Pri prodaji premoženja z zbiranjem
ponudb lahko sodelujejo domače pravne
in fizične osebe ob pogoju, da ob ponudbi
vplačajo varščino v določeni višini izklicne
cene. Sodelovati pa ne morejo tiste fizične
osebe, ki so določene v 153. členu prvi, drugi, in tretji odstavek ZPPSL.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
2. Pisna ponudba mora vsebovati naziv kupca, njegov točen naslov in ponujeni
znesek, ponudba pa mora biti podpisana s
strani osebe, ki je pooblaščena za zastopanje. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
dokazilo o plačilu varščine, ki je potrjeno s
strani banke, fizične osebe potrdilo o državljanstvu RS, pravne osebe pa kopijo sklepa
o registraciji pravne osebe ter pooblastilo
za zastopanje pravne osebe.
3. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane samo ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse razpisane in navedene
pogoje.
4. Ponudniki plačajo varščino na transakcijski račun stečajnega dolžnika odprt
pri Banki Celje št. 06000-0895994343 s
pripisom namena nakazila: »varščina za
zbiranje ponudb«.
5. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, se varščina brez obresti vrne v osmih dneh od izbire najugodnejšega ponudnika.
IV. Postopek za zbiranje ponudb
1. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni po
tej objavi.
2. O izbiri najboljšega ponudnika bo
odločeno v 15 dneh od poteka roka za
zbiranje ponudb.
3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v osmih dneh
od izbire.
4. Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe
o prodaji z najboljšim ponudnikom kolikor
ponudnik ne izpolnjuje vseh razpisanih pogojev ali kakor koli drugače ne sme ali ne
more skleniti kupoprodajne pogodbe.
5. Ponudbe pod izklicno ceno se ne
upoštevajo.
6. Ponudbe brez položene varščine se
štejejo kot neveljavne.
7. Ponudbe pošljite po pošti na Okrožno
sodišče v Celju, Prešernova 22, 3000 Celje
s pripisom »Stečajni postopek St 31/2000
– Ponudba za odkup – ne odpiraj«.
V. Drugo
Vse informacije v zvezi s prodajo in
ogledom premoženja dobijo zainteresirani
ponudniki pri stečajnem upravitelju Kos
Tomažu, GSM 041/652-185 ali na tel.
03/427-44-80. Vpogled v dokumentacijo o
terjatvah in dodatne informacije o terjatvah
je mogoče dobiti vsak delovni dan od 10.
do 14. ure, po predhodnem dogovoru s
stečajnim upraviteljem.
Stečajni upravitelj
Ob-1965/04
Podjetje Higiea d.o.o. razpisuje dve štipendiji za šolsko leto 2003/2004, in sicer za
drugi letnik Eurošole v Ljubljani, Gosposvetska 4 in prvi letnik Filozofske fakultete,
Aškerčeva 2, študij/smer slovenščina in
italijanščina, pod pogojem: stalno bivališče
v Občini Trzin.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Prijave pošljite na naslov: Higiea d.o.o.,
Blatnica 10, 1236 Trzin.
O izbiri bodo kandidati obveščeni najkasneje v roku 30 dni po izteku roka za
prijavo.
Higiea d.o.o. Trzin
Ob-1938/04
Družba Krona holding d.d. skladno s
Sklepom ATVP objavlja, da je Igor Maroša
odstopil s položaja direktorja družbe.
Do nadaljnjega družbo zastopa prokurist
Marko Vavpetič.
Krona holding d.d.
uprava

Ob-2113/04
Peter Katona s.p., stanujoč Ob Drobtinki 7, 1357 Notranje Gorice, rojen 22. 1.
1944, EMŠO 2201944500483, davčna št.:
72898755, matična št.: 5277287. Dejavnost: soboslikarstvo in pleskarstvo, pranje
tapisona in preprog, polaganje talnih oblog,
Poljanska 52, 1000 Ljubljana.
Namen prenehanja delovanja obrti: upokojitev.

Obvestila o vlogah za
priznavanje označb
posebnih kmetijskih
pridelkov oziroma živil
Št. 324-01-7/2002/13
Ob-1894/04
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano na podlagi drugega odstavka
9. člena Pravilnika o postopkih za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov
oziroma živil (Ur. l. RS, št. 76/03) ter v zvezi
z 19. členom Uredbe o organih v sestavi
ministrstev (Ur. l. RS, št. 58/03) objavlja
obvestilo
o prejeti vlogi za priznanje označbe
geografskega porekla za EKSTRA
DEVIŠKO OLJČNO OLJE SLOVENSKE
ISTRE
Dne 27. 1. 2004 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
56, 58, 1000 Ljubljana prejelo popolno
vlogo za priznanje označbe geografskega
porekla za:
EKSTRA DEVIŠKO OLJČNO OLJE
SLOVENSKE ISTRE
Vlagatelj: Društvo oljkarjev Slovenske Istre, Korte 44, 6310 Izola.
Vloga se vodi pod št: 324-01-7/2002.
Specifikacija in poročilo o posebnostih sta
na vpogled javnosti in vsem zainteresiranim na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58, VI. nadstropje, soba 603 ob predhodni najavi na
tel. 478-91-09 vsak delovni dan od 9. do
11. ure, 21 dni po objavi tega obvestila.
Pisne pripombe se lahko dajo v 21
dneh po objavi tega obvestila na naslov:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano Dunajska 56, 58, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 324-55/01/19
Ob-2115/04
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano na podlagi drugega odstavka 9.
člena Pravilnika o postopkih za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov
oziroma živil (Uradni list RS, št. 76/03) ter
v zvezi z 19. členom Uredbe o organih
v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št.
58/03) objavlja
obvestilo
o prejeti vlogi za priznanje
geografske označbe za ŠTAJERSKO
PREKMURSKO BUČNO OLJE
Dne 2. 2. 2004 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
56, 58, 1000 Ljubljana prejelo popolno vlogo za priznanje geografske označbe za:
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ŠTAJERSKO PREKMURSKO BUČNO
OLJE
Vlagatelj: GIZ Golica, Trg svobode 30,
2310 Slovenska Bistrica.
Vloga se vodi pod št: 324-55/01. Specifikacija in poročilo o posebnostih sta na
vpogled javnosti in vsem zainteresiranim na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58, VI. nadstropje, soba
603 ob predhodni najavi na tel. 478-91-09
vsak delovni dan od 9. do 11. ure, 21 dni
po objavi tega obvestila.
Pisne pripombe se lahko dajo v 21
dneh po objavi tega obvestila na naslov:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 56, 58, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 2/05-09-21102-971/2003 Ob-1825/04
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 Dominika Matuška, sedaj
neznanega prebivališča, izdaja naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Dominiku Matušku, roj. 23. 4. 1972, s
prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu Kunaverjeva ulica 7, v Ljubljani, 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. 2/05-32-21102-182/2002-17 Ob-1893/04
Upravna enota Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona
o splošnem upravnem postopku (Ur. l.
RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v upravni zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča
Antunović Marka, sedaj neznanega prebivališča, izdaja po uradni dolžnosti naslednji sklep;
1. Za začasnega zastopnika stranki
Antunović Marku, roj. 8. 11. 1976, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani,
Brilejeva ulica 4, 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. 2/05-11-21102-81/2001-26 Ob-1923/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice
št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Mladena Galića, sedaj neznanega prebivališča, izdaja po uradni dolžnosti
naslednji sklep;
1. Za začasnega zastopnika stranki Mladenu Galiću, roj. 29. 1. 1963, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Prušnikova ulica 5, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-08-21102-392/2003-12 Ob-1943/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Pugelj Marjana, sedaj neznanega prebivališča, izdaja
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Pugelj Marjanu, roj. 10. 1. 1966 s prijavljenim
stalnim prebivališčem na Celovški cesti 66 v
Ljubljani, 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. 25201-1985/2003 1205
Ob-1944/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Novo mesto, Oddelek za upravne notranje
zadeve, izdaja po pooblastilu načelnika št.
031-8/2002 z dne 4. 9. 2002, na podlagi 44.
člena Zakona o tujcih (ZTuj-1-UPB1, Uradni
list RS, št. 108/02 – prečiščeno besedilo) in
51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP, Uradni list RS, št. 80/99, 70/00
in 52/02), po uradni dolžnosti, v upravni zadevi razveljavitve dovoljenja za začasno
prebivanje Valonu Zeqiriju, z zadnjim prebivališčem na naslovu Srbija in Črna gora,
Krushe E Mahde, naslednji sklep:
Valonu Zeqiriju, roj. 19. 9. 1982, v kraju Krushe E Madhe, Srbija in Črna gora, z
zadnjim prebivališčem na naslovu Srbija in
Črna gora, Krushe E Madhe, se v postopku
razveljavitve dovoljenja za začasno prebivanje, postavi začasna zastopnica Majda Struna, delavka tukajšnjega upravnega organa,
ki ga bo zastopala v tem postopku, dokler ne
nastopi stranka sama.
Št. 25201-1960/2003 1205
Ob-1945/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Novo mesto, Oddelek za upravne notranje
zadeve, izdaja po pooblastilu načelnika št.
031-8/2002 z dne 4. 9. 2002, na podlagi 44.
člena Zakona o tujcih (ZTuj-1-UPB1, Uradni list RS, št. 108/02 – prečiščeno besedilo)
in 51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (ZUP, Uradni list RS, št. 80/99,
70/00 in 52/02), po uradni dolžnosti, v upra-
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vni zadevi razveljavitve dovoljenja za začasno prebivanje, z zadnjim prebivališčem
na naslovu Srbija in Črna gora, Prizren,
naslednji sklep:
Jeminu Fetaju, roj. 1. 9. 1985, v kraju Prizren, Srbija in Črna gora, z zadnjim
prebivališčem na naslovu Srbija in Črna
gora, Prizren, se v postopku razveljavitve
dovoljenja za začasno prebivanje, postavi
začasna zastopnica Majda Struna, delavka
tukajšnjega upravnega organa, ki ga bo zastopala v tem postopku, dokler ne nastopi
stranka sama.
Št. 209-755/03-0604052
Ob-1946/04
Upravna enota Ptuj, Oddelek za upravne
notranje zadeve, izdaja na podlagi prvega
odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila načelnika št. 032-4/01-01 z dne 13. 1. 2004
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Knežević Jelene, sedaj neznanega prebivališča, naslednji sklep:
1. Za začasno zastopnico stranki Knežević Jeleni, rojeni 18. 2. 1977 v Celju, s
prijavljenim stalnim prebivališčem Pobrežje 81 d, se postavi Marta Korže, delavka
UE Ptuj.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik
oziroma stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 201-84/2004 1247
Ob-1947/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Novo mesto, Oddelek za upravne notranje zadeve, izdaja po pooblastilu načelnika št. 031-8/2002 z dne 4. 9. 2002,
na podlagi 39. člena Zakona o matičnem
registru (ZMatR, Uradni list RS, št. 37/03)
in 51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (ZUP, Uradni list RS, št. 80/99,
70/00 in 52/02), po uradni dolžnosti v
upravni zadevi spremembe že vpisanega
podatka v rojstni matični knjigi pri vpisu
rojstva Jozefe Novak, ki je imela prijavljeno zadnje stalno prebivališče v Lutrškem
selu št. 27, naslednji sklep:
1. Jozefi Novak, roj. Jordan, roj. 19. 7.
1918 v Zameškem, ki je imela prijavljeno zadnje stalno prebivališče v Lutrškem selu št.
27, in je umrla 2. 1. 2004 v Novem mestu,
se v postopku spremembe že vpisanega podatka v rojstni matični knjigi postavi začasna
zastopnica Majda Struna, delavka tukajšnjega upravnega organa, ki ga bo zastopala v
tem postopku.
Št. 20900-0119/03
Ob-1948/04
Upravna enota Sevnica na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) v zadevi ugotavljanja
dejanskega stalnega prebivališča za Rabič
Romea, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Rabič Romeu, roj. 2. 6. 1964, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na naslovu Sevnica,
Glavni trg 34, se postavi Irena Prus, delavka
Upravne enote Sevnica.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 209-1059/2003
Ob-1949/04
Upravna enota Piran izdaja na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila načelnice št. 037-1/95 z dne 1. 9. 1995, v zadevi
ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Kesner Ivana, sedaj neznanega prebivališča, naslednji sklep:
1. Zvezdano Kraševec, delavko Upravne enote Piran se postavi za začasno zastopnico stranki Kesner Ivanu, roj. 17. 12.
1966, s prijavljenim stalnim prebivališčem
v Luciji, Senčna pot 86, sedaj neznanega
prebivališča.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi sama stranka, njen zastopnik ali
pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 209-1180/2003
Ob-1950/04
Upravna enota Piran izdaja na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila načelnice št. 037-1/95 z dne 1. 9. 1995, v zadevi
ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Sajevec Ferdinanda, sedaj neznanega
prebivališča, naslednji sklep:
1. Zvezdano Kraševec, delavko Upravne
enote Piran se postavi za začasno zastopnico stranki Sajevec Ferdinandu, roj. 29. 5.
1942, s prijavljenim stalnim prebivališčem
v Portorožu, Obala 75, sedaj neznanega
prebivališča.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi sama stranka, njen zastopnik ali
pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 209-565/2003-519
Ob-1966/04
Upravna enota Maribor izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnika št. 123-05-16/97-0610/13 z dne 13. 10.
2003, v upravni zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Trebše Bojana
in Trebše Reneja, katerih prebivališče je neznano, naslednji sklep:
1. Trebše Bojanu, roj. 6. 2. 1963 v Mariboru in Trebše Reneju, roj. 14. 11. 1990
v Mariboru, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Mariboru, Limbuška cesta 20, se
postavi začasni zastopnik Janez Grušovnik,
delavec Upravne enote Maribor.
2. Začasni zastopnik zastopa stranko le
toliko časa, dokler bodo podani razlogi za
to oziroma dokler v postopku ne nastopi
stranka sama, njen pooblaščenec ali zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 209-524/2003-519
Ob-1967/04
Upravna enota Maribor izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnika št. 123-05-16/97-0610/13 z dne
13. 10. 2003, v upravni zadevi ugotavljanja
dejanskega stalnega prebivališča Teskač
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Dušana, katerega prebivališče je neznano,
naslednji sklep:
1. Teskač Dušanu, roj. 26. 6. 1963 v
kraju Brezova gora, s prijavljenim stalnim
prebivališčem v Mariboru, Gosposvetska
cesta 45, se postavi začasni zastopnik
Janez Grušovnik, delavec Upravne enote Maribor.
2. Začasni zastopnik zastopa stranko le
toliko časa, dokler bodo podani razlogi za
to oziroma dokler v postopku ne nastopi
stranka sama, njen pooblaščenec ali zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 20900-109/03-21213
Ob-1989/04
Republika Slovenija, Upravna enota Domžale izdaja na podlagi prvega
odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99) in
po pooblastilu št. 12300-018/00-24 z dne
15. 5. 2000, v zadevi - ugotavljanje dejanskega stalnega prebivališča Auguštin
Suzane, sedaj neznanega prebivališča,
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Auguštin Suzani, roj. 26. 4. 1971 Maribor, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Domžalah,
Ljubljanska c. 87, se postavi Kalčič Urško,
delavko Upravne enote Domžale.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-08-21102-692/2003-15 Ob-1999/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Beden Ivana, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Beden Ivanu, roj. 8. 7. 1956, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Stari trg 7,
se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-08-21102-308/2002-17 Ob-2000/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Pust Martina, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Pust
Martinu, roj. 1. 2. 1964, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Rusjanov trg
1, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 321-1/2004-0401
Ob-2021/04
Upravna enota Murska Sobota, Oddelek
za kmetijstvo in gozdarstvo, izdaja na podlagi 51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in
52/02) in po pooblastilu načelnika Upravne
enote Murska Sobota št. 031-4/2002-0001 z
dne 3. 10. 2002, v upravni zadevi nove razdelitve zemljišč na komasacijskem območju
Domanjševci – Križevci po uradni dolžnosti
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika, komasacijskemu udeležencu Hari Ernestu, Francija,
katerega prebivališče je neznano, se postavi Marija Časar, uslužbenka Upravne enote
Murska Sobota Oddelka za upravne notranje zadeve, Krajevni urad Križevci, Križevci
139, 9206 Križevci v Prekmurju.
2. Funkcija začasnega zastopnika preneha po pravnomočnosti dopolnilne odločbe, oziroma ko se ugotovi prebivališče
stranke ali ko se pojavi stranka sama, njen
zakoniti zastopnik ali pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 321-1/2004-0401
Ob-2022/04
Upravna enota Murska Sobota, Oddelek
za kmetijstvo in gozdarstvo, izdaja na podlagi 51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in
52/02) in po pooblastilu načelnika Upravne
enote Murska Sobota št. 031-4/2002-0001 z
dne 3. 10. 2002, v upravni zadevi nove razdelitve zemljišč na komasacijskem območju
Domanjševci – Križevci po uradni dolžnosti
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika, komasacijskemu udeležencu Kuronja Štefanu, Amerika, katerega prebivališče je neznano, se
postavi Marija Časar, uslužbenka Upravne
enote Murska Sobota Oddelka za upravne
notranje zadeve, Krajevni urad Križevci, Križevci 139, 9206 Križevci v Prekmurju.
2. Funkcija začasnega zastopnika preneha po pravnomočnosti dopolnilne odločbe
oziroma ko se ugotovi prebivališče stranke,
ali ko se pojavi stranka sama, njen zakoniti
zastopnik ali pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 2/05-08-21102-635/2003-8 Ob-2057/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Hlastan Drenke, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Hlastan Drenki, roj. 14. 3. 1961 s prijavljenim
stalnim prebivališčem na Črtomirovi ulici 18
v Ljubljani, 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. 2/05-11-21102-500/2001-28Ob-2058/04
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.
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2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Borisa Dežmana, sedaj neznanega prebivališča, izdaja po uradni dolžnosti
naslednji sklep;
1. Za začasnega zastopnika stranki Borisu Dežmanu, roj. 23. 8. 1961, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Marčenkova ulica 13, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 252-2/2004-7
Ob-2077/04
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 Musaj Samiju z neznanim prebivališčem ter po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. V postopku razvljavitve dovoljenja
za začasno prebivanje tujca v Republiki
Sloveniji Musaj Samiju, roj. 1. 1. 1983 v Samadraxhë, 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. 209-283/2003-519
Ob-2141/04
Upravna enota Maribor izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) - ZUP in pooblastila
načelnika št. 123-05-16/97-0610/13 z dne
13. 10. 2003, v upravni zadevi ugotavljanja
dejanskega stalnega prebivališča za Kotnik
Pavla, katerega prebivališče je neznano,
naslednji sklep:
1. Kotnik Pavlu, roj. 4. 4. 1976 v Mariboru, s prijavljenim stalnim prebivališčem v
Mariboru, Ulica Staneta Severja 19, se postavi začasni zastopnik Janez Grušovnik,
delavec Upravne enote Maribor.
2. Začasni zastopnik zastopa stranko le
toliko časa, dokler bodo podani razlogi za
to oziroma dokler v postopku ne nastopi
stranka sama, njen pooblaščenec ali zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 028-1/2004-3
Ob-1939/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, Izpostava Center, z dnem 23. 1.
2004 sprejme v hrambo statut z nazivom
»Pravila sindikata družbe« in ga vpiše v
evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno številko 291 za sindikat z imenom: Sindikat družbe Energetski servis E. S., d.o.o.
in sedežem: Roška cesta 2a, Ljubljana.
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Št. 028-2/2004-3

Ob-1940/04

Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, Izpostava Center, z dnem 26.
1. 2004 sprejme v hrambo statut z nazivom »Pravila sindikata zavoda SVIZ« in
ga vpiše v evidenco statutov sindikatov,
pod zaporedno številko 292 za sindikat z
imenom: Sindikat vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije Mednarodnega grafičnega likovnega centra, kratico: SVIZ MGLC in sedežem: Pod turnom
3, Ljubljana.
Št. 141-3/2003 112

Ob-1941/04

Pravila sindikata podjetja Modne hiše
Maribor, vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor z dne 3. 6.
1993, pod zaporedno številko 126, so bila
spremenjena in sprejeta na seji sindikata
dne 9. 1. 2004, in odslej nosijo naziv: Statut sindikata delavcev Mercator-Modna
hiša Maribor, d.o.o., ko je bilo spremenjeno in sprejeto tudi ime sindikata, ki odslej
glasi: Sindikat delavcev trgovine Slovenije-KS 90, Sindikat Mercator-Modna
hiša Maribor, d.o.o., skrajšano: Sindikat
M-Modna hiša d.o.o., s sedežem sindikata
v Mariboru, Partizanska cesta 3-5.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 03 z dne 16. 1. 2004.
Spremenjen statut se hrani v Upravni enoti
Maribor.
Št. 141-2/2004 112

Ob-1942/04

Upravna enota Maribor z dnem izdaje
te odločbe hrani statut sindikata z nazivom:
Pravila sindikata delavcev prometa in
zvez Slovenije v družbi GVO, d.o.o., z
dne 11. 12. 2003, s sedežem sindikata v
Mariboru, Jadranska cesta 26.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 02 z dne 16. 1. 2004.
Identifikacija – matična številka sindikata z imenom: Sindikat delavcev prometa in
zvez Slovenije, Sindikat GVO, skrajšano:
Sindikat SDPZ GVO, je 1437470.
Št. 0404-013-1/2004

Ob-1982/04

Pravila Zveze svobodnih sindikatov
Slovenije, Sindikata lesarstva Slovenije,
Sindikata Inles Holding, d.d., ki so bila
z odločbo št. 05-PL-013-2-94 z dne 28. 2.
1994 sprejeta v hrambo pri Občini Ribnica
pod zap. št. 3, se vzamejo iz hrambe in izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 121-1/2004-0504

Ob-1991/04

Upravna enota Kranj sprejme v hrambo
Pravila o organiziranju in delovanju Sindikata delavcev Gradbinec GIP Kranj. Sedež
sindikata je v Kranju, Nazorjeva 1.
Pravila o organiziranju in delovanju
Sindikata delavcev Gradbinec GIP Kranj
so z dnem izdaje te odločbe vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno
številko 175.
Št. 121-2/2004-0504

Ob-1993/04

Upravna enota Kranj sprejme v hrambo
spremembo naziva in sedeža sindikata, ki
se po novem glasi: Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti, Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije – OE Kranj
(SVIZ ZVKDS – OE Kranj). Sedež sindikata
je v Kranju, Tomšičeva 7.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Sprememba naziva in sedeža sindikata
se z dnem izdaje te odločbe vpiše v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno
številko 147.
Št. 024-6/2003-123
Ob-2076/04
Zaradi organizacijskih sprememb se
je spremenil naziv Sindikata državnih in
družbenih organov, sindikata Temeljnega
sodišča Maribor, enota Slovenj Gradec
in se odslej glasi: Sindikat državnih in
družbenih organov Slovenije – sindikat
delavcev Okrožnega in Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu, Kidričeva 1, 2380
Slovenj Gradec.
Št. 012-1/2004
Ob-2078/04
V evidenci statutov sindikatov, vodenih
pri Upravni enoti Hrastnik, pod zaporedno
številko 14, kamor je vpisan SVIZ – Sindikat Osnovne šole Vitka Pavliča Hrastnik,
se s 30. 1. 2004 vpiše sprememba zastopnika in odgovorne osebe, tako da se po
novem glasi:
Nova zastopnica in odgovorna oseba
SVIZ – Sindikata Osnovne šole Vitka Pavliča Hrastnik je Polona Dolanc Vidovič.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-4/2004-4
Ob-2086/04
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 27. 1.
2004 na podlagi priglasitve koncentracije,
izdal odločbo, v kateri je skladno z drugim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju:
ZPOmK) odločil, da koncentracija družb
Megafin, družba za investiranje in nepremičnine, d.d., Dunajska 9, 1000 Ljubljana
in KS2 Naložbe, upravljanje naložb, d.d.,
Dunajska 9, 1000 Ljubljana, ni podrejena
določbam ZPOmK.
Družba Megafin je že v času objave namere za ponudbo za odkup oziroma v času
priglasitve imela 52,28% lastniški delež v
podjetju KS2 Naložbe, kar ji že omogoča
izvajanje odločilnega vpliva na podjetje,
še posebno če se upošteva, da so deleži
ostalih 4 največjih delničarjev manjši od
1%. Za opredelitev koncentracije družb pa
je bistvena sprememba v nadzoru v prevzeti družbi, zato v konkretnem primeru
ne gre za koncentracijo v smislu določb
ZPOmK.
Ob upoštevanju razpoložljivih podatkov
in Uradu znanih dejstev Urad ugotavlja,
da priglašena transakcija ne predstavlja
koncentracije v smislu drugega odstavka
11. člena ZPOmK. Urad je zato v skladu z
drugim odstavkom 38. člena izdal odločbo
o ugotovitvi, da transakcija ni podrejena določbam ZPOmK.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-53/03-44
Ob-2087/04
1. Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana, priglašeni koncentraciji podjetij Poslovni sistem Mercator d.d.,
Dunajska cesta 107, Ljubljana, in Živila
Kranj, trgovina in gostinstvo, d.d., Cesta
na Okroglo 3, Naklo, ne nasprotuje in izjavlja, da je skladna s pravili konkurence,

če bodo izpolnjene dodatne obveznosti in
pogoji iz druge točke izreka.
2. Dodatne obveznosti in pogoji, s katerimi se zagotovi skladnost koncentracije s
pogoji ZPOmK:
2.1. Podjetje Mercator mora v obdobju
največ 18 mesecev od dneva vročitve odločbe na Gorenjskem prodati oziroma dati
v najem najmanj za obdobje enega leta
vsaj deset prodajaln z market programom.
Prodaja oziroma najem se mora izvesti pod
komercialnimi pogoji, pri čemer morajo imeti med enakovrednimi ponudbami prednost
družbe, ki nameravajo kupljene nepremičnine uporabljati kot prodajno mesto z izdelki
market programa, morebitni kupec ali najemnik pa ne sme biti družba ali posameznik, ki bi imel z družbo Mercator sklenjeno
franšizno pogodbo.
2.2. Mercator mora v obdobju največ
18 mesecev od dneva vročitve odločbe
spremeniti namembnost vsaj 15 prodajalnam z market programom.
2.3. Mercator mora v roku 90 dni od
dneva vročitve odločbe Uradu posredovati
seznam dobaviteljev družbe Živila na dan
22. 9. 2003 ter projekcijo nadaljevanja razmerij oziroma prenehanja komercialnega
sodelovanja z dobavitelji Živil z navedbo
razlogov za prenehanje. O izteku vsake
izmed komercialnih pogodb dobaviteljev z
družbo Živila, veljavne na dan 22. 9. 2003,
mora Mercator v primeru, da ni oziroma
ne namerava pogodbe podaljšati oziroma
skleniti nove komercialne pogodbe, obvestiti Urad ter navesti razloge za prenehanje
poslovnega sodelovanja.
2.4. Če bo ali je Mercator sklepal anekse
ali druge dodatke k pogodbam z dobavitelji
Živil, veljavnimi na dan 22. 9. 2003, mora
Mercator o tem obvestiti Urad, in sicer na
tak način, da Uradu posreduje sklenjeni
aneks oziroma dodatek k pogodbi ter navede razloge in namen le-tega.
2.5. Podjetje Mercator mora Urad sproti obveščati o izpolnjevanju pogojev iz točk
2.1. in 2.2. izreka odločbe ter Uradu predložiti ustrezen dokaz o izpolnitvi postavljenih
pogojev.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-1933/04
Več kot 5 odstotni lastniški delež ima v
podjetju Burda d.o.o., Vošnjakova ulica 3,
1000 Ljubljana:
– Tomaž Drozg, Pavšičeva ulica 4, 1000
Ljubljana; poslovni delež 37,89%,
– Podjetje Burda Verlag Osteuropa
GMBH, Hauptstrasse 130, Offenburg; poslovni delež 60%.
Predsednik uprave je Drozg Tomaž, Pavšičeva ulica 4, 1000 Ljubljana.
Član uprave je Semmelroth Dieter
Horst-Erich, Roemerstrasse 35, Honberg,
Germany.
Ob-1935/04
1. Ime medija: Vaša televizija (VTV).
2. Izdajatelj: VTV Studio, d.o.o., Žarova
cesta 10, Velenje.
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3. Ime in priimek ter stalno bivališče
oseb, ki imajo več kot 5% delež kapitala
upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
Rajko Djordjevič, Šaleška 18d, Velenje
– 78,60 %, Helena Djordjevič, Šaleška 18d,
Velenje – 21,40 %.
4. Direktor: Rajko Djordjevič.
Ob-1936/04
Ime medijev:
– Dnevnik,
– Nedeljski dnevnik,
– Hopla,
– Dnevnik Online.
Izdajatelj: Dnevnik, Časopisna družba
d.d., Kopitarjeva 2 in 4, 1510 Ljubljana.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične
osebe oziroma firma in sedež pravne osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj
pet odstotni delež kapitala ali najmanj pet
odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: DZS, d.d., Mali trg 6, Ljubljana, KD holding, d.d., Celovška cesta 206,
Ljubljana, Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 56, Ljubljana, Styria Medien AG,
Schonaugasse 64, Graz, ČZP Večer, d.d.,
Svetozarevska ulica 14, Maribor.
Imena članov uprave izdajatelja: predsednik uprave mag. Branko Pavlin, član
uprave Branko Bergant.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Bojan Petan – predsednik, Dejan Kovač – namestnik predsednika, Marjan Božnik, Milan
Koželj, Milan Kneževič, Mojmir Ocvirk.
Št. 70
Ob-1937/04
Ime medija: Radio Krka.
Izdajatelj medija: Radio Krka Novo mesto, d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo
mesto.
Lastnik z več kot 5% kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: Pirš
Aleksander, Slavka Gruma 80, 8000 Novo
mesto.
Zakoniti zastopnik izdajatelja in direktor
družbe: Pirš Aleksander.
Ob-1961/04
Televizijski program: Televizija Ptuj.
Izdajatelj: Videoprodukcija Martin Ivanuša s.p.
Sedež: Slomškova 9, 2250 Ptuj.
Lastniški delež: 100% lastnik: Videoprodukcija Martin Ivanuša s.p.
Član organa upravljanja: Martin Ivanuša.
Ob-1962/04
Ime medija: Moj radio.
Izdajatelj, upravljalec in lastnik je Boris
Sušin, s.p., Kidričeva 2b, 3320 Velenje.
Ob-1963/04
Levinja d.o.o., Štihova ulica 17, 1000
Ljubljana, DŠ 64187896, izdajanje revije
Pet zvezdic, 100-odstotni lastninski delež,
direktorica Sinja Božičnik, odgovorna urednica Zdenka Božičnik.
Št. 006-4-2003-50
Ob-1964/04
V skladu s 64. členom ZMed izjavljamo,
da med letom oziroma od zadnjega poslanega dopisa v zvezi z zahtevanimi podatki
glede GTV gorenjske televizije, med letom
ni prišlo do nobenih sprememb.
Št. 006/2004
Ob-1981/04
Ime medija: Zavod Radiotelevizija
Študent – zavod za izdajanje študent-

skih radijskih in televizijskih programov,
Ljubljana.
Izdajatelja medija in soustanovitelja zavoda: Študentska organizacija Univerze v
Ljubljani, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana in
Radio Študent p.o., Cesta 27. aprila 31,
1000 Ljubljana, ki imata v zavodu 50 odstotni delež upravljalskih pravic.
Poslovodni organ zavoda: direktor doc.
dr. Dejan Jelovac.
Organ upravljanja izdajatelja: svet zavoda, ki ima osem članov v sestavi po dva
predstavnika soustanoviteljev, dva predstavnika delavcev zavoda in dva predstavnika
zainteresirane javnosti; postopek izvolitve
članov sveta zavoda poteka.
Št. 22/2004
Ob-1986/04
Revija Obrtnik je v 100% lastništvu
Obrtne zbornice Slovenije, Celovška 71,
1000 Ljubljana, ki ima tudi 100% upravljalske pravice. Na podlagi statuta je skupščina
Obrtne zbornice Slovenije imenovala za generalnega sekretarja Obrtne zbornice Slovenije dr. Viljema Pšeničnya, ki opravlja posle
poslovodne osebe, za predsednika OZS je
Skupščina OZS izvolila Miroslava Kluna ter
za predsednika upravnega odbora Štefana
Pavlinjeka. Za člane nadzornega odbora
Obrtne zbornice Slovenije je skupščina izvolila Roberta Bizjana, Franca Marina, Matejo Sotošek, Miro Špiljak ter Alenko Jež, ki
opravlja tudi naloge predsednice nadzornega odbora Obrtne zbornice Slovenije.
Ob-2048/04
Podatki o osebah, ki imajo najmanj 5%
lastniški ali upravljalski delež oziroma delež
glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja radijskega programa medija Radio
Gama MM, katerega izdajatelj je R GAMA
MM d.o.o., Stegne 21c, 1117 Ljubljana, je
podjetje Megaline d.o.o., Stegne 21c, 1117
Ljubljana.
Št. 01/04
Ob-2079/04
Ime izdajatelja: Koroški radio Slovenj
Gradec d.o.o., Meškova 21, 2380 Slovenj
Gradec.
Pravne in fizične osebe z več kot 5%
lastniškim deležem:
– KD Holding d.d., Celovška cesta 206,
Ljubljana – 20%,
– FM-NET d.o.o., Celovška 206, Ljubljana – 12,60%,
– Slovenska odškodninska družba, Mala
ulica 5, Ljubljana – 10%.
Uprava: Danilo Vute.

Objave po Zakonu
o telekomunikacijah
Ob-2081/04
V skladu s tretjim odstavkom 74. člena
Zakona o telekomunikacijah ter na podlagi
drugega odstavka 2. člena splošnih pogojev
za uporabo storitev omrežja mobilne telefonije GSM 1800 podjetje Western Wireless
International, d.o.o., Brnčičeva ulica 49,
1231 Ljubljana Črnuče, objavlja spremembe
splošnih pogojev za uporabo storitev omrežja mobilne telefonije GSM 1800.
Spremembe stopijo v veljavo z dnem
18. 2. 2004.
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Dodatek k SPP:
1. V alinei Zakupnina, člena 1) Splošne
opredelitve, se med besede „govornih zvez“
in „z vsemi“ doda besedi „v Sloveniji“.
2. V alinei Zakupnina, člena 1) Splošne
opredelitve, se v oklepaju za besedama
„fiksne telefonije“, doda besedilo: „v Sloveniji“.
3. Odstavku Splošno, člena 2) Splošni
pogoji poslovanja, se na koncu prvega
stavka za besedo „storitev“, doda besedilo:
„ter veljavna zakonodaja“.
4. Členu 3) Obseg storitev, se pri koncu
šeste alinee, za besedo „klicanega“, doda
besedilo v oklepaju: „(v tujini pod pogojem,
da to storitev podpira tudi izbrani operater
v tujini)“.
5. Členu 3) Obseg storitev, se v drugem
odstavku, na koncu prvega stavka, doda
nov stavek: „Minimum koriščenja storitev, ki
ga WWI zagotavlja naročnikom, je določen
z zmožnostmi lastnega omrežja.“
6. Točki 1) fizična oseba, člena 4)
Naročniško razmerje, se na koncu prve alinee doda nov stavek: „V primeru, da sklepa
fizična oseba aneks k naročniški pogodbi s
katerim se določa tudi minimalno trajanje
naročniškega razmerja, je pogoj tudi, da bo
fizična oseba legalno bivala v RS tudi ves
čas predvidenega trajanja naročniškega
razmerja.“
7. Odstavku Odklonitev zahteve za
sklenitev naročniškega razmerja, člena 4)
Naročniško razmerje, se v zadnjem stavku
poglavja, med besedami „V primeru da WWI
do“ in „določenega datuma“, doda besedo
„tako“.
8. V odstavku Sklenitev naročniškega
razmerja in priključitev na omrežje člena
4) Naročniško razmerje, se stavku „WWI
sklene z naročnikom eno, lahko pa tudi več
naročniških razmerij. Fizična oseba lahko
sklene le dve naročniški razmerji.“, doda
besedilo: „, sklenitev nadaljnjih razmerij pa
je pogojena z izrecnim soglasjem WWI ter
jo lahko WWI kadarkoli zavrne.“
9. V odstavku Sklenitev naročniškega
razmerja in priključitev na omrežje člena 4)
Naročniško razmerje, se na koncu odstavka doda besedilo: »V primeru sklenjenega
aneksa k naročniškemu razmerju, s katerim
naročnik kupi mobilni telefon, je mobilni telefon zaklenjen na omrežje WWI.
10. V odstavku Pridobitev SIM kartice,
klicne številke in kod, člena 4) Naročniško
razmerje, se v drugem odstavku besede
„. v 15. dneh po prenehanju naročniškega
razmerja“, nadomestijo z besedilom „v rokih,
določenih v ustreznih določbah SPPjev“.
11. Odstavku Stanje na računu, člena
4) Naročniško razmerje, se na koncu druge
alineje doda besedilo v oklepaju: „(kolikor se
WWI odloči za izdajo predčasnega računa,
se le-ta izda za skupno porabo na vseh
naročnikovih telefonskih številkah)“.
12. Odstavku Stanje na računu, člena
4) Naročniško razmerje, se na koncu tretje
alineje, doda besedi: „in storitve“.
13. Odstavku Stanje na računu, člena
4) Naročniško razmerje, se na koncu četrte
alineje, doda besedi: „in storitve“.
14. V odstavku Trajanje naročniškega
razmerja člena 4) Naročniško razmerje, se
v prvem odstavku za besedama „naročniško
razmerje“, izbriše besedilo: „, pri čemer je
odpovedni rok 30 dni.“ in doda stavek:
„Naročniško razmerje preneha z iztekom
obračunskega obdobja, v katerem je WWI
odpoved prejel, pod pogojem, da WWI prej-
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me odpoved najmanj tri delovne dni pred
iztekom obračunskega obdobja.“
15. V odstavku Trajanje naročniškega
razmerja, člena 4) Naročniško razmerje, se
izbriše zadnji stavek „Odpovedni rok začne
teči naslednji dan po tem, ko WWI prejme
pisno odpoved.“
16. V odstavku Splošno, člena 4)
Naročniško razmerje, se v četrtem stavku
med besedi „v omrežje“ in „v enkratnem
znesku“, doda besedilo: „oziroma pristojbino
za priključitev morebitne dodatne storitve“.
17. V odstavku Splošno, člena 4)
Naročniško razmerje, se v petem odstavku
med oba stavka doda stavek: „Kot uporaba
zakupljenih minut se štejejo klici v vsa slovenska omrežja (operaterji mobilne in fiksne
telefonije).“
18. V odstavku Splošno, člena 4)
Naročniško razmerje, v osmem odstavku,
se v prvem stavku obe besedi „dodeljenih“
med besedama „številom“ in „minut“, nadomesti z besedama: „zakupljenih“.
19. V odstavku Splošno, člena 4)
Naročniško razmerje, se v osmem odstavku, zadnja stavka „Prehod iz višjega
naročniškega paketa na nižjega je možen
samo enkrat v času trajanja aneksa k
naročniški pogodbi. Ob prehodu je potrebno obvezno izpolniti zahtevek za spremembe.“, nadomesti s stavkoma: „V primeru
veljavnega aneksa k naročniški pogodbi,
je možen prehod iz višjega naročniškega
paketa na nižjega le enkrat v celotnem obdobju veljavnosti aneksa ter le na prvi nižji
naročniški paket, ne pa tudi na nadaljnje. Ob
prehodu je potrebno podati ustrezni podani
zahtevek.“
20. V odstavku Splošno, člena 4)
Naročniško razmerje, se na koncu poglavja, pri zadnjem stavku za besedama „tarifni plan“, doda besedilo: „ter morebitno
število neporabljenih minut iz prejšnjega
obračunskega obdobja, skladno z določbami
4. točke določil SPP.“
21. V odstavku Račun za opravljene
storitve, člena 4) Naročniško razmerje, se
pri drugi alinei „mesečna naročnina“, doda
„/ zakupnina“.
22. V odstavku Račun za opravljene
storitve, člena 4) Naročniško razmerje, pri
navajanju alinej, kdaj WWI izstavi zbirni
račun, za sedmo alinejo dodata alinei „dolg
za pretekla obračunska obdobja“ in „zamudne obresti“.
23. V odstavku Račun za opravljene
storitve, člena 4) Naročniško razmerje, se v
tretjem odstavku, za besedama „zaračunajo
naročniku“, izbriše besedilo „, klicev na
brezplačne telefonske številke in na številke
za klic v sili.“
24. V odstavku Račun za opravljene
storitve, člena 4) Naročniško razmerje, se
na koncu tretjega odstavka, doda nov stavek, „Izpis pogovorov opravljenih v tujini
naročnik prejme kolikor izrecno pisno ne
izjavi, da izpisa pogovorov klicev v tujini ne
želi prejemati.“
25. V odstavku Dolžnost plačila, člena 4)
Naročniško razmerje, se v četrtem odstavku, besedo „šestih“, med besedama „roku“
in „dni“, nadomesti z besedo „petnajstih“.
26. Odstavka:
„V
primeru,
da...
naročniškega razmerja...“ in „Po poplačilu...
GSM omrežje.“, v odstavku Dolžnost plačila,
člena 4) Naročniško razmerje, se nadomesti z z odstavkom: „ V primeru plačila bodo
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naročniku omogočeni odhodni klici oziroma
bo ponovno priklopljen na GSM omrežje ob
prejemu priliva na transakcijski račun WWI,
v razumnem roku ter pod pogojem, da je
plačilo prejeto pred odpovedjo pogodbe s
strani WWI. Stroške ponovnega priklopa
oziroma ponovnega omogočenja odhodnih
klicev nosi naročnik. WWI ne prevzema
odgovornosti za katerekoli neizkoriščene
ugodnosti, pridobljene v času trajanja
naročniškega razmerja, ki so posledica
nepravočasnih plačil zapadlih obveznosti
naročnika.“
27. V odstavku Dolžnost plačila, člena 4)
Naročniško razmerje, se v zadnjem odstavku, med besede „za storitve“ in „, nastale“,
dodamo besedi „ter stroške“.
28. V odstavku Dolžnost plačila, člena 4)
Naročniško razmerje, se v zadnjem odstavku, med besede „V primeru uničenja,“
in „izgube,“ dodamo besedi „napake,
poškodbe“.
29. V odstavku Dolžnost plačila, člena 4)
Naročniško razmerje, se za zadnjim odstavkom, doda odstavek „Če dolguje naročnik
poleg glavnice tudi obresti in stroške, WWI
te skladno z 288. členom Obligacijskega
zakonika obračuna tako, da se najprej
odplačajo stroški, nato obresti in končno
glavnica.“
30. Številko člena »6) Uničenje, kraja in
izguba SIM kartice«, se zamenja s številko
»5) Uničenje, kraja in izguba SIM kartice«.
31. Zadnji odstavek „Naročnik je
dolžan... SIM kartice.“ člena 5) Uničenje,
kraja in izguba SIM kartice, se izbriše.
32. Številko člena 7) Zloraba SIM kartice,
zamenjamo s številko člena 6) Zloraba SIM
kartice.
33. Za prvim stavkom „Operater ima
pravico... nepooblaščena oseba.“, člena 6)
Zloraba SIM kartice, se doda nov odstavek
„Operater ima pravico preveriti, ali se SIM
kartica uporablja v druge (komercialne) namene. Kolikor WWI ni z naročnikom sklenil
nobenega posebnega dogovora o uporabi
SIM kartic v komercialne namene, ima
WWI pravico do prekinitve naročniškega
razmerja.“
34. Številko člena 8) Uporaba SIM
kartice s strani uporabnika, se zamenja s
številko člena 7) Uporaba SIM kartice s
strani uporabnika.
35. Številka člena 9) Pogoji za izklop iz omrežja in pogoji za prenehanje
naročniškega razmerja, se zamenja s
številko člena 8) Pogoji za izklop iz omrežja
in pogoji za prenehanje naročniškega razmerja.
36. V
odstavku
Prenehanje
naročniškega razmerja, člena 8) Pogoji za
izklop iz omrežja in pogoji za prenehanje
naročniškega razmerja, se pri točki 3, stavek
„Odpovedni rok je 30 dni“, nadomesti s stavkom: „Naročniško razmerje bo prenehalo z
iztekom obračunskega obdobja, v katerem
je WWI odpoved prejel, pod pogojem, da
WWI prejme odpoved najmanj tri delovne
dni pred iztekom obračunskega obdobja.“
37. V odstavku Prenehanje naročniškega
razmerja, člena 8) Pogoji za izklop iz omrežja
in pogoji za prenehanje naročniškega razmerja, se pri točki 3, besede „izteka odpovednega roka“, med besedami „mora do“
in „dostaviti SIM“, nadomesti z besedami:
„prenehanja naročniškega razmerja“.

38. V odstavku Prenehanje naročniškega
razmerja, člena 8) Pogoji za izklop iz omrežja
in pogoji za prenehanje naročniškega razmerja, se pri točki 3, besede „izteka odpovednega roka“, med besedami „SIM kartice
do“ in „ne vrne,“ nadomesti z besedami:
„prenehanja naročniškega razmerja“.
39. V
odstavku
Prenehanje
naročniškega razmerja, poglavja 8) Pogoji
za izklop iz omrežja in pogoji za prenehanje
naročniškega razmerja, se pri točki 3, zadnje besede „izteka odpovednega roka“, za
besedami „nastale do“, nadomesti z besedami: „prenehanja naročniškega razmerja“.
40. Številka
člena
10)
Dolžnost
obveščanja, se zamenja s številko člena 9)
Dolžnost obveščanja.
41. Številka člena 11) Reševanje sporov
oziroma ugovori naročnika zoper izstavljeni račun, se zamenja s številko člena
10) Reševanje sporov oziroma ugovori
naročnika zoper izstavljeni račun.
42. V tretjem odstavku člena 10)
Reševanje
sporov
oziroma
ugovori
naročnika zoper izstavljeni račun, se v drugem stavku med besedami „omenjeni znesek“ in „naročniku priznal“ izbriše „ z zgoraj
navedenimi obrestmi „.
43. Številko člena 12) Varstvo osebnih
podatkov, se zamenja s številko člena 11)
Varstvo osebnih podatkov.
44. V odstavku „Te podatke lahko WWI
uporablja le za:“, člen 11) Varstvo osebnih
podatkov, se doda točko: „4. opravljanje identifikacije naročnika v oddelku za
pomoč uporabnikom (za nemoteno urejanje
naročniškega računa preko telefona, pridobivanje podatkov in podobno)“.
45. V predzadnjem odstavku člena 11)
Varstvo osebnih podatkov, se besedi: „enkrat letno“ med besedami: „WWI posreduje“
in „podatke iz“ nadomesti z bededami: „na
zahtevo Agencije“.
46. Številko
člena
13)
Povračila
naročniku zaradi neustreznih storitev, se
zamenja s številko člena 12) Povračila
naročniku zaradi neustreznih storitev.
47. Številko
člena
13)
Povračila
naročniku zaradi neustreznih storitev, se
zamenja s številko člena 12) Povračila
naročniku zaradi neustreznih storitev.
48. V tretjem odstavku poglavja 12)
Povračila naročniku zaradi neustreznih storitev, se prvi besedi: „Pritožba naročnika“,
pred besedo „, v kateri“, nadomesti z besedami „Naročnik mora pritožbo“.
49. V tretjem odstavku člena 12)
Povračila naročniku zaradi neustreznih
storitev, se besedi „se vloži“, med besedami
„ne ustreza,“ in „v 15 dneh“, nadomesti z
besedo „vložiti“.
50. V tretjem odstavku člena 12)
Povračila naročniku zaradi neustreznih storitev, se besedo „naročnik“, med besedami
„ko je,“ in „ugotovil motnje“, izbriše.
51. Številko člena 14) Skrb za naročnika,
se zamenja s številko člena 13) Skrb za
naročnika.
52. V drugem odstavku člena 13) Skrb
za naročnika, se besedi „v tednu“, med besedami „vse dni“ in „, 24 ur na dan“, nadomesti z besedama „v letu“.
53. Številko
člena
15)
Osnovna
priporočila naročniku, se zamenja s številko
člena 14) Osnovna priporočila naročniku.
Western Wireless International, d.o.o.
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Objave
gospodarskih družb
Št. 3024/03
Ob-1996/04
Z dnem 30. 1. 2004 je bil v Sodnem registru Okroženaga sodišča v Ljubljani pod
Srg št. 2003/09762 vpisan sklep o začetku redne likvidacije družbe Nissan Adria
d.o.o. podjetje za izvoz, uvoz in promet z
vozili, Ljubljana, Celovška c. 228.
Na podlagi 381. člena Zakona o gospodarskih družbah in predmetnega sklepa o
začetku redne likvidacije, poziva družba
Nissan Adria d.o.o. – v likvidaciji vse upnike, da prijavijo svoje terjatve do družbe
družbi v roku tridesetih dni od dneva objave tega poziva.
Nissan Adria d.o.o. – v likvidaciji
Ob-2027/04
Skladno z določilom prvega odstavka
516. člena in določilom 528. člena Zakona o gospodarskih družbah, uprava
družbe Tekstilne tovarne Prebold družba
za proizvodnjo tekstilij, tekstilnih izdelkov
in nogavic, d.d., Tovarniška c.7, 3312
Prebold in direktor družbe TTP Tkanine,
družbe za proizvodnjo tekstilij in tekstilnih
izdelkov d.o.o., Tovarniška c.7, 3312 Prebold objavljata
obvestilo,
da je bila Okrožnemu sodišču v Celju,
dne 2. 2. 2004, predložena pogodba o
poenostavljeni pripojitvi družbe z omejeno odgovornostjo TTP Tkanine, družbe za
proizvodnjo tekstilij in tekstilnih izdelkov
d.o.o., Prebold, kot prevzeto družbo k
delniški družbi Tekstilna tovarna Prebold,
družba za proizvodnjo tekstilij, tekstilnih
izdelkov in nogavic, d.d., Prebold, kot
prevzemni družbi.
Delničarje družbe Tekstilne tovarne
Prebold d.d., Prebold, uprava prevzemne
družbe opozarja na njihove pravice iz 516.
člena in na pravice 528. člena ZGD.
Tekstilna tovarna Prebold d.d, Prebold
in TTP Tkanine d.o.o., Prebold
Ob-2028/04
Skladno z določilom prvega odstavka
516. člena in določilom 528. člena Zakona
o gospodarskih družbah, uprava družbe
Tekstilne tovarne Prebold družba za proizvodnjo tekstilij, tekstilnih izdelkov in nogavic, d.d., Tovarniška c.7, 3312 Prebold
in direktor družbe TTP Nogavice, družbe
za proizvodnjo tekstilij, tekstilnih izdelkov
in nogavic d.o.o., Tovarniška c.7, 3312
Prebold objavljata
obvestilo,
da je bila Okrožnemu sodišču v Celju,
dne 2. 2. 2004, predložena pogodba o
poenostavljeni pripojitvi družbe z omejeno odgovornostjo TTP Nogavice, družbe
za proizvodnjo tekstilij, tekstilnih izdelkov
in nogavic d.o.o., Prebold, kot prevzeto
družbo k delniški družbi Tekstilna tovarna
Prebold, družba za proizvodnjo tekstilij,
tekstilnih izdelkov in nogavic, d.d., Prebold, kot prevzemni družbi.
Delničarje družbe Tekstilne tovarne Prebold d.d., Prebold, uprava prevzemne druž-
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be opozarja na njihove pravice iz 516. člena
in na pravice 528. člena ZGD.
Tekstilna tovarna Prebold d.d, Prebold
in TTP Nogavice d.o.o., Prebold

Odkupi poslovnih deležev
družb
Ob-1934/04
Slovenijavino d.d., Ljubljana, Frankopanska 11, obvešča delničarje, da je NFD Holding, finančna družba d.d., postal lastnik in
imetnik skupaj 481.265 delnic Slovenijavina,
kar predstavlja 30,72% vseh izdanih delnic
družbe Slovenijavino d.d.
Slovenijavino, d.d.
uprava
Ob-2050/04
V skladu s četrtim odstavkom 465. člena ZGD družba Hotel Slon d.d. Ljubljana,
Slovenska c. 34 objavlja, da je družba Okli
d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana, pridobila
večinski delež delnic družbe Hotel Slon d.d.
Ljubljana.
Hotel Slon d.d. Ljubljana
direktor družbe

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-2032/04
Skladno z določilom 454. člena Zakona o
gospodarskih družbah in na podlagi sklepa
družbenikov, sprejetega na skupščini družbe
z dne 23. 1. 2004, direktorica družbe KAS
PLUS – Špedicija in storitve d.o.o. Koper,
Ankaranska cesta 7, ki je vpisana v sodnem
registru Okrožnega sodišča v Kopru pod vl.
št. 1/05248/00 in matično številko 5986729
objavlja skrajšan
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, ki znaša v nominalni vrednosti 12,500.000 SIT se zmanjša
za nominalno vrednost 9,000.000 SIT, tako
da je po zmanjšanju osnovni kapital družbe
v nominalni vrednosti 3,500.000 SIT.
Direktorica poziva vse upnike, da se
zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z
zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
KAS PLUS d.o.o. Koper
direktorica

Sklici skupščin
Ob-1968/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in točke 8.2.3. statuta delniške družbe Konfekcija Mont Kozje, d.d.,
Kozje 8, 3260 Kozje, sklicujem
8. redno skupščino,
ki bo v torek, 9. 3. 2004 ob 9. uri na sedežu družbe, Kozje 8, z naslednjim dnevnim
redom:
I. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
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Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Izvolijo se predlagani organi skupščine:
za predsednika se izvoli Janko Gošte, za
preštevalca glasov Marjeta Žižek in Slavica Štukl. Za notarja se določi Pavel Rojs,
Šmarje pri Jelšah.
II. Seznanitev skupščine s poslovnim
poročilom za leto 2002.
Predlog sklepa:
2.1. Na predlog uprave in ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta, se skupščina
seznani z Letnim poročilom o poslovanju
družbe MONT d.d..za leto 2002.
III. Odločanje o kritju izgube za leto 2002
in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Na predlog uprave in ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta, skupščina sprejme sklep, da v zaključnem računu za leto
2002 ugotovljena izguba v višini 59,631.000
SIT ostane nepokrita in se bo pokrivala v
naslednjih letih.
3.2. V skladu z 282.a členom Zakona o
gospodarskih družbah skupščina potrjuje
in odobri delo uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2002 in jima podeljuje
razrešnico.
IV. Statusno preoblikovanje delniške
družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepa:
4.1. Skupščina sprejme sklep o preoblikovanju delniške družbe Konfekcija Mont
d.d. v družbo z omejeno odgovornostjo
Konfekcija MONT d.o.o. kot v predlogu, ki
se nahaja na sedežu družbe.
Gradivo, ki je predmet obravnave in odločanja na skupščini, je vsem delničarjem na
vpogled pri upravi družbe vsak delovni dan
med 8. in 9. uro.
Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
posredovani v pisni obliki in obrazloženi ter
oddani v 7 dneh po objavi sklica.
Na skupščini lahko glasujejo tisti delničarji in s takšnim številom glasov, kot jih
izkazuje izpis imetnikov delnic, po stanju
KDD tri dni pred datumom sklica skupščine.
Delničarji, ki se osebno udeležijo glasovanja, morajo svojo udeležbo prijaviti na sedežu družbe v pisni obliki najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine. V istem času
morajo svojo udeležbo na skupščini prijaviti
tudi pooblaščenci in izročiti pooblastila delničarjev. Če skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne uro kasneje,
to je ob 10. uri, v istih prostorih. Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Konfekcija Mont Kozje, d.d., Kozje
direktorica
Dušanka Pavčnik
Ob-2019/04
Uprava družbe na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 40. člena
Statuta delniške družbe sklicuje
izredno sejo skupščine
delniške družbe Lisca d.d. modna
oblačila Sevnica,
ki bo 9. 3. 2004 ob 13. uri na sedežu
družbe na Prešernovi 4, v Sevnici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje dveh preštevalcev glasov in določitev notarja.
Predlog sklepa: imenujeta se predlagana
preštevalca glasov ter določi notar.
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2. Razrešitev in izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejmeta se odstopni
izjavi in se razrešita člana nadzornega sveta
Aleksander Polovič in Franc Polovič.
Izvolita se dva člana nadzornega sveta
Dušan Dornik in Štubljar Martin. Mandatna
doba izvoljenih članov traja do konca mandatne dobe že izvoljenih članov nadzornega
sveta iz vrst delničarjev.
Gradivo za sejo skupščine, ki vključuje
predlog nadzornega sveta o razrešitvi in izvolitvi članov nadzornega sveta, je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe na
Prešernovi 4, Sevnica, v tajništvu uprave
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, sami ali po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih, če najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe udeležbo na skupščini.
Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati
pisna pooblastila.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se zasedanje skupščine z istim
dnevnim redom preloži na sedmi delovni
dan od dneva prvega zasedanja.
Glasovalno pravico na seji skupščine
imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniški
knjigi na podlagi podatkov KDD Centralne
klirinško depotne družbe tri dni pred zasedanjem skupščine.
Lisca d.d., Sevnica
uprava družbe
Viljem Glas
Ob-2061/04
Na podlagi zahteve delničarja A banka
Vipa d.d., Ljubljana z dne 30. 1. 2004 ter
določila 25. in 26. člena Statuta delniške
družbe Kompas hoteli Bled, d.d., Cankarjeva cesta 2, Bled, uprava družbe sklicuje
izredno sejo skupščine
družbe Kompas hoteli Bled, d.d.,
ter vabi delničarje družbe, da se skupščine, ki bo v sredo, 10. 3. 2004 ob 12. uri v
sejni dvorani na sedežu družbe, Cankarjeva
cesta 2, Bled, udeležijo.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
a) Za predsednico skupščine se imenuje
Danica Klemenc.
b) Za preštevalca glasov se imenujeta
Ivica Topolovec in Nataša Korošec.
c) Na skupščini bo prisostvoval vabljeni
notar Miro Košak iz Ljubljane.
2. Imenovanje članov nadzornega sveta,
ki zastopajo interese delničarjev.
Predlog sklepa:
a) Za članico nadzornega sveta za mandatno dobo štirih let se imenuje Mira Đošić.
b) Za članico nadzornega sveta za mandatno dobo štirih let se imenuje Tatjano
Ahačič.
3. Prenehanje mandata članov nadzornega sveta imenovanih s strani sodišča po
267. členu ZGD.
Predlog sklepa:
a) Ugotovi se, da je z imenovanjem
članic nadzornega sveta Mire Đošić in
Tatjane Ahačič prenehal mandat članom
nadzornega sveta Francu Gajšku, Lastnič
49, Šmarje pri Jelšah in Dragu Vovku, Ulica Blaža Kocena 3, Šentjur, katera sta bila
za člana nadzornega sveta imenovana na
podlagi določila 267. člena Zakona o go-
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spodarskih družbah, po sklepu Okrožnega
sodišča v Kranju, opr. št. Ng 1/2002 z dne
30. 4. 2002.
Skupščine družbe se lahko udeležijo
delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo dano pooblaščencu mora
biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, ki bodo vsaj 3 dni pred sejo
skupščine pisno najavili svojo udeležbo pri
upravi družbe.
Pravico glasovanja na skupščini imajo
samo tisti delničarji, ki so v delniški knjigi
vpisani kot delničarji, po stanju na zadnji
dan roka za prijavo udeležbe na skupščini.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan od 10. do 12. ure pri poslovni
sekretarki družbe.
Delničarji lahko svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi
družbe v roku 7 dni od dneva objave sklica
skupščine.
Kompas hoteli Bled
uprava družbe
direktor Luka Tatić
Ob-2067/04
Uprava Gostinskega podjetja Ljubljana
d.d., Železna cesta 18, Ljubljana na podlagi drugega odstavka 15. člena statuta
sklicuje
9. sejo skupščine
Gostinskega podjetja Ljubljana d.d.,
ki bo v torek dne 9. 3. 2004 ob 9. uri, na
naslovu Železna cesta 18 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine,
dveh preštevalcev glasov in imenovanje
notarja.
Predlog sklepa: izvolijo se:
– za predsednika skupščine Gregor
Godeša,
– za preštevalki glasov Anamarija Mijić
in Polona Granda.
Za sestavo notarskega zapisnika se
imenuje notar Miro Bregar iz Litije.
3. Imenovanje uprave družbe.
Predlog sklepa: za dobo petih let se
imenuje uprava družbe v sestavi:
– Goran Brankovič, predsednik uprave,
– Matjaž Balentin, namestnik predsednika uprave,
– Primož Longyka, član uprave.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki so kot lastniki delnic družbe
vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi v Ljubljani tri
dni pred zasedanjem skupščine oziroma
njihovi zastopniki in pooblaščenci, kolikor
so udeležbo na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice prijavili družbi osebno
ali s priporočeno pošiljko najkasneje tri dni
pred skupščino. Pooblaščenci naj hkrati s
prijavo družbi dostavijo tudi pooblastilo,
zastopniki pa dokazilo o zastopanju. Pooblastilo mora biti skladno z zahtevami, ki
so določene z zakonom.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo z osebno izkaznico
ali drugim identifikacijskim dokumentom pri

sprejemnem osebju pred vhodom v prostor,
kjer se bo odvijala seja skupščine in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini ter prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe.
Gradivo
Gradivo za skupščino vključno s prečiščenim besedilom statuta družbe je delničarjem na voljo v prostorih tajništva družbe,
na Železni cesti 18 v Ljubljani vsak delovni
dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine in sicer od 10. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda za katere želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.
Gostinsko podjetje Ljubljana d.d.
uprava družbe
Ob-2152/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in točke 7.3. Statuta družbe Delo časopisno in založniško podjetje
d.d., Ljubljana, Dunajska 5, sklicujem
skupščino družbe
Delo, časopisno in založniško
podjetje d.d. 1509 Ljubljana, Dunajska 5,
ki bo v četrtek, 11. 3. 2004 ob 14. uri v
veliki dvorani v pritličju stavbe Dunajska 5,
Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se odvetnik
Stojan Zdolšek za predsednika skupščine
ter Maja Kralj in Igor Grošelj za preštevalca glasov.
2. Izvolitev članov nadzornega sveta
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta z mandatom od 13. 3. 2004 se izvolijo: Tomaž Košir, Tomaž Kuntarič, dr. Matej
Lahovnik, Tone Turnšek.
Pojasnilo: zaradi poteka mandata dosedanjemu nadzornemu svetu bo skupščina izvolila člane nadzornega sveta, ki
zastopajo interese delničarjev. Dva člana
nadzornega sveta bo imenoval svet delavcev družbe.
Skupščine se lahko osebno ali po pooblaščencu udeležijo delničarji, v korist katerih bodo na dan 1. 3. 2004 delnice delniške
družbe Delo d.d. vknjižene v delniški knjigi
družbe, ki se vodi v centralnem registru
vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni
družbi in ki bodo družbi pravočasno prijavili
udeležbo na skupščini na naslov Delo d.d.,
Pravna služba, Dunajska 5, 1509 Ljubljana.
Prijava je pravočasna, če jo družba prejme
najkasneje do ponedeljka, 8. marca 2004,
do 12. ure.
Pooblastilo mora biti družbi predloženo
v pisni obliki in mora vsebovati ime, priimek
in naslov oziroma sedež pooblastitelja ter
ime, priimek in naslov oziroma sedež pooblaščenca.
Gradivo za sejo je na vpogled v prostorih družbe v poslovnem sekretariatu vsak
delovni dan med 9. in 12. uro.
Če ob prvem sklicu ne bo osebno ali
po pooblaščencih zastopanih vsaj 15%
osnovnega kapitala, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 15. uri. Na
ponovnem zasedanju skupščina veljavno
odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Delo, časopisno in založniško podjetje d.d.
predsednik uprave Jure Apih
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Zavarovanja
SV 32/2004
Ob-2117/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Marjana Kotarja, iz Grosuplja, Taborska c. 4, opr. št. SV
32/2004 z dne 22. 1. 2004, je bilo enoinpolsobno stanovanje, št. 11, v skupni izmeri
44,73 m2, na naslovu Hafnerjeva ulica 8/a
v Ljubljani, stoječe na parc. št. 920/3, k.o.
Šentvid, last dolžnika Predraga Počuča, iz
Ljubljane, Hafnerjeva ul. 8/a, na podlagi kupoprodajne pogodbe, št. 372-03-32/01-3 z
dne 8. 3. 2001, sklenjene z RS Ministrstvom
za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, zastavljeno v korist Stalus, d.o.o., Savlje
89, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 8,000.000 SIT s pripadki.
SV 80/04
Ob-2118/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o obstoju in zavarovanju denarne terjatve, SV 80/04 z dne
30. 1. 2004, notarja Marka Finka iz Celja,
Stanetova 16, je bila nepremičnina, vrstna
hiša z oznako 08 D, na Tisnikarejvi 30 v
Ljubljani, ki zajema klet in garažo v skupni
izmeri 97,68 m2, pritličje 80,30 m2, nadstropje 82,98 m2 in atrij 61,06 m2, stoječa na parc.
št. 1065/2 in 1066/8, vložek 1767, k.o. Zg.
Šiška, last Majdar Lilijane in Majdar Anteja,
do celote, pridobljeno na podlagi pogodbe
št. 8801000009 z dne 13. 12. 2001, med
Imos, investicijske gradnje d.d. Ljubljana
in Majdar Lilijano in Antejem, zastavljeno v
korist upnice Banke Celje d.d. Celje, za zavarovanje denarne terjatve v višini 106.000
EUR s pripadki, napram dolžnici Majdar
Lilijani.
SV 46/2004
Ob-2119/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Erike Braniselj
iz Škofje Loke, opr. št. SV 46/2004 z dne
29. 1. 2004, je bilo stanovanje, ki se nahaja v stanovanjski hiši na naslovu Cesta na
Loko, Tržič, stoječe na parc. št. 145/3, k.o.
Bistrica, v skupni izmeri 53,06 m2, od tega
klet meri 4,50 m2, z idealnim solastninskim
deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah in pravico uporabe na funkcionalnem zemljišču, v solasti zastaviteljev
Safije Mehič in Edhema Mehiča, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 8. 7. 1993 in
aneksa h kupoprodajni pogodbi z dne 3. 12.
2003, oba sklenjena s prodajalko Bombažno
predilnico in tkalnico Tržič, Predilniška cesta
16, Tržič, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska
63, z matično številko: 1430564, za zavarovanje denarne terjatve v višini 28.800
EUR s pp.
SV 67/04
Ob-2120/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča
iz Maribora, opr. št. SV 67/04 z dne 28. 1.
2004, je nepremičnina, dvosobno stanovanje št. B/M/8 v izmeri 64,74 m2, s teraso v
izmeri 19,98 m2, s kletnim boksom št. B08
v izmeri 6,89 m2 in z garažnim boksom
št. G10 v izmeri 14,13 m2, ki se nahaja v
mansardi stanovanjskega objekta blok B v
Kamnici, stoječega na parc. št. 77/3, vpisani v vl. št. 876, k.o. Kamnica, do celote last

Mateja Šuca s.p., Optika Šuc, Partizanska
cesta 32, Maribor, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 09/12/BM8/03 z dne 9. 12.
2003, zastavljena v korist upnice Kärntner
Sparkasse AG, Celovec, Republika Avstrija,
Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, mat. št. 1430564, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika Mateja Šuca s.p.,
Optika Šuc, Partizanska cesta 32, Maribor,
v višini 54.000 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila oziroma izterjave s pripadki.
SV 57/04
Ob-2121/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana iz
Domžal, opr. št. SV 57/04 z dne 30. 1. 2004,
je bila nepremičnina – poslovni prostor številka 1, v izmeri 53,94 m2 s teraso v izmeri
65 m2 v pritličju ter parkirna mesta št. 1, 2 in
3 v izmeri 37,50 m2, na severni strani v kleti
objekta na naslovu Ljubljana, Litijska cesta
43, stoječega na parc. št. 200/7, 200/8,
200/9, 200/10, 200/14, 200/15, 200/11 in
200/17 k.o. Štepanja vas, zastavljena v korist zastavnega upnice Volksbank Karnten
Sud, reg.Gen.m.b.H., 9170 Ferlach, Hauptplatz 6, Avstija, v zavarovanje kreditne
denarne terjatve v znesku 80.000 EUR s
pripadki.
SV 161/2004
Ob-2122/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 161/2004 z dne 29. 1.
2004, je enosobno stanovanje v neto izmeri
29 m2, v stanovanjski stavbi na Partizanski
41/I v Ljubljani, ki stoji na parc. št. 902/3
k.o. Moste, h kateremu spada tudi klet ter
souporaba skupnih prostorov in naprav, ki
služijo objektu kot celoti, last dolžnice Marije Pečnik, na podlagi prodajne pogodbe,
sklenjene 29. 12. 2003, s prodajalcema Teodorjem in Kato Djokić, zastavljeno v korist
upnice Volksbank Kärnten Süd, Borovlje,
Avstrija, za zavarovanje njegove denarne
terjatve v višini 21.000 EUR s pripadki.
SV 149/04
Ob-2123/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. SV 149/04 z dne 27. 1.
2004, je bil poslovni prostor št. 29, v II. nadstropju neto površine 13,96 m2, oziroma
bruto površine 23 m2, poslovne stavbe z
veznim hodnikom na Carinski coni v Ljubljani, Letališka 16, na parc. št. 127/193,
vpisani v vl. št. 614 k.o. Moste, ki je v naravi
poslovna stavba 746 m2 in dvorišče 175 m2
k.o. Moste, s poslovnemu prostoru, pripadajočemu solastninskemu deležu na skupnih
prostorih, delih in napravah v poslovni stavbi kakor tudi zemljišča, ki je last dolžnika in
zastavitelja S & T Trans d.o.o., Ljubljana,
Letališka 16, matična št. 5542995, na podlagi prodajne pogodbe z dne 30. 11. 1994,
zastavljen v korist upnice SKB banke d.d.,
Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 4,000.000 SIT z
zakonskimi zamudnimi obrestmi, stroški in
ostalimi pripadki.
SV 174/04
Ob-2124/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. SV 174/04 z dne 30. 1.
2004, je bilo stanovanje z oznako P1 in
št. 1, ki se nahaja v pritličju, s pripadajočo
shrambo št. 1, v večstanovanjskem objektu
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»Lavričeva hiša« na naslovu Partizanska
2, Rakek, stoječem na parc. št. 10/18.S in
parc. št. 10/17.S, k.o. Rakek, v skupni izmeri
50,01 m2, last zastavitelja Begulič Vike, roj.
7. 3. 1960, stan. Ulica bratov Babnik 14,
1000 Ljubljana, zastavljeno v korist upnice
Hypo Alpe –Adria– bank d.d., Trg Osvobodilne fronte 12, 1000 Ljubljana, zaradi zavarovanja denarnih terjatev v višini 30.665,75
EUR s pripadki.
SV 183/04
Ob-2125/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. SV 183/04 z dne 2. 2.
2004, je bilo stanovanje št. 32, v izmeri
76,76 m2, ki se nahaja v IV. nadstropju stanovanjskega objekta na naslovu Clevelandska 47, Ljubljana in pripadajoča shramba v
kleti istega objekta, kar vse je last zastavitelja Draga Ferenceka, na podlagi prodajne
pogodbe št. 95-27/90-04, sklenjene dne
23. 11. 1990 s Službo družbenega knjigovodstva kot prodajalko aneksa k tej pogodbi
z dne 15. 3. 1991, zastavljeno v korist upnika Raiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov
trg 18, Maribor, mat. št. 5706491, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,000.000
SIT, vse s pripadki.
SV 186/04
Ob-2126/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. SV 186/04 z dne 2. 2.
2004, je bilo stanovanje št. 19 v skupni izmeri 49,92 m2, ki se nahaja v 3. nadstropju
stanovanjske hiše stoječe na parc. št. 257/2
k.o. Koroška Bela, vpisani pri vložku št. 603
in predstavlja solastniški delež 5,18% ter
5,06% površine v stanovanjski hiši na Svetinovi 15 na Jesenicah, ki je last zastaviteljice Macorig Marije, roj. 1. 11. 1951, Cesta
Viktorja Svetina 15, Koroška Bela, zastavljeno v korist upnice Demšar Silvestre, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 32.400
EUR s pripadki.
SV 274/2004
Ob-2127/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-274/2004 z dne 28. 1.
2004, je bilo stanovanje št. 56, v skupni izmeri 58,70 m2, v sedmem nadstropju večstanovanjske zgradbe na naslovu Vodnikova 8, Ljubljana, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih, v lasti
dolžnice in zastaviteljice Dušanke Valenčič,
Vodnikova cesta 8, Ljubljana, na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 904/81-1/92 z dne 7. 2. 1992, sklenjene
z Merkur, d.d. Kranj, Koroška c. 1, kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnika Rudija
Žavbija, stanujočega Radomlje, Prešernova
cesta 81, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 18,750.000 SIT s pripadki.
SV 109/2004
Ob-2128/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 109/2004 z dne
23. 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,
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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 25.000 EUR s pripadki, kot
dodatka in sestavnega dela izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 85/2004 z dne 21. 1.
2004, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 50.000 EUR s pripadki.
SV 121/2004
Ob-2129/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 121/2004 z dne
28. 1. 2004, je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje z oznako L2.M.01 v izmeri
63,35 m2 v 4. nadstropju, s pripadajočo
kletno shrambo z oznako KB26 velikosti
3,89 m2, v prvi podzemni kletni etaži stanovanjsko poslovnega objekta Mirni Zaliv
ob Koroški cesti, zgrajenem na parc. št.
1824/3, 1822/2, 1822/1, 1821/3, 1821/2,
1797/1, 1794/1, 1794/2, 1795/11 in 1795/10,
katastrska občina Koroška vrata, s solastninsko pravico na skupnih prostorih, delih
in napravah objekta in na zemljišču na katerem objekt stoji ter funkcionalnem zemljišču,
last dolžnice in zastaviteljice Franje Kuhar,
EMŠO 0703950505312, stanujoče Maribor,
Štrekljeva ul. 058, na podlagi prodajne pogodbe št. 110 z dne 14. 1. 2004, sklenjene s
KBM Invest, družba za investiranje v nepremičnine 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 17.400.000 SIT s pripadki.
SV 104/04
Ob-2130/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 104/04 z dne 30. 1.
2004, je bila nepremičnina:
– stanovanje št. 4 v izmeri 61 m2, v pritličju stanovanjske hiše Smetanova ulica
86 v Mariboru, zgrajene na parc. št. 1809,
k.o. Koroška vrata, last Pavšič Julijane, na
podlagi prodajne pogodbe št. 4859/93 z
dne 8. 12. 1993, sklenjene z Občino Maribor, kot prodajalko in aneksom k prodajni
pogodbi št. 4859/93 z dne 10. 11. 2003,
sklenjenim s Javnim medobčinskim stanovanjskim skladom Maribor, kot prodajalcem,
zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., za zavarovanje denarne
terjatve v višini 21.859,89 EUR, kar znaša
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan sklenitve pogodbe
o dolgoročnem tolarskem kreditu z valutno
klavzulo 5,179.000 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 168 mesecev, šteto od dneva izteka 60
dnevnega roka od dneva sklenitve kreditne
pogodbe, to je od 13. 1. 2004.
SV 103/04
Ob-2131/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger
iz Maribora, opr.št. SV 103/04 z dne 30. 1.
2004, je bila nepremičnina, gostinski lokal
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»Bistro Tropic«, v izmeri 88,40 m2, v stanovanjskem objektu »A« v pritličju, na Smetanovi ulici 27, stoječ na parc. št. 1500, k.o.
Koroška vrata, last Stoper Vladimirja, na
podlagi pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim z dne 21. 1. 2004,
sklenjene z Mestno občino Maribor in prodajno pogodbo št. 88-12 z dne 24. 5. 1985,
sklenjeno z Samoupravno stanovanjsko
skupnostjo Maribor, zastavljen v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 54.232,13
EUR, kar znaša v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
sklenitve pogodbe o dolgoročnem tolarskem kreditu z valutno klavzulo 12,850.000
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 120
mesecev, šteto od dneva izteka 60-dnevnega roka, od dneva sklenitve kreditne pogodbe, to je od 14. 1. 2004.
SV 144/04
Ob-2132/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, Vetrinjska 11, opr. št. SV 144/04
z dne 29. 1. 2004, sta bili nepremičnini:
– triinpolsobno stanovanje številka B/P/1
stanovanjske površine 90,23 m2, s teraso v
izmeri 13,46 m2, atrijem oziroma zemljiščem
pred teraso skupne velikosti 32,70 m2, kletnim boksom B1 velikosti 12,84 m2 ter podzemnima garažnima boksoma številka G02
in G19, vsak v velikosti 17 m2, kar vse se
nahaja v stanovanjskem bloku v Kamnici,
zgrajenem na parc. št. 77/3 katastrska občina Kamnica; last dolžnika – zastavitelja
Zorana Žebeljana, dr. med. spec. do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
3. 7. 2003, sklenjene med njim kot kupcem
ter med Tibar d.o.o. kot prodajalcem ter na
podlagi aneksa številka 1 z dne 28. 1. 2004,
k prej navedeni pogodbi in
– triinpolsobno stanovanje v tretjem nadstropju v skupni izmeri 121,49 m2, v stanovanjski stavbi v Mariboru, Prešernova ulica
30, zgrajeni na parc. št. 745 katastrska občina Maribor – Grad; last dolžnika – zastavitelja Zorana Žebeljana, dr. med. spec. do
celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne
4. 2. 2000, sklenjene med njim kot kupcem
ter med Rokom Mikušem kot prodajalcem,
zastavljeni v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve upnika do dolžnika – zastavitelja
v višini 29,200.000 SIT s pripadki.
SV 64/04
Ob-2133/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Andreja Tirana
iz Novega mesta, opr. št. SV-64/04 z dne
2. 2. 2004, je bil apartma št. 10 v objektu
Breza, v izmeri 74,90 m2, in se nahaja v
večstanovanjski hiši z identifikacijsko številko 738, na parc. št. 672/13 - stanovanjska
stavba 311 m2, k.o. Toplice, na naslovu Ulica
Maksa Henigmana 59, Dolenjske Toplice, v
apartmajskem naselju v Dolenjskih Toplicah,
ki obsega parcelo vpisane v z.k. vl. št. 797
in 811, k.o. Toplice, kakor tudi solastninska
pravica na skupnih delih stavbe ter pripadajočih zemljiščih, v deležu, last dolžnika in zastavitelja Longar Ivana in zastavitelja Longar
Matjaža, oba stanujoča Dolenjske Toplice,

Pionirska cesta 12, in sicer od vsakega do
1⁄2, na podlagi kupne pogodbe z dne 22. 12.
2003, zastavljeno v korist upnice SKB
banke d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, MŠ
5026237, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 6,000.000 SIT s pripadki.
SV 66/04
Ob-2134/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz
Novega mesta, opr. št. SV-66/04 z dne 2. 2.
2004, je bil poslovni prostor št. 22, v pritličju
objekta blagovnice v etaži B poslovno trgovske zgradbe na naslovu Novi trg 9, Novo
mesto, ki stoji na parc. št. 1275/1, k.o. Novo
mesto in na poslovnem prostoru številka 6,
v objektu blagovnica v etaži B, poslovno trgovske zgradbe na naslovu Novi trg 9, Novo
mesto, vse last dolžnice in zastaviteljice S
& K d.o.o. Novo mesto, Lamutova ulica 21,
Novo mesto, zastavljeno v korist upnice
SKB banke d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT s pripadki.
SV 38/04
Ob-2135/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta
iz Velenja, opr. št. SV-38/04 z dne 26. 1.
2004, je bilo stanovanje v izmeri 73,55 m2,
ki se nahaja v prvem nadstropju stanovanjske hiše Rudarjevo 14, Črna na Koroškem,
stoječe na parceli št. 61/31, vpisani pod vl.
št. 147 k.o. Črna, last Kelenc Branka, roj.
17. 11. 1966 in Kelenc Simone, roj. 11. 12.
1973, oba stanujoča Rudarjevo 14, Črna
na Koroškem, za vsakega do ene polovice,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 22. 11.
2000 in dodatka k prodajni pogodbi z dne
13. 1. 2004, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg 18,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 23.228,22 EUR.
SV 41/04
Ob-2136/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Marte Malič iz
Novega mesta, št. SV 41/04 z dne 29. 1.
2004, je bilo dvosobno stanovanje št. 3 v 2.
etaži z identifikacijsko številko 00403/048,
v izmeri 56,27 m2 in klet št. 3 v prvi etaži, z
identifikacijsko številko 00403/049, v stavbi
na naslovu Mestne njive 12, Novo mesto,
ki stoji na parceli št. 653 k.o. Novo mesto,
z identifikacijsko številko 00403, ki je v lasti
Karin Aleksandre, Ulica Otona Župančiča
10, Črnomelj, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 15. 1. 2004, sklenjene med
dolžnico Karin Aleksandro, kot kupcem in
Podlogar Martinom ter Podlogar Marijo, kot
prodajalcema, zastavljeno v korist upnice
Abanke Vipa d.d., Slovenska 58, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
8,000.000 SIT s pripadki.
SV 59/2004
Ob-2137/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 59/2004 z dne 26. 1.
2004, je stanovanje št. S1-304 – dvoetažno duplex v III. in IV. nadstr. v izmeri 94,29
m2, s kletjo št. S1-304 in parkirno mesto št.
S1-304 v objektu v Kamniku, Ljubljanska cesta 9 c, ki stoji na parc. št. 742/1, vl. št. 2420
k.o. Kamnik, last dolžnikov ter zastaviteljev
Turičnik Borisa in Turičnik Leonide, oba
stanujoča Maribor, Ahacljeva 23 ter Turičnik
Bronislave, stanujoče Pragersko, Ul. bratov
Berglez 35, na temelju prodajne pogodbe št.
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044/2004 z dne 13. 1. 2004, zastavljeno v
korist Bank Austria Creditanstalt, za zavarovanje denarne terjatve v višini 46.840 EUR
s pp, v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju BS, za EUR na dan plačila oziroma
izterjave.
SV 80/2004
Ob-2138/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 80/2004 z dne 28. 1.
2004, je poslovni prostor v pritličju objekta v
Mariboru, Šentiljska 23, v izmeri 21,43 m²,
ki stoji na parc. št. 402/22, pripisani pri vl. št.
120 k.o. Krčevina, last Rudič Renate, stanujoče Maribor, Zdravkova 14, na temelju prodajne pogodbe št. 36101-194/2003200001
z dne 10. 12. 2003 in dodatka št. 1 z dne
21. 1. 2004, zastavljen v korist Probanke
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 1,800.000 SIT s pp.
SV 193/04
Ob-2148/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. SV 193/04 z dne 3. 2.
2004, je bilo stanovanje v prvem nadstropju, v severovzhodnem delu poslovno
stanovanjskega objekta na naslovu Cesta
Staneta Žagarja 30, v Kranju, ki stoji na
parc. št. 69, vl. št. 246 k.o. Klanec, v skupni
izmeri 59,90 m2, last zastavitelja Bandjen
Zvonka, zastavljeno v korist upnika Troha
Boštjana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 37.296 EUR s pripadki.
SV 48/2004
Ob-2149/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Škofje Loke, opr. št. SV 48/2004 z dne 3. 2.
2004, je bil poslovni prostor, označen v načrtu pod št. 11, v izmeri 25,40 m2, ki se nahaja
v pritličju stanovanjskega objekta SB-58/II,
na lokaciji Frankovo naselje - zahod, stoječega na delih parc. št. 110/2, 101/1, 101/3,
88/2, k.o. Stari dvor, z idealnim solastninskim deležem na skupnih prostorih, delih,
objektih in napravah in pravico uporabe na
funkcionalnem zemljišču, last zastaviteljice
Zlate Stanonik, Sv. Duh 227, Škofja Loka
(prej: Sv. Duh 136, Škofja Loka), na podlagi
pogodbe o dograditvi in prodaji poslovnega
prostora v objektu SB-58/II, Škofja Loka,
Frankovo naselje, z dne 14. 12. 1990, s prodajalcem SGP Tehnik p.o. Škofja Loka, Stara cesta 2, ki ga je po prodajnem pooblastilu
zastopal Lokainvest Škofja Loka, p.o. Škofja
Loka, Titov trg 3/a, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov
trg 18, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 1,800.000 SIT s pp.
SV 198/04
Ob-2153/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. SV 198/04 z dne 3. 2.
2004, je bilo stanovanje v stanovanjski hiši
v Kopru, Goriška ulica 3, v izmeri 294,74 m2,
stanovanje je v naravi enostanovanjska
hiša, vpisana k vl. št. 204 k.o. Koper, parc.
št. 363, last zastavitelja Dilica Velimirja, zastavljeno v korist upnika Šteblaj Slavka, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 24.780
EUR s pripadki.
SV 203/04
Ob-2154/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. SV 203/04 z dne 4. 2.

2004, je bilo stanovanje v stanovanjski hiši
v Ljubljani, Fabijanijeva 33, stanovanje št.
024, V. nadstropje, v izmeri 37,13 m2, ki
je last zastaviteljice Sladice Vidović, Fabianijeva ulica 33, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. S-174/92, sklenjene dne 16. 6. 1992 z
Elektro Slovenija, p.o., Ljubljana, Hajdrihova
2, zastavljeno v korist upnice Jožice Papež
Francelj, Plešivica 4, Notranje Gorice, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 1.920
EUR s pripadki.
SV 105/2004
Ob-2155/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 105/2004 z dne 2. 2.
2004, je lokal št. 12 v izmeri 72 m2, lamela
C, v pritličju objekta ob Pohorski ul. v Mariboru, ki stoji na parc. št. 1066, 1067/1,
1067/2 in 1068/1 k.o. Zg. Radvanje, last
Kralj Davorina, stan. Maribor, Na griču 47,
na temelju kupoprodajne pog. št. 03-L12/00
z dne 5. 9. 2000, zastavljen v korist Nove
KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve
do najvišjega zneska 12,000.000 SIT.
SV 107/2004
Ob-2156/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 107/2004 z dne 3. 2.
2004, je trisobno stanovanje št. B21 z oznako B2,I/2 v izmeri 81,22 m2, s teraso v izmeri
17,42 m² in kletno shrambo v objektu A z
oznako B2,I/2 v izmeri 4,94 m2, v hiši z imenom “Ob Radvanjskem gradu“, zgrajeni na
parc. št. 1122/1, 1122/2 in 1123, pripisanih
pri vl. št. 1202 k.o. Zg. Radvanje, last Svenšek Franca in Sajovic Klare, oba stan. Ptuj,
Arbajterjeva 1, na temelju prodajne pogodbe
z dne 2. 12. 2003, zastavljeno v korist SKB
banke d.d., za zavarovanje denarne terjatve
v skupnem znesku 16,000.000 SIT s pp.
SV 197/2004
Ob-2157/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-197/2004 z dne 21. 1.
2004, sta bila dvosobno stanovanje št. 311
v izmeri 47,08 m2, v III. nadstr. in pripadajoča klet, vse v bloku na naslovu Brilejeva
14, Ljubljana, parc. št. 131/3, k.o. Dravlje,
skupaj s pripadajočim solastniškim deležem
na skupnih delih zgradbe, last zastaviteljice
Josipe Ban, Brilejeva ulica 14, Ljubljana,
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 486-2/92, sklenjene dne
3. 7. 1992 z Mestom Ljubljana, kot prodajalcem in poslovni prostor v pritličju z oznako
št. 6, v neto površini 58,14 m2, s kletjo v izmeri 14,27 m2, vse v stanovanjskem bloku
B-11 v soseski ŠS-8/2 Nove Dravlje, parc.
št. 131/1, k.o. Dravlje, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih
zgradbe, last zastavitelja Ise Pajazitija, Brilejeva 14, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 2. 8. 2000 in dodatka k
navedeni pogodbi z dne 9. 1. 2004, oboje
sklenjeno s prodajalcem Viltonom Mladenovićem, Jakčeva 8, Ljubljana, zastavljena v
korist upnice Banke Koper d.d., Pristaniška
14, Koper, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 28,000.000 SIT s pripadki in stroški.
SV 42/2004
Ob-2158/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sestavljenega v pisarni
notarke Zdenke Gustinčič v Novi Gorici,
pod opr. št. SV 42/2004, dne 3. 2. 2004,
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je bilo stanovanje z oznako A-3-3SK v izmeri 66,75 m2, s teraso 8,12 m2 ter atrijem
s površino 98 m2, v pritličju stanovanjskega
objekta, stoječega na parc. št. 33/28 k.o.
Kromberk, ki sta ga dolžnica Ličen Baša
Neva in zastavitelj Ličen Primož pridobila v
last s prodajno pogodbo z dne 3. 10. 2003,
z overjenim podpisom prodajalca pri notarki
Zdenki Gustinčič v Novi Gorici, pod opr. št.
OV 203/2004, dne 21. 1. 2004 zastavljeno v
korist upnice Abanke Vipa d.d., s sedežem v
Ljubljani, Slovenska cesta 58, za zavarovanje denarne terjatve v višini 8,620.000 SIT
z letno obrestno mero EURIBOR + 2,60%
letno in drugimi pripadki.
SV 179/04
Ob-2159/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Marine Ružič
Tratnik, opr. št. SV 179/04 z dne 4. 2.
2004, je bila zastavljena naslednja nepremičnina: dvosobno stanovanje številka
22, v izmeri 44,57 m2, v tretjem nadstropju stanovanjskega stolpiča, s shrambo in
drvarnico v kleti ter sorazmernim solastniškim deležem na skupnih prostorih delih
in napravah ter zemljiščem, potrebnem
za redno rabo stavbe, ki stoji na parceli številka 1073 k.o. Bežigrad, v solasti
Bojane Ropoša in Matije Mužiča, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z dne
11. 11. 1998, sklenjene med prodajalko
Nadjo Gantar, stanujočo Ljubljana, Vojkova ulica 9 in kupcema Bojano Ropoša
ter Matijo Mužičem, oba stanujoča Ljubljana, Nade Ovčakove 20, in sicer vse v
korist upnika Tomaža Erjavca, stanujočega Ljubljana, Dunajska cesta 228, EMŠO
1909968500319, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 10.504 EUR, s pripadki.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 172/2003
Os-1805/04
To sodišče je s sklepom St 172/2003 z
dne 28. 1. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Bullkenban Sylaj s.p., Zidarstvo in fasaderstvo, Logatec, Tržaška
83, davčna številka 60453656.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Suzana Gale Robežnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v register samostojnih
podjetnikov.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 14. 5. 2004 ob 10. uri, soba 363/III
tukajšnjega sodišča.
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Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
28. 1. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 1. 2004
St 226/2004
Os-1806/04
To sodišče je s sklepom St 226/2004 dne
28. 1. 2004 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Omega Line, Podjetje za trgovsko in
poslovno dejavnost d.o.o., Brnčičeva 5,
Ljubljana, matična številka 5926386.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Romana Kruhar Puc, Pavšičeva 2, Logatec.
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.: 01100-100033914
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 19. 4. 2004 ob 10.15, soba 321/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 28.
1. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 1. 2004
St 1/99
Os-1807/04
To sodišče razpisuje drugi narok za preizkus terjatev in narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem postopku
nad Elektrostroj d.o.o., Zagorje ob Savi – v
stečaju za dne 12. 3. 2004 ob 11. uri v sejni
sobi v 9. nadstropju na Slovenski 41.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 1. 2004
St 173/2003
Os-1808/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
173/2003 z dne 21. 1. 2004 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Sazonov Oleg s.p.
– Gradbene storitve, Cesta na Mele 10,
Brezovica pri Ljubljani in ga z istim sklepom takoj zaključilo.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 1. 2004
St 209/2003
Os-1809/04
To sodišče je s sklepom St 209/03 dne 6.
1. 2004 začelo stečajni postopek nad dolžnikom DL-LES, Žaga in storitve, Lovšin
Dušan, s.p., Lepovče 23, Ribnica, matična številka 5447858, šifra dejavnosti 1260,
davčna št. 29011809.
Za stečajno upraviteljico se imenuje odvetnica Olga Tanko iz Ribnice.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v register samostojnih
podjetnikov.
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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 20. 4. 2004 ob 10. uri, na Slovenski 41 v
sejni sobi v 9. nadstropju (bivša Gospodarska zbornica Slovenije).
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
26. 1. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 1. 2004
St 58/2003
Os-1810/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 58/2003 z dne 19. 1. 2004 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Minex
d.o.o., Veronike Deseniške 12, Kočevje
– v stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 1. 2004
St 22/2003
Os-1811/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 22/2003, z dne 27. 1. 2004 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Avtošola
Otto d.o.o., Moškanjci 2/d.
Odslej firma glasi: Avtošola Otto d.o.o.,
Moškanjci 2/d – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen Ignac
Marinič, univ. dipl. ek., Svetozarevska 10/II,
Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih
in dokazi v roku dveh mesecev od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 14. 4.
2004, ob 9. uri, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 27.
1. 2004.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 27. 1. 2004
St 7/2001-71
Os-1812/04
To sodišče je v stečajni zadevi pod opr.
št. St 7/2001 na seji senata dne 23. 1. 2004
sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Zaščita, proizvodnja, nakup in prodaja, Bereča
vas d.o.o. – v stečaju, Berača vas št. 13/a,
Suhor se zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik Zaščita, proizvodnja, nakup in prodaja,
Bereča vas d.o.o. – v stečaju, Bereča vas št.
13/a, Suhor, izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 23. 1. 2004
St 48/2003-7
Os-1813/04
1. Stečajni postopek nad dolžnikom
Hung Europe, trgovsko podjetje d.o.o.,

Kovorska cesta 17, Tržič, matična št.
1619284, šifra dejavnosti 51.470, se začne
in takoj zaključi.
2. Morebitno premoženje stečajnega
dolžnika se bo uporabilo v skladu z določilom petega odstavka 99. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
3. Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 27. 1. 2004
St 156/2003-35
Os-1814/04
Umik predloga dolžnika za začetek postopka prisilne poravnave zoper dolžnika
Feroterm-Lenterm d.o.o., Mariborska 12,
Selnica ob Dravi, se sprejme na znanje
in se zato postopek prisilne poravnave, ki
se vodi pri tukajšnjem sodišču pod opr. št.
St 156/2003, ustavi.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 1. 2004
St 51/2003-40
Os-1815/04
To sodišče razpisuje II. narok za preizkus
upniških terjatev v stečajni zadevi Pik Tekstil d.o.o. – v stečaju, Kraljeviča Marka 5,
Maribor, za dne 18. 3. 2004, ob 9. uri, soba
137 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 1. 2004
St 153/2003
Os-1816/04
I. To sodišče je s sklepom z opr. št. St
153/2003 z dne 27. 1. 2004 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Aida
Kuntner in drugi, družba za trgovino in
osebne storitve, d.n.o., Cesta v Skoke 53,
2204 Miklavž na Dravskem polju.
Odslej firma glasi: Aida Kuntner in drugi,
družba za trgovino in osebne storitve, d.n.o.,
Cesta v Skoke 53, 2204 Miklavž na Dravskem polju, v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Dušan Marin, Štantetova 4, 2000 Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajno maso.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne 12.
5. 2004 ob 9. uri, soba št. 253/II tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tega sodišča dne 27. 1. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 1. 2004
St 62/2003-42
Os-1817/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 62/2003 sklep z dne 23. 1. 2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Sovinc, Tekstilni proizvodi in trgovina
d.o.o., Strmca 99, Laško (matična številka: 5416221), se zaključi v skladu z določili
169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Sovinc, Tekstilni
proizvodi in trgovina d.o.o., Strmca 99, Laško (matična številka: 5416221), iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 1. 2004
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St 68/2003-29
Os-1818/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 68/2003 sklep z dne 22. 1. 2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Interten d.o.o., Trgovina in storitve Žalec,
Ul. Tomšičeva 1/a, Žalec – v stečaju (matična številka: 5597501), se zaključi v skladu
z določili 99/II člena 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 dolžnika: Interten d.o.o.,
Trgovina in storitve Žalec, Ul. Tomšičeva
1/a, Žalec – v stečaju (matična številka:
5597501), iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 1. 2004
St 117/2003
Os-1819/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 117/2003 sklep z dne 23. 1.
2004:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Jurić Mirko s.p., “Mire” Čistilni servis, Mariborska c. 142, Celje (matična številka: 1236580, šifra dejavnosti: 74.700).
Odslej se firma glasi: Jurić Mirko s.p.,
“Mire” Čistilni servis, Mariborska c. 142,
Celje (matična številka: 1236580, šifra dejavnosti: 74.700) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene
terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je
pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in
označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja,
na katerega se nanaša njihova terjatev in
znesek, do katerega njihova terjatev ne bo
krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 01100-1000339014 (sklic na
št. 11-42153-7110006).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
7. aprila 2004 ob 9. uri v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 23. 1.
2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 1. 2004
St 39/2003-10
Os-1820/04
Po drugem odstavku 99. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji

– ZPPSL, se stečajni postopek nad dolžnikom Agria trgovsko in storitveno podjetje Moravske Toplice d.o.o., Levstikova
16 – v stečaju, zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.
Narok za preizkus upniških terjatev,
določen za dne 15. 3. 2004 ob 13.30, se
prekliče.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 26. 1. 2004
St 44/2003
Os-1821/04
To sodišče je dne 28. 1. 2004 izdalo
sklep opr. št. St 44/2003, da se začne stečajni postopek zoper Sedej Damijan, s.p.,
Okrepčevalnica “Na klancu”, Volče 25,
Tolmin, matična številka 5981429, številka
dejavnosti 55302.
Stečajni upravitelj je univ. dipl. prav. Dušan Taljat iz Tolmina, Tumov drevored 1.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% tolarske vrednosti od vsote
prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in
največ do vrednosti 2.000 točk (38.000
SIT). Takso je potrebno plačati na TRR
01100-1000-339014, sklic na št. 11-422187110006-00004403. Dokazilo o plačilu takse
je potrebno priložiti prijavi terjatve.
Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
19. 4. 2004 ob 13. uri v sobi št. 110/I tega
sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 28. 1. 2004.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 1. 2004
St 23/2003
Os-1822/04
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
dolžnika Zidarstvo fasaderstvo Mrđa Petar, s.p., v stečaju, Cesta IV. Prekomorske
51, Ajdovščina, sklenilo:
Ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, ne zadošča niti za stroške stečajnega
postopka oziroma je neznatne vrednosti, se
stečajni postopek v tej zadevi zaključi.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v register samostojnih podjetnikov pri RS, MF, DURS, DU Nova
Gorica, Izpostava Ajdovščina.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa
o zaključku stečajnega postopka v register
samostojnih podjetnikov dolžnik preneha in
se izbrišejo vsi predhodni vpisi pri stečajnem
dolžniku v zvezi s stečajnim postopkom.
Neporabljeni del premoženja se brez
prevzema obveznosti izroči Občini Ajdovščina.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 1. 2004
St 85/2003
Os-1971/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 85/2003 sklep z dne 29. 1. 2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Amon Cvetka s.p., Posredovanje in zastopanje “Spot”, Celjska cesta 7, Roga-
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ška Slatina –v stečaju (matična številka:
1223011), se zaključi v skladu z dol. 99/II
čl. 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 o
zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Amon Cvetka
s.p., Posredovanje in zastopanje “Spot”,
Celjska cesta 7, Rogaška Slatina – v stečaju (matična številka: 1223011), iz pristojnega
registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 1. 2004
St 118/2003
Os-1972/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 118/2003 sklep z dne 29.
1. 2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Rožič Ivana, Optika Rožič Ivana s.p., Kardeljev trg 1, Velenje (matična št. 5787583,
šifra dejavnosti: 33.400), se začne in takoj
zaključi v skladu z dol. 99/I člena 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: Rožič Ivana,
Optika Rožič Ivana s.p., Kardeljev trg 11,
Velenje (matična št. 5787583, šifra dejavnosti: 33.400), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 1. 2004
St 21/2003
Os-1973/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 21/2003 sklep z dne 29. 1. 2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Horvat Rozina s.p., Pepelka - Trgovina
na drobno, Rogatec 75, Rogatec - v stečaju (matična številka: 5350470), se zaključi
v skladu z dol. 99/II čl. 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 dolžnika: Horvat Rozina
s.p., Pepelka – Trgovina na drobno, Rogatec 75, Rogatec - v stečaju (matična
številka: 5350470), iz pristojnega registra
samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
29. 1. 2004
St 55/2003
Os-1975/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St
55/2003 dne 7. 1. 2004 ustavilo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Gastform,
Hotelska in kuhinjska oprema ter profesionalne pralnice, d.o.o., Škofja Loka, Hafnerjevo naselje 17, Škofja Loka.
Oklic o ustavitvi postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 28. 1. 2004.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 1. 2004
St 53/2003
Os-1976/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St 53/2003
z dne 15. 1. 2004 na podlagi prvega odstav-
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ka 99. člena ZPPSL začelo stečajni postopek nad dolžnikom MTA - Meridian, turizem,
gostinstvo, trgovina in storitve, d.o.o., Trg
Toneta Čufarja 3, Jesenice, matična številka: 1125729, šifra dejavnosti: 63.300 in postopek z istim dnem zaključilo.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po objavi tega oklica.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 15. 1. 2004

St 139/2003
Os-1984/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
139/2003 dne 26. 1. 2004 je začelo stečajni postopek nad dolžnikom Kastelic Sport
d.o.o., Ljubljana - v stečaju, Celovška
28, matična številka: 5971713, 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 28. 1. 2004

St 232/2003
Os-1978/04
To sodišče je s sklepom St 232/2003
dne 29. 1. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Flex d.o.o. Ljubljana, Nazorjeva 12, matična številka 5374286, davčna št. 45337071.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Mojca Breznik, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 14. 5. 2004 ob 10.15, soba 363/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 29.
1. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 1. 2004

St 198/2003
Os-1985/04
To sodišče je s sklepom St 198/2003
dne 29. 1. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Polo podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Ljubljana, Dunajska
103, matična številka 5495997, šifra dejavnosti 52.488.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Janez Golob iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni
deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski
račun št. 01100-1000339014 (sklic na št.
11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 19. 4. 2004 ob 10.15, soba 321/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
29. 1. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 1. 2004

St 201/2003
Os-1983/04
To sodišče je s sklepom St 201/2003
dne 29. 1. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Mija Podjetje za trgovino,
export - import d.o.o., Dolenjska c. 244,
Ljubljana, matična številka 5590370, davčna št. 84830964.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Brane Gorše, odvetnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 21. 4. 2004 ob 9. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
29. 1. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 1. 2004

St 117/2003
Os-1987/04
1. Stečajni postopek nad stečajnim
dolžnikom Banović Natalija s.p., Stantetova ulica 4, Maribor, se v skladu s členom 99/I ZPPSL začne in takoj zaključi, saj
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
ne zadošča niti za stroške tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 28. 1. 2004
St 18/2001
Os-1988/04
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Inoxplast, proizvodnja in storitve, d.o.o., Lokvica 13, Miren,
v stečaju, sklenilo:
Stečajni postopek v tej zadevi se zaključi.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register
tega sodišča.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka v sodni register dolžnik
preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi
pri stečajnem dolžniku v zvezi s stečajnim
postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 1. 2004

St 21/2002
Os-1990/04
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Avto Fekonja prodajni servisni
center d.o.o. - v stečaju, Pohorska cesta
17/b, Radlje ob Dravi, se zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik Avto Fekonja prodajni servisni center
d.o.o. – v stečaju, Pohorska cesta 17/b, Radlje ob Dravi, izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 15. 1. 2004
St 11/2002
Os-1994/04
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Tex-Fashion proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje d.o.o. - v stečaju, Sv.
Vid 30, Vuzenica, se zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik Tex-Fashion proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje d.o.o. - v stečaju, Sv. Vid
30, Vuzenica, izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 14. 1. 2004
St 109/2003
Os-2105/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 109/2003 sklep z dne 23.
1. 2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Kovač Viktor s.p., Slikopleskarska in zaključna dela v gradbeništvu, Attemsov
trg 3, Gornji Grad (matična št. 5184570;
šifra dejavnosti: 45.440), 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: Kovač Viktor
s.p., Slikopleskarska in zaključna dela v
gradbeništvu, Attemsov trg 3, Gornji Grad
(matična št. 5184570; šifra dejavnosti:
45.440), iz pristojnega registra samostojnih
podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 1. 2004
St 49/2002
Os-2106/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 49/2003 z dne 27. 1. 2004, začelo in
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Ignacem Žižkom, s.p., Rožna pot 3, Koper, vpisanem v vpisniku samostojnih podjetnikov posameznikov pri Davčnem uradu
Koper pod št. 17/II/3-1981/96, ker je dolžnikovo premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, neznatne vrednosti.
Po pravnomočnosti sklepa je odredilo izbris dolžnika iz registra samostojnih
podjetnikov posameznikov pod št. 17/II/31981/96.
Dolžnikov osebni avtomobil znamke
Honda Civic 1.4 GL, reg. št. KP 70-08L,
letnik 1990, in dolžnikove terjatve, nastale
do zaključka stečajnega postopka, je brez
prevzema obveznosti izročilo Mestni občini
Koper.
Upniki se lahko pritožijo v 15 dneh po
objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 27. 1. 2004
St 58/2003
Os-2107/04
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 58/2003 z dne 30 1. 2004 začelo stečajni
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postopek nad dolžnikom Hotel Lovec, hotelsko turistično podjetje, d.o.o., Bled,
Ljubljanska 6, Bled, matična številka:
5005060, šifra dejavnosti: 80.111.
2. Za stečajnega upravitelja je določen
Brane Gorše, Cigaletova 7, Ljubljana.
3. Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh
izvodih in dokazili prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka.
4. Narok za preizkus terjatev bo dne
14. 5. 2004 ob 13. uri v sobi št. 113/I tega
sodišča.
5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.
6. Oklic je bil nabit na oglasno desko
tega sodišča dne 30. 1. 2004.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 30. 1. 2004

garažo v hiši, v skupni izmeri 90,25 m2, last
dolžnika Strnovšnik Franca, zaradi izterjave
5,722.390,10 SIT.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 7. 7. 2003

St 57/2003
Os-2108/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 57/2003 z dne 15. 1. 2004 na podlagi prvega odstavka 99. člena ZPPSL
začelo stečajni postopek nad dolžnikom
Janus, podjetje za elektroniko in računalništvo, Kranj d.o.o., Gregorčičeva 8,
Kranj, matična številka: 5288517, šifra dejavnosti: 30.020 in postopek z istim dnem
zaključilo.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po objavi tega oklica.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 15. 1. 2004

In 2002/01559
Os-915/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 17. 12. 2002, opr. št. In 2002/01559,
je bil dne 26. 5. 2003 opravljen v korist upnice AA-Lipa, Gostinstvo, turizem, trgovina
in storitve d.o.o., Celovška 264, Ljubljana,
rubež sobe št. 830, v izmeri 16,99 m2, v 8.
nadstropju, Celovška 264, Ljubljana, last
dolžnika Jevnikar Janeza, Celovška 264,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2004

St 233/2003
Os-2109/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 233/2003 dne 26. 1. 2004 v likvidacijskem postopku nad dolžnikom Hranilno
kreditna služba p.o., Ljubljanska 72,
Domžale, začelo in takoj zaključilo likvidacijski postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 1. 2004
St 38/2003
Os-2110/04
V postopku prisilne poravnave med
dolžnikom Greda tovarna sadnih izdelkov d.o.o., Pod Radovnico 3, Mirna in
njegovimi upniki, vabi poravnalni senat
upnike na narok za prisilno poravnavo, ki
bo dne 31. 3. 2004 ob 9. uri v sobi 108
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 29. 1. 2004

Izvršbe
In 188/02
Os-1840/04
Dne 3. 2. 2003 je bila zarubljena nepremičnina, in sicer stanovanje št. 15,
stoječe na parcelni številki 538/2, 539, k.o.
Semedela, v I. nadstropju stanovanjske
hiše na naslovu Benčičeva 12, Koper, ki
obsega dnevno sobo, dve spalnici, kuhinjo,
kopalnico, WC, predsobo, teraso, klet in

In 2002/00226
Os-1841/04
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2002/00226
z dne 19. 6. 2003, je bil dne 14. 7. 2003
opravljen v korist upnice Slovenske Investicijske banke d.d., Čopova 38, Ljubljana,
proti dolžniku Stanetu Kavčiču, Benedikova
6, Kranj, zaradi izterjave 7,841.182,30 SIT
s pripadki, rubež nepremičnine, to je dvosobnega stanovanja št. 3 v poslovno stanovanjski stavbi na naslovu Tomšičeva ulica
2, Kranj, v lasti dolžnika Staneta Kavčiča,
Benedikova 6, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 15. 12. 2003

In 2003/01151
Os-1842/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 6. 11. 2003, opr. št. In 2003/01151, je
bil dne 4. 12. 2003 opravljen v korist upnika
Gradbenega in vzdrževalnega centra d.o.o.,
Brnčičeva 31, Ljubljana, rubež stanovanje
št. 7, 4. nadstropje, Runkova 10, Ljubljana,
v izmeri 66 m2, last dolžnika Štirn Igorja,
Runkova 10, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 12. 2003
In 2003/00398
Os-1843/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 7. 5. 2003, opr. št. In 2003/00398, je
bil dne 5. 12. 2003 opravljen v korist upnice Metalke Stanovanjske storitve d.o.o.,
Kersnikova 2, Ljubljana, rubež dvosobnega
stanovanja št. 11, v izmeri 55,80 m2, na naslovu Tržaška 121, Ljubljana, last dolžnika
Bartolec Slavka, Tržaška 113, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 12. 2003
In 2003/01046
Os-1844/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 2. 4. 2003, opr. št. Ig 2002/08718, je
bil dne 30. 10. 2003 opravljen v korist upnice Abanka d.d. Ljubljana, Slovenska c. 58,
rubež stanovanja št. 16, v III. nadstropju
Dunajska c. 103, Ljubljana, v izmeri 80,38
m2, last dolžnika Salon Svetlobe d.o.o., Dunajska 103, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 12. 2003
IV I 45/98
Os-1891/04
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Mariboru, opr. št. IV I 45/98 z dne 9. 12.
1999, je bila nepremičnina, trisobno stanovanje št. 8, v I. nadstropju stanovanjske
zgradbe v Rušah, Košeninova 6, prip. pri
z.k. vl. št. 1052, k.o. Ruše, parc. št. 937,
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v skupni izmeri 57,17 m2, ki je last Jug Albina do celote, dne 20. 1. 2000 na naroku
zarubljena v korist upnika, zaradi izterjave
denarne terjatve v znesku 20.903,42 SIT s
pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 1. 2000
Z 2000/00390
Os-1892/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa opr. št. SV 563/00 z dne
11. 12. 2000, in sklepa tega sodišča opr.
št. Z 2000/00390 z dne 24. 1. 2001, zaradi zavarovanja upnikove denarne terjatve
z zastavno pravico na nepremičnini, ki ni
vpisana v zemljiški knjigi, se zarubi buffet
z ostalimi pomožnimi prostori v pritličju poslovno stanovanjskega bloka v Šentjerneju,
z uporabno površino 89,39 m2, ki stoji na
parc. št. 64/1 in parc. št. 77/2, vpisanih pri
vl. št. 1357, k.o. Šentjernej, pridobljen na
podlagi prodajne pogodbe, sklenjene med
Mercator-Dolenjsko d.d., Livada 8, Novo
mesto, kot prodajalcem in Mirkom Košakom, stanujočim Drama 12, Šentjernej, kot
kupcem z dne 9. 10. 2000 overjene pri notarju Andreju Tiranu, dne 28. 11. 2000, pod
št. OV – 4130/00.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 24. 1. 2001
I 2003/00015
Os-193/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 26. 6. 2003, opr. št. In 2003/00015,
je bil dne 28. 10. 2003 opravljen rubež dvosobnega stanovanja št. 12, v II. nadstropju
večstanovanjske stavbe na naslovu NHM
23, v Sevnici, v bruto izmeri 58,10 m2 in
neto izmeri 56,03 m2, s pripadajočo kletjo,
vpisano v z.k. vl. št. 1595/12, k.o. Sevnica
in je last dolžnic, vsake do 1/4.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 29. 12. 2003
In 2003/00014
Os-194/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 26. 6. 2003, opr. št. In 2003/00014,
je bil dne 28. 10. 2003 opravljen rubež dvosobnega stanovanja št. 12, v II. nadstropju
večstanovanjske stavbe na naslovu NHM
23, v Sevnici, v bruto izmeri 58,01 m2 in
neto izmeri 56,03 m2, s pripadajočo kletjo,
vpisano v z.k. vl. št. 1595/12, k.o. Sevnica,
in je last dolžnic, vsake do 1/4.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 29. 12. 2003
In 2003/00483
Os-1845/04
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 16. 10.
2003, opr. št. In 2003/483, je bil dne 20. 11.
2003 opravljen v korist upnika Elan Bikes,
d.d., Letališka 29, Ljubljana, rubež stanovanja št. 2, v I. nadstropju večstanovanjske
hiše na naslovu Trg 4. julija 26, Dravograd,
last dolžnice Irene Čevnik, do 1/2.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 26. 11. 2003
In 2003/00473
Os-1846/04
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 7. 10.
2003 ter sklepa o popravi z dne 16. 12.
2003, opr. št. In 2003/473, je bil dne 29. 10.
2003 opravljen v korist upnice Zavarovalnice Maribor d.d., Cankarjeva 3, Maribor,
rubež stanovanja št. 9, v prvem nadstropju
večstanovanjske hiše na naslovu Trg 10,
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Prevalje, last dolžnice Florjane Gošnak, Trg
10, Prevalje, do 1/2.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 17. 12. 2003
IG 1998/01239
Os-1890/04
Na podlagi izvršilnega naslova, in sicer
sporazuma o zavarovanju denarne terjatve,
opr. št. R 642/95 z dne 12. 12. 1995 in sklepa o zavarovanju denarne terjatve, opr. št. R
642/95 z dne 12. 12. 1995, se zaradi izterjave denarne terjatve v višini 3,220.514 SIT s
pp, upnice Komercialne banke Triglav d.d. v
stečaju, Bethovnova 14, Ljubljana in v breme
dolžnikov Danijela Wlodyga, Pavline Wlodyga
in Simone Drajzinger, vsi Vrunčeva 4, Slovenj
Gradec, dovoli rubež s popisom nepremičnine, ki ni vknjižena v zemljiško knjigo, in sicer
dvosobnega stanovanja št. 3, v prvem nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Vrunčeva 4, Slovenj Gradec, stoječe na parc. št. 842/
10, pripisano pri zemljiško knjižnem vložku št.
19, k.o. Slovenj Gradec, v skupni izmeri 50,95
m2, s pripadajočo kletjo, last Danijela Wlodyga
in Simone Drajzinger, oba stanujoča Vrunčeva
4, Slovenj Gradec, vsakega do 1⁄2, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 251-4196/93-DU z
dne 7. 12. 1993, sklenjene med prodajalcem
Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in kupcema Danijelom
Wlodyga in Simono Drajzinger.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 23. 10. 2001

Amortizacije
N 221/2000
Os-1838/04
Na predlog A, banke d.d., Ljubljana,
Slovenska 58, ki jo zastopa odv. Irena Kočevar, se uvaja amortizacija spodaj navedenih vrednostih papirjev, ki naj bi se izgubili.
Imetnik teh papirjev se poziva, da v roku 60
dni po objavi tega oglasa uveljavlja svoje zakonite pravice. Po preteku tega roka se bo
štelo, da so vrednostni papirji izgubili svojo
pravno veljavnost.
Delnice serije AA od št. 0005574 do št.
0005596 število delnic 23, vrednost 1, število lotov 23.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 11. 2002
N 19/2003
Os-1839/04
Na predlog Jeraj Frančiška Marijana, roj.
8. 10. 1927, Blatna Brezovica 30, Vrhnika,
se uvaja amortizacija spodaj navedene
hranilne knjižice, katera naj bi se izgubila.
Imetnik te hranilne knjižice se poziva, da v
roku 60 dni po objavi tega oklica uveljavlja
svoje zakonite pravice. Po preteku tega roka
se bo štelo, da je hranilna knjižica izgubila
svojo pravno veljavnost.
Hranilna knjižica pri Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana, Poslovalnica Vrhnika, št.
027-17871/52.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 20. 11. 2003

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 869/2002
Os-1853/04
Okrožno sodišče v Celju je v pravdni zadevi pod opr. št. P 869/2002 tožnice Mance
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Ive, Simona Blatnika 1, Velenje, zoper tožnika Mance Stanislava, Janka Vrabiča 16, Velenje, začasno prijavljen v Nemčiji, Hamm3,
Beler Str. 52, zaradi razveze zakonske zveze, v skladu z 82. členom ZPP sklenilo:
za začasno zastopnico tožene stranke
Mance Stanislava, se postavi odvetnica
Daša Gregorin Štifter, Ljubljanska 8, Celje.
Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 10. 2003
I 186/2003
Os-2066/04
Okrajno sodišče v Kamniku je v izvršilni
zadevi I 186/2003 upnika Si.mobil, Telekomunikacijske storitve d.d., Šmartinska cesta
134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko
Lipovec iz Kranja, proti dolžniku Burnik Mirku, Suhadole 41, Komenda, zaradi izterjave
59.967 SIT s pp sklenilo, da se dolžniku Mirku Burniku, nazadnje stanujočem Suhadole
41, Komenda, postavi začasni zastopnik,
odv. Ivo Kekec iz Kamnika. Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem je postavljen,
vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva postavitve in vse do takrat,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 10. 11. 2003
I 1997/17345
Os-1855/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrožni
sodnici Maji Zabukovec-Groznik v izvršilni
zadevi upnice Abanke d.d., Slovenska 58,
Ljubljana, ki jo zastopa odv. Irena Kočevar
iz Ljubljane, zoper dolžnika Dragoš Jerneja,
Hubadova ul. 20, Ljubljana, zaradi izterjave
25.027 SIT s pp, dne 10. 10. 2003 sklenilo:
dolžniku Dragoš Jerneju se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Breznik Mojco, Trubarjeva 21 iz
Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 10. 2003
IV P 628/98
Os-1856/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Vanji Tinta Tavčar, v pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Tilia
d.d., Novo mesto, Seidlova 5, Novo mesto,
ki jo zastopata odvetnika Miran Pogačar in
Tanja Voglar iz Novega mesta, proti toženi
stranki Popovič Danetu, Pot na Labar 31a,
Ljubljana, sedaj neznanega bivališča, zaradi plačila 1,147.694 SIT s pp, dne 18. 12.
2003 sklenilo:
toženi stranki Popovič Danetu, neznanega prebivališča, se postavlja začasna zastopnica, odvetnica Ramšak Maja, Peričeva
35, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. IV P 628/
98 od dneva postavitve dalje, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne bo nastopila pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2003

I P1 1219/2002
Os-1857/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Daši Sikošek v pravdni zadevi
tožeče stranke Zavarovalnice Triglav d.d.,
Miklošičeva 19, Ljubljana, zoper toženo
stranko Kristiana Mandema, neznanega
prebivališča (z zadnjim stalnim prebivališčem Tomšičeva 50, Slovenska Bistrica),
zaradi plačila 1,424.904 SIT s pp, dne 5.
12. 2003 sklenilo:
toženi stranki se v tej pravdni zadevi
postavi začasni zastopnik, odvetnik Mitja
Stupan, Trubarjeva 38, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
bo nastopila pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo
sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 12. 2003
N 19/2003
Os-1858/04
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zadevi predlagateljice Škarja Jožefe
iz Nove Gorice, Rutarjeva ul. 2, ki jo zastopa odv. Maja Krašovec Orel iz Nove Gorice,
zoper nasprotnega udeleženca Lango Justina, neznanega bivališča, zaradi predloga za
razglasitev za mrtvega, izven naroka, dne
16. 12. 2003 sklenilo:
Na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku, se
nasprotnemu udeležencu Lango Justinu,
neznanega bivališča, postavi začasno skrbnico, odv. Tanjo Marušič iz Nove Gorice, katera bo udeleženca zastopala v nepravdni
zadevi N 19/2003 pred sodiščem, vse dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, sodišču
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 12. 2003
N 37/2003
Os-1860/04
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zadevi predlagateljice Marinič
Busdraghi Irme iz Trsta, Via Picolomini št.
6, Italija, ki jo zastopa odv. Tanja Marušič iz
Nove Gorice, zoper nasprotna udeleženca
Marinič Ivana, zaradi predloga za razglasitev pogrešanega za mrtvega, o predlogu
predlagatelja za postavitev začasnega zastopnika nasprotnemu udeležencu, izven
naroka, dne 4. 12. 2003 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
nasprotnemu udeležencu Marinič Ivanu postavi začasno zastopnico odv. Kati Mininčič
iz Nove Gorice, katera bo udeleženca zastopala v nepravdni zadevi N 37/2003 pred
sodiščem, vse dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 4. 12. 2003
I 2002/00959
Os-1861/04
V izvršilni zadevi upnice Kovinotehna
d.o.o., Mariborska 7, Celje, ki jo zastopa
odvetnica Petra Giacomelli proti dolžniku
Sadriju Zogaja, Gorenje Sušice 39, Uršna
sela, zaradi izterjave 4,650.567,70 SIT s pp,
je sodišče s sklepom z dne 25. 11. 2003,
postavilo začasnega zastopnika – odvetnika Zvonka Irta iz Novega mesta, Hladnikova
ul. 2. Odločitev sodišča temelji na podlagi
82. člena ZPP, v zvezi s 15. členom ZIZ. Naloga začasnega zastopnika je, da zastopa
dolžnika v tem postopku do takrat, dokler
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dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 25. 11. 2003
I 470/2003
Os-1862/04
Okrajno sodišče v Sevnici je po okrajnem
sodniku Matjažu Kučiču v izvršilni zadevi upnice Vzajemne zdravstvene zavarovalnice
d.v.z., Poslovna enota Krško, Bohoričeva
9, Krško, ki jo po pooblastilu zastopa Iztok
Starc, univ. dipl. prav., zoper dolžnico Marijo Jeločnik, Glavni trg 36, Sevnica, zaradi
izterjave 17.044 SIT s pp, dne 16. 9. 2003
sklenilo, da se dolžnici Mariji Jeločnik, nazadnje stanujoči Glavni trg 36, Sevnica, postavi začasno zastopnico Aleksandro Blaževič,
univ. dipl. prav., stanujočo Župančičeva 15,
Brežice.
Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in
dolžnosti ima začasna zastopnica od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler dolžnica
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 17. 9. 2003
P 127/03
Os-1863/04
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Lidije Merkuza, ARingen 28, 30255 Halmstad, Švedska, ki jo
zastopa Dorjana Vičič iz Reke, njo pa odvetnik Dragan Sikirica iz Sežane, zoper toženo
stranko 1. Ano Markuža, Via Aquedatto 63,
Trst, Italija, sedaj neznanega bivališča in 2.
Kristjana Markuža, Volčji Grad 56, Komen,
sedaj neznanega bivališča, zaradi izstavitve zemljiškoknjižne listine, s sklepom z dne
22. 12. 2003, na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku obema toženima strankama postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Damjana Krta iz Sežane, ki bo obe
toženi stranki v tem postopku zastopal vse
do takrat, dokler toženi stranki ali njun pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 22. 12. 2003

Oklici dedičem
D 134/2003
Os-1847/04
Pri Okrajnem sodišču na Jesenicah teče
zapuščinski postopek po pokojnem Čamernik Marjanu, rojenem 27. 9. 1946, poročenem, nazadnje stanujočem na Bregu št.
108, ki je umrl dne 11. 3. 2003.
Zakoniti dediči II. dednega reda po pokojnem so njegova vdova Čamernik Frančiška, sestre Čamernik Anica, Belovič Antonija, Suhadolnik Metka in nečaka Čamernik
Boris ter Čamernik Srečko, rojen leta 1965
ali 1966, naslov njegovega bivališča pa ni
znan.
Zapustnik je napravil dne 20. 5. 1994
oporoko pred pričama, s katero je za dediča določil Čamernik Borisa in Wilhelm Danielo. V zapuščino zapustnika spada 28/100
nepremičnine vl. št. 743, k.o. Žirovnica, 1⁄4

nepremičnine vl. št. 531, k.o. Žirovnica, denarna sredstva na knjižici pri PBS in računu
pri Gorenjski banki ter osebni avto Clio 1.2.
Na podlagi določila 206. člena Zakona o
dedovanju poziva sodišče Čamernik Srečka
ali njegove pravne naslednike oziroma vse,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po
pokojnem Čamernik Marjanu, naj se priglasijo pri naslovnem sodišču v roku enega leta
po objavi tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 7. 11. 2003
D 296/2003
Os-1848/04
Marija Arh, hči Valentina, roj. Oman, roj.
8. 9. 1940, slovenska državljanka, vdova,
nazadnje stanujoča Pot v Bitnje 54, Kranj,
je dne 8. 5. 2002 umrla in ni zapustila oporoke.
Ker sta se njena otroka dediščini odpovedala, prav tako pa tudi njena mati, sestra
in nečaka, imajo do dediščine pravico dediči
3. dednega reda.
Ker sodišču ni znano njihovo prebivališče, naj se priglasijo sodišču v enem letu od
objave oklica na oglasni deski tukajšnjega
sodišča.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 26. 11. 2003
III D 335/2000
Os-1849/04
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani teče zapuščinski postopek po pok. Meško Ceciliji,
roj. 9. 12. 1910, umrli 1. 5. 2000, nazadnje
stanujoči Kogejeva ul. 7, Ljubljana, začasno
Glavni trg 13, Mengeš, drž. Republike Slovenije. Zapustnica je z oporoko razdelila svoje
premoženje. Na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju sodišče poziva vse morebitne
osebe (zakonite dediče), ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine, da se priglasijo v roku
enega leta od objave tega oklica kot dediči
pri tem sodišču.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 3. 2003
D 96/97
Os-2069/04
Štefanija Zalokar, roj. Ivačič, upokojenka,
roj. 10. 12. 1909, Slovenka, vdova, nazadnje stan. Brdo 9, Planina pri Sevnici, je
umrla dne 2. 6. 1997. Oporoke ni napravila.
Zapuščina obsega 3.790 delnic KS2N.
Nečake in nečakinje po pokojni Štefaniji
Zalokar se poziva, da se priglasijo sodišču
v roku enega leta od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave
postavljenega skrbnika dedičem neznanega prebivališča in podatkov, s katerimi
razpolaga.
Za skrbnico je postavljena Slavica Veber,
delavka pri Okrajnem sodišču v Šentjurju pri
Celju.
Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju
dne 27. 6. 2003
I D 665/2001
Os-2070/04
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 17. 8. 2001 umrli Arnejčič Mariji,
roj. Topolovec, roj. 3. 3. 1951, drž. Republike
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Slovenije, poročeni, nazadnje stan. Regentova ul. 4, Maribor.
Ker so se dediči prvega in drugega dednega reda dedovanju odpovedali, so na podlagi
zakona k dedovanju poklicani dediči tretjega
dednega reda, to so pokojničini ded in babica
po materi Letonja Franc in Marija ter ded in
babica po očetu Topolovec Jožef in Barbara
oziroma njihovi potomci dokler jih je kaj.
Po doslej zbranih podatkih potomci dedov in babic oziroma potomci teh potomcev
obstojajo, vendar se ne ve kdo so.
Sodišče s tem oklicem poziva vse potomce pokojničinih dedov in babic in potomce umrlih potomcev dokler jih je kaj, da
v roku enega leta od objave tega oklica in
oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča,
priglasijo pravice do zapuščine. Po preteku
tega roka bo sodišče izdalo sklep o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 10. 2003

Oklici pogrešanih
N 19/2003
Os-1851/04
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
predlog predlagateljice Škarja Jožefe iz Nove
Gorice, Rutarjeva ul. 2, ki jo zastopa odv. Maja
Krašovec Orel iz Nove Gorice, postopek o razglasitvi za mrtvega Lango Justina.
O pogrešanem razen izpiska iz rojstne
matične knjige, da je bil pogrešani živ, ne
obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti pogrešanega Lango Justina, naj to sporočijo tukajšnjemu sodišču
v roku treh mesecev po objavi tega oklica,
sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 12. 2003
N 10/2003
Os-1852/04
Okrajno sodišče v Ormožu s tem oklicem
poziva Karla Tramška, rojenega 2. 11. 1891
v Miklavžu pri Ormožu, nazadnje stanujočega v Miklavžu pri Ormožu 55, ki bi naj bil po
II. svetovni vojni deportiran v taborišče Lienz
v Avstriji, da se v roku treh mesecev od objave tega oklica oglasi naslovnemu sodišču,
sicer ga bo po poteku tega oklica sodišče
razglasilo za mrtvega.
Prav tako se poziva vsako osebo, ki
karkoli ve o pogrešancu oziroma njegovem
življenju, da to sporoči sodišču v roku treh
mesecev od objave tega oklica.
Okrajno sodišče v Ormožu
dne 3. 11. 2003

Sodni register
Sklepi o izbrisu po 33. členu
ZFPPod
MARIBOR
Rg-1719/04
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2003/01994 z dne 18. 12.
2003 pod št. vložka 1/09900/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:
Matična številka: 5946964
Firma: EURO TRAK trgovina in
storitve d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Limbuška cesta 32/a, 2000
MARIBOR
Osnovni kapital: 1.598.747 SIT
Ustanovitelji: KOKOL STANKA, Hajndl
6/f, 2274 VELIKA NEDELJA, Osnovni
vložek: 1.598.747 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 4. 1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
boodločalo višje sodišče.

Vpisi po ZGD
Ustanovitve
KRANJ
SRG-99/00482
Rg-1869/04
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00482 z dne 15. 6. 1999, pod št.
vložka 1/06437/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1414879
Firma: T.P.Z. Zupanc, tehnični pregledi
in servisne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: T.P.Z. Zupanc, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: 4240 Radovljica, Tavčarjeva 8
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Zupanc Jože, Radovljica,
Tavčajeva 8, vstop 21. 5. 1999, vložek:
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zupanc Jože, imenovan 21. 5. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 15. 6. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 51390 Nespecia-
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lizirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, picerij; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 60240
Cestni tovorni promet; 74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje.

LJUBLJANA
SRG-99/00723
Rg-1870/04
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00723 z dne 15. 3. 1999, pod št. vložka
1/31666/00 vpisalo v sodni register tega sodišča k.d. s temile podatki:
Matična št.: 1380907
Firma: Bencuz k.d., Vrtnarske storitve
in trgovina
Skrajšana firma: Bencuz k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Savlje 87
Osnovni kapital: 1.000 SIT
Ustanovitelja: Bencuz Zoran, Ljubljana,
Litijska cesta 256, vstop 9. 2. 1999, odgovarja s svojim premoženjem in Pevulja
Gospa, Ljubljana, Vojkova 9, vstop 9. 2.
1999, vložek 1.000 SIT, odgovarja do višine
nevplačanega vložka.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Bencuz Zoran in prokuristka Pevulja
Gospa, oba imenovana 9. 2. 1999.
Dejavnost, vpisana 15. 3. 1999: 1110 Pridelovanje žit in drugih poljščin; 1120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rasltin, semen in sadik; 1131 Vinogradništvo; 1132 Sadjarstvo;
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in
urejanje voda; 45250 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok;45310 Električne
inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45410
Fasaderska in štukaterska dela; 45420
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklarska dela; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 45500 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi
vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 50500 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 51198 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z živimi

živalmi; 51240 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 51250 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina
na debelo s tabčnimi izdelki; 51360 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo
s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskimi materialom, napravami za
ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 51650
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700
Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52210 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tabačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno
s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom,
bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z
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umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 52638 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita; 55100
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
55210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč; 55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost
turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih bari; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 60220
Dejavnost taksistov; 60240 Cestni tovorni
promet; 63300 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnost
drugih prometnih agencij; 64120 Kurirska
dejavnost, razen javne pošte; 64200 Telekomunikacije; 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem; 71230
Dajanje zračnih plovil v najem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem;
71320 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 71340 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74400 Oglaševanje; 74700 Čiščenje stavb;
74810 Fotografska dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
SRG-99/00776
Rg-1872/04
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00776 z dne 19. 3. 1999, pod št. vložka

1/31692/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o., s temile podatki:
Matična št.: 1380982
Firma: Kalki, družba za storitve in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: Kalki d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo.
Sedež: 1000 Ljubljana, Žibertova ulica 27
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT.
Ustanovitelj: Kolar Viljem, Ljubljana, Žibertova ulica 27, vstop 28. 1. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kolar Viljem, imenovan 28. 1. 1999.
Dejavnost, vpisana 19. 3. 1999: 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje
sadja in vrtnin; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552
Proizvodnja sladoleda; 15810 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje
in popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posrednitšvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
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materialom, napravami za ogrevanje, 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji
in računalniško opremo; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55231
Dejavnost otroški letovišč, počitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233
Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost dijaških, študentskih
domov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah
in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Dejavnsot
taksistov; 6023 Drug kopenski potniških
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6412 Kurirska dejavnost, razen javne
pošte; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7440 Oglaševanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih
salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Pogrebna dejavnost; 9304 Druge dejavnosti za nego telesa; 9305 Druge
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storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna
gospodinjstva z zaposlenim osebjem.
Pri šifri dejavnosti G/52.488 vse, razen
orožja in streliva, pri šifri dejavnosti K/74.12
vse, razen revizijske dejavnosti.
SRG-99/02333
Rg-1878/04
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02333 z dne 28. 5. 1999, pod št. vložka
1/31964/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1414291
Firma: Anni-Padda, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: Anni-Padda d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica borcev za
severno mejo 72
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT.
Ustanovitelja: Blatnik Nikolaja, Ljubljana,
Ulica borcev za severno mejo 72 in Gačnik
Boštjan, Ig, Iška vas 3, oba vstopila 7. 5.
1999, vložek vsak po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Blatnik Nikolaja in Gačnik Boštjan, oba
imenovana 7. 5. 1999.
Dejavnost, vpisana 28. 5. 1999: 0201
Gozdarstvo; 1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 2030 Stavbno mizarstvo; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 4521 Splošna gradbena
dela; 4532 Izolacijska dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5530 Dejavnost prehrambenih
gostinskih obratov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava hrane (caterintg); 6024 Cestni
tovorni promet; 6220 Izredni zračni promet;
6521 Finančni zakup (leasing); 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg; 7012 Trgovanje z lasntimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420
Projektiranje in thenično svetovanje; 7440
Oglaševanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.
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SRG-99/02725

Rg-1881/04

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02725 z dne 10. 6. 1999, pod št. vložka
1/32003/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o., s temile podatki:
Matična št.: 1420348
Firma: Moj planet, Đukić & Co., Podjetje za turizem in storitve d.n.o.
Skrajšana firma: Moj planet, Đukić &
Co. d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Linhartova 60
Ustanovitelja: Đukić Brankica in Đukić
Bojan, oba Ljubljana, Linhartova 60, vstopila 25. 5. 1999, odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Đukić Brankica in Đukić Bojan, oba
imenovana 25. 5. 1999, ki zastopata družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 10. 6. 1999: 6440
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n., 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe.

KOPER
Rg-1868/04

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 98/02080 z
dne 12. 4. 1999, pri subjektu vpisa Netfin,
finančno posredništvo in poslovanje z
nepremičninami, d.o.o., sedež: Pristaniška 8, 6000 Koper, pod vložno št. 1/01079/
00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala, spremembo
poslovnih deležev, družbenikov in sedeža
ter spremembo družbene pogodbe z dne
28. 9. 1998, s temile podatki:
Matična št.: 5970105
Sedež: 6000 Koper, Pristaniška 12
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Primorski finančni center
Interfin, d.o.o. Koper, Pristaniška 8, vstop
17. 7. 1996, vložek: 417.900 SIT in Emona
obala Koper, d.d., Koper, Pristaniška 12,
vstop 28. 9. 1998, vložek: 1,682.100 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

LJUBLJANA
SRG-97/04123

SRG-99/01755

Rg-1873/04

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04123 z dne 30. 4. 1999, pri subjektu vpisa Beautyfit, nega in lepota telesa,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Rožna dolina
cesta II/29, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27252/00, vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev in
zastopnika, s temile podatki:
Matična št.: 5926050
Ustanovitelji: Komjanc Ida in Terpin Milvia, oba izstopila 1. 7. 1997, Jalovec Josip,
Ljubljana, Kladezna 6, vložek: 900.000 SIT,
Jošt Ivan, Ljubljana, Cesta v Rožno dolino
18č, vložek: 150.000 SIT in Pratneker Zvez-

Rg-1876/04

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01755 z dne 16. 4. 1999, pri subjektu
vpisa Mesarič in sin poslovne storitve,
d.n.o., Ljubljana, sedež: Vošnjakova 14,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/25074/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in zastopnikov, s temile podatki:
Matična št.: 5839076
Ustanovitelja: Mesarič Nada Jasna,
izstop 1. 4. 1999 in Mesarič Tomaž, Ljubljana, Prekmurska 3, vstop 1. 4. 1999,
vložek: 1.000 SIT, odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Mesarič Nada Jasna, razrešena 1. 4. 1999,
direktorica Mesarič Anja, Ljubljana, Vošnjakova ulica 14, imenovana 1. 4. 1999.
SRG-99/02443

Spremembe

SRG-98/02080

dana, Ljubljana, Cesta v Rožno dolino 18č,
vložek: 150.000 SIT, vsi vstopili 1. 7. 1997,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Jošt Barbara – Sandra, razrešena 31. 3.
1999, direktor Jalovec Josip, imenovan
31. 3. 1999.

Rg-1882/04

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02443 z dne 19. 5. 1999, pri subjektu vpisa PID Kmečka družba, Pooblaščena investicijska družba d.d., sedež: Stegne 21,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/25982/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile
podatki:
Matična št. 5885809
Člani nadzornega sveta: Počivalšek
Zdravko, Koren Ivica in Hauc Anton, prof.
dr., vsi izstopili 9. 1. 1995, Počivalšek
Zdravko, vstop 19. 1. 1995, Koren Ivica,
vstop 9. 1. 1995, Hauc Anton, prof. dr.
vstop 9. 1. 1995.
SRG-99/02339

Rg-1884/04

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02339 z dne 10. 6. 1999, pri subjektu
vpisa Emona Globtour, domači in mednarodni turizem in dajanje avtomobilov
v najem, d.d., sedež: Štefanova 13a, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/04673/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:
Matična št. 5004713
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Paternost Andrej in Skobir Zmago, oba razrešena 30. 4. 1999 ter predsednik uprave
Skobir Zmago, Ljubljana, Štihova 26, imenovan 1. 5. 1999.
SRG-99/10126

Rg-1885/04

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10126 z dne 27. 9. 1999, pri subjektu vpisa ICL, Podjetje za računalniške rešitve
d.o.o. Ljubljana, sedež: Šmartinska 130,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/23883/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5798256
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Povalej Marjeti, ki je bila razrešena 1. 9.
1999.
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SRG-99/02291
Rg-1887/04
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02291 z dne 6. 9. 1999, pri subjektu vpisa M Point, mednarodna trgovina d.o.o.
Domžale, Ljubljanska 82, sedež: Ljubljanska 82, 1230 Domžale, pod vložno št.
1/23489/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deleža in akta o ustanovitvi družbe z dne 2.
6. 1999, s temile podatki:
Matična št.: 5768705
Osnovni kapital: 62,656.000 SIT
Ustanoviteljica: Dovgan Vidovič Mojca,
Ljubljana, Rožna dolina cesta XV/34a,
vstop 21. 4. 1993, vložek: 62,656.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

MURSKA SOBOTA
SRG-97/00135
Rg-1888/04
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00135 z dne 28. 4. 1999,
pri subjektu vpisa Dvojezična osnovna
šola Dobrovnik p.o., Ketnyelvu altalanos
iskola Dobronak. t.f., sedež: Dobrovnik
266/J, 9223 Dobrovnik, pod vložno št. 1/
01694/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja, spremembo imena, ustanovitelja, dejavnosti in
zastopnika, s temile podatki:
Matična št.: 5086078
Firma: Dvojezična osnovna šola Dobrovnik, Dobronakai Ketnyelvu Altalanos Iskola
Skrajšana firma: DOŠ Dobrovnik.
Ustanovitelji: SO Lendava, izstop 19. 12.
1996, Skupščina madžarske narodnostne
samoupravne skupnosti Lendava, izstop
19. 12. 1996, Občina Lendava, Lendava,
Trg ljudske pravice 5, vstop 19. 12. 1996,
odgovarja do dol. višine in Madžarska narodna skupnost občine Lendava, Lendava,
Partizanska ul. 120, vstop 19. 12. 1996, ne
odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Urisk Elizabeta, razrešena 28. 2. 1997,
ravnatelj Solarič Ladislav, Dobrovnik, Dobrovnik 279, imenovan 1. 3. 1997, zastopa
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 28. 4. 1999: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

NOVO MESTO
SRG-99/00184
Rg-1889/04
Okrožno sodišče v Novem mestu je
s sklepom Srg št. 99/00184 z dne 23. 4.
1999, pri subjektu vpisa Gusto, Avgust
Gregorčič, proizvodnja sadnih izdelkov,
s.p., Delovna enota Presad, Gabrovka,
sedež: Gabrovka 7, 1274 Gabrovka, pod
vložno št. 1/04044/01 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št. 1305697001
Dejavnost, izbrisana 23. 4. 1999: 51210
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 51250 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51330

Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci, 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina
na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.
Dejavnost pod šifro K/74.12 se briše iz
sodnega registra s sklepom Srg 184/99 z
dne 23. 4. 1999.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg-1737/2003
Rg-206/04
To sodišče na predlog družbenika zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra objavlja
sklep:
družba VAN-VAN, Trgovsko proizvodno podjetje d.o.o. Gornji Grad, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenika
Hren Jurija, stan. Šokat 10, Gornji Grad, z
dne 3. 12. 2003.
Premoženje družbe ostane družbeniku,
ki prevzame obveznost plačila morebitnih
obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 12. 2003
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Srg 1669/2003
Rg-908/04
To sodišče je na predlog družbenika za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti sklep:
družba Alfaco, proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Mariborska 86, Celje, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 24. 10. 2003.
Družbenik Gottfried Trunner, Leopoldauer Platz 6, Dunaj, prevzame premoženje
in obveznost plačila morebitnih obveznosti
družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 1. 2004
SRG-1433/2003
Rg-2052/04
Družba EAT Evroaziatrans, zunanja
trgovina, mednarodni transport d.o.o.,
s sedežem v Kranju, Kuratova ulica 39,
vpisana na reg. vl. št. 1/06966/00, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Zvonimir Kozan, Kuratova ulica 39, Kranj.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 15. 12. 2003
Srg 08964/2003
Rg-911/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe Seurex
Export-import, d.o.o., Ljubljana, Vegova 6,
Ljubljana, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe Seurex d.o.o., Ljubljana, Vegova 6,
objavlja sklep:
družba Seurex Export-import, d.o.o.,
Ljubljana, Vegova 6, reg. št. vl. 1/16978/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanovitelja z dne 29. 12. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Štrukelj Radivoj, Šmartno
12, Šmartno ob Dreti, z ustanovitvenim kapitalom 10.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 10.000 SIT prenese v
celoti na Štrukelj Radivoja.
Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 1. 2004
SRG-02855/2003
Rg-1804/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče je po okrožni sodnici Gorše Mušič Heleni na predlog družbe Keli, družba za
avtoservisne storitve, trgovino in poslovne
storitve, d.o.o., Prešernova 1, Dob, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe Keli, d.o.o.,
Prešernova 1, Dob, objavlja sklep:
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družba Keli, družba za avtoservisne
storitve, trgovino in poslovne storitve,
d.o.o., Prešernova 1, Dob, reg. št. vl. 1/
33593/00, preneha po skrajšanem postopku
p sklepu skupščine z dne 4. 4. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Kepec Ana in Kepec
Janez, oba Prešernova 1, Dob, z ustanovitvenim kapitalom 2,700.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 2,700.000 SIT prenese
v celoti na Kepec Ano in Kepec Janeza.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 6. 2003
SRG-04172/2003
Rg-1832/04
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni
sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku
in izbris iz sodnega registra družbe Zen,
marketing, trgovina in storitve d.o.o., Ljubljana, Podmilščakova 51, objavlja sklep:
Zen, marketing, trgovina in storitve
d.o.o., Ljubljana, Podmilščakova 51, reg.
št. vl. 1/30109/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 6. 6. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Vuk Margareta, Ljubljana, Vodovodna cesta 1, z ustanovitvenim
kapitalom 2,100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanoviteljico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2003
SRG-08793/2003
Rg-1833/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče je na predlog družbe Dianza,
družba za trgovino in poslovne storitve
d.o.o. Ljubljana, Parmova 25, ki jo zastopa
odvetnik Primož Cegnar iz Ljubljane, Cigaletova 1, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe Dianza d.o.o. Ljubljana, Parmova
25, objavlja sklep:
družba Dianza, družba za trgovino in
poslovne storitve d.o.o. Ljubljana, Parmova 25, reg. št. vl. 1/30660/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja z dne 21. 11. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Perović Dragan, Ulica
bratov Učakar 44, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2,100.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
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Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 2,100.000 SIT prenese
v celoti na Perović Dragana.
Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2003
SRG-7692/2003
Rg-2053/04
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog družbe Metal-Velić & CO., k.d.
Montaža jeklene konstrukcije, Šlandrova
4, Ljubljana, za prenehanje po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra družbe Metal-Velić & CO., k.d. Montaža jeklene
konstrukcije, Šlandrova 4, Ljubljana, dne 2.
12. 2003 objavlja sklep:
družba Metal-Velić & CO., k.d. Montaža
jeklene konstrukcije, Šlandrova 4, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku 31. 12.
2003, po sklepu, ki je bil sprejet na skupščini dne 16. 10. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Velić Sead, Sketova 4,
Ljubljana in Roman Hočevar, Ponikve 65,
Grosuplje, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na Seada Velića.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 12. 2003
SRG-908/2003
Rg-1834/04
Družba M & A Videoteka d.o.o. Nova
Gorica, s sedežem v Novi Gorici, Gradnikove brigade 21, Nova Gorica, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. 1-1453-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenice družbe z dne
3. 12. 2003.
Ustanoviteljica družbe je Lozar Anita,
Osek 92, Šempas, 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
ustanoviteljici.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljice 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 18. 12. 2003
SRG-872/2003
Rg-1835/04
Družba Alpe Adria Connex, Storitve
in trgovina d.o.o., s sedežem Cankar-

jeva ulica 80, Nova Gorica, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. 1-3015-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika družbe z dne
8. 12. 2003.
Ustanovitelja sta Vrečar Boris, Cankarjeva ulica 80, Nova Gorica in družba Alpe
Adria Connex, Storitve in trgovina d.o.o.,
Cankarjeva ulica 80, Nova Gorica, z lastnim poslovnim deležem, ki prevzemata
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 19. 12. 2003
SRG-595/2003
Rg-1836/04
Okrožno sodišče v Novem mestu kot
registrsko sodišče na predlog za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe Tromm - Tomažin
in ostali, storitve, trgovina in gostinstvo
d.n.o., Novo mesto, Šukljetova ulica 13,
objavlja sklep:
družba Tromm - Tomažin in ostali,
storitve, trgovina in gostinstvo d.n.o.,
Novo mesto, Šukljetova ulica 13, vpisana
na reg. vl. št. 1-3296/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
17. 12. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Robert Tomažin in Brigita Tomažin, oba Novo mesto, Šukljetova
13, z ustanovitvenim kapitalom 181.077 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 181.077
SIT in preostalo premoženje v celoti prenese na Roberta Tomažina in Brigito Tomažin,
in sicer vsakemu polovica.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v
smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v
15 dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 22. 12. 2003
SRG-612/2003
Rg-1837/04
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe Berkopec & CO. izdelovanje
avtoplastike, d.n.o., Gradac, Zemelj 2, objavlja sklep:
družba Berkopec & CO., izdelovanje
avtoplastike, d.n.o., Gradac, Zemelj 2,
vpisana na reg. vl. št. 1-4036/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 19. 12. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
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Ustanovitelja sta Marjan Berkopec in
Jožef Berkopec, oba Gradac, Zemelj 2, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se preostalo premoženje v celoti
prenese na Berkopec Marjana in Berkopec
Jožefa.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v
smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v
15 dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 23. 12. 2003

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Odvetnica Irina Mächtig iz Ljubljane,
Trdinova 8, davčna št. 98822012 preklicuje štampiljko pravokotne oblike na
ploščici, velikosti 35 mm x 7 mm, ki je
bila skrita v kemičnem svinčniku kovinske
barve. Ploščica je vsebovala napis: Irina
Mächtig, odvetnica, Trdinova 8, Ljubljana.
Ob-1959/04

Priglasitveni list
Cvetko Ida s.p., Agrokombinatska 2,
Ljubljana, obrtno dovoljenje, št. 035360/
0357/01-36/1999, izdano dne 22. 12.
1999. gnt-143802
Golob Ernest s.p., Regentova 5,
Maribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-4024-95, izdan dne 1. 1. 1995.
gni-143763
Kocjan Andrej, Toledova 9, Ruše,
priglasitveni list, opravilna št. 064-6909/
2001, izdan dne 16. 3. 2001. gnc-143569
Lazar Branko, Semedela 86, Koper
- Capodistria, priglasitveni list, opravilna
št. 17/II/3-1714/95, izdan dne 9. 5. 1995.
gnt-143327
Leskovšek Albin, Sela 1, Podčetrtek,
priglasitveni list, opravilna št. 054-0234/
1994, izdan dne 19. 5. 1994. gnx-143373
Mušić Aladin, Kocijančičeva 4, Izola - Isola, priglasitveni list, opravilna št.
17/II/3-2237/97, izdan dne 24. 4. 1997.
gnk-143561
Primc Ljudmila s.p., Dobravica 21, Ig,
priglasitveni list, opravilna št. 28-1569/94,
izdan dne 21. 12. 1994. gni-143488
Sadar Jože, Aškerčev trg 1, Laško, priglasitveni list, opravilna št. 20-0253/94,
ERO 5069579, izdan dne 16. 10. 2000.
gnb-143245
Salobir Janko, Trobni dol 39, Šentrupert, priglasitveni list, opravilna št.
20-0065/94, izdan dne 23. 3. 1994.
gnq-143555

Simonka Jožef s.p., Avtoprevoznik,
Gaberje 71, Lendava - Lendva, odločbo
o obrtnem dovoljenju, št. 014002/0468/
00-32/1995, izdana dne 6. 3. 1995 pri
OZS. gnn-143558
Šubelj Peter s.p., Petkovškovo nabrežje 31, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 25-1187/01, izdan dne 11. 2. 1997 in 1.
9. 2001. gnm-143363
Šuštaršič Marjetka s.p. - Emonika nepremičnine, Gregorčičeva 13/a, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 24-1852/97,
izdan dne 30. 1. 2002. gnq-143284
Udovč Erika, Sveti vrh 7, Mokronog,
priglasitveni list, opravilna št. 057-0794/
01, izdan dne 5. 2. 2001. gnm-143384
Vinkovič Biljana s.p., Oljčna pot 55/c,
Koper - Capodistria, priglasitveni list,
opravilna št. 17/03-2957/01, izdan dne
28. 5. 2003, 16. 4. 2003, 4. 9. 2002 in 3.
1. 2001. gnm-143559
Zakojč Anton s.p. - Zidarstvo in fasaderstvo, Gornja Bistrica 84, Črenšovci,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 013876/
0301/00-32/1995, izdana dne 6. 3. 1995.
gnk-143286
Zrnec Romana s.p., Galvanizacija,
kovinski izdelki, Hruševska 26, Ljubljana, obrtno dovoljenje, št. 035616/0662/
01-36/2001, izdano dne 26. 1. 2001.
gnt-143552

Potne listine
Bevc Vojko, Lesično 47, Lesično, potni
list, št. P00621872. gns-143428
Blagotinšek Jožef Pavel, Jagoče
13/c, Laško, potni list, št. P00207649.
gng-143340
Cergolj Andrej, Podbrežna pot 5,
Koper - Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI 111058, izdala UE Koper.
gne-143317
Cuppini Bogdana, Ob potoku 13,
Solkan, maloobmejno prepustnico, št. AI
000053730. gnc-143294
Ćajić Radovan, Tolminskih puntarjev
28, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI 51417. gnn-143608
Grasch Ljubo, Polje, Cesta VI/10,
Ljubljana-Polje, potni list, št. P00609559.
gng-143790
Grižon Alen, Sv. Anton, Bužarji 5,
Koper - Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI 60799, izdala UE Koper.
gnj-143737
Hribar Nicola Karen, Pod jezom 36,
Ljubljana, potni list, št. P00883102.
gnq-143430
Hvalec Srečko, Jeranova 3, Ljubljana,
potni list, št. P00593352. gnh-143589
Jančar Drago, Črešnjevci 56, Gornja Radgona, potni list, št. P00722721.
gnx-143298
Jurić Milan, Koroška 2, Velenje, potni
list, št. P00795687. gnn-143333
Kajtna Alojz, Cesta Tončke Čeč 2/
a, Trbovlje, potni list, št. P00982274.
gni-143338

Št.

10-11 / 6. 2. 2004 /

Stran

739

Kerstein Ivana Zlatka, Sebenjska cesta 2, Bled, potni list, št. P00594816.
gnt-143602
Kovačič Tatjana, Ulica bratov Učakar
56, Ljubljana, potni list, št. D00000445
- diplomatski. gns-143786
Kresnik Alojzij, Proseniško 48, Šentjur,
potni list, št. P00197413. gnt-143681
Krošlin Josipa, Podlog 17, Šempeter v
Savinjski dolini, potni list, št. P00410650.
gnq-143505
Kurent Gregor, Miklošičeva 2/c,
Domžale, potni list, št. P00719330.
gng-143440
Kurson Anica, Hrastje 90, Kranj, potni
list, št. P00776705. gnk-143240
Kvas Damjan, Ugovec 13, Oplotnica,
potni list, št. P00504874. gnt-143502
Lazar Jasmina, Strunjan 85/a, Portorož
- Portorose, maloobmejno prepustnico, št.
AI 161089. gnp-143606
Milanović Dragan, Endliherjeva ulica
11, Ljubljana, potni list, št. P00535633.
gnm-143734
Obal Emil, Krog, Vodnikova 4, Murska Sobota, potni list, št. P00365695.
gnq-143605
Panić Dejan, Ipavčeva 10, Brežice, potni list, št. P00269798. gnc-143769
Perhavec Gregor, Kosovelova 11, Vipava, potni list, št. P00392711. gno-143307
Potera Seljami, Savska cesta 20, Kranj,
potni list, št. P00919346. gno-143757
Racaj Mira, Preglov trg 6, Ljubljana,
potni list, št. P00104704. gnc-143444
Ramić Sanela, Mazovčeva pot 9,
Ljubljana, potni list, št. P00254638.
gnx-143348
Reggente Emilija, Kontovel 225,
Trst, Italija, potni list, št. P00848979.
gnw-143349
Repše Vladislav, Veluščkova 1/c,
Maribor, potni list, št. P00180368.
gnm-143509
Schweiger Srečko, Dravska ulica 30,
Bistrica ob Dravi, potni list, št. P00073370.
gnd-143447
Škofic Peter, Taborska 7, Domžale, potni list, št. P00290758. gno-143782
Šturm Katarina, Čelesnikova 14, Medvode, potni list, št. D00000586 - diplomatski. gnr-143383
Tomsič Bojana, Miren 42, Miren, maloobmejno prepustnico, št. AI 102265.
gnq-143405
Venecija Andreja, Einspielerjeva ulica
11, Ljubljana, potni list, št. P00098658.
gnc-143319
Volkar Branko, Zadružna 21, Komenda,
potni list, št. P00210658. gnz-143396
Vrenjak Nina, Trebenče 1, Cerkno, potni list, št. P00039841. gnn-143658
Zapušek Silva, Kukovčeva ulica 12, Celje, potni list, št. P00178899. gnu-143751
Zupančič Franc, Zg. Bitnje 159, Žabnica, potni list, št. P00870143. gnr-143304
Zupančič Nina, Zg. Bitnje 159, Žabnica, potni list, št. P00691006. gnt-143302
Žgur Andrej, Osek 105, Šempas, potni
list, št. P00009607. gns-143303
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Osebne izkaznice
Ahačič Blaž, Ob Savi 32, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1028666.
gnm-143359
Ambruš Tadej, Planinska vas 37, Planina pri Sevnici, osebno izkaznico, št.
1092259. gnj-143687
Arhnaver Angela, Celovška 159,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 69034.
gnf-143741
Babič Ines, Gabrovica pri Komnu 72,
Komen, osebno izkaznico, št. 1289538.
gnp-143331
Bajc Aleksander, Vrhpolje 80, Vipava, osebno izkaznico, št. 1089623.
gnr-143529
Bartol Franc, Cesta Tončke Čeč 3,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 169374.
gnb-143520
Bebar Ljudmila, Jakčeva 38, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 659927.
gnd-143443
Blagotinšek Jožef Pavel, Jagoče 13/c,
Laško, osebno izkaznico, št. 1020670.
gnf-143341
Bratina Jurkovič Tomaž, Ulica bratov
Hvalič 36, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 13080. gnl-143410
Bratok Tadej Janez, Jesenkova 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1736631.
gnn-143808
Brečko Franc, Vojkova ulica 8, Celje, osebno izkaznico, št. 1736905.
gnl-143660
Brečko Patrik, Vojkova ulica 8, Celje, osebno izkaznico, št. 1736903.
gnk-143661
Brezovnik Ambrož, Radegunda 3,
Rečica ob Savinji, osebno izkaznico, št.
1222713. gnf-143316
Burjan Andrej, Liboje 45, Petrovče, osebno izkaznico, št. 404781.
gnb-143420
Celar Danijel, Žerjalova 26, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 315384.
gnn-143283
Cerar Tomo, Daljni vrh 7, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 1366390.
gnu-143301
Cigale Boštjan, Goriška ulica 61, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1597536.
gnl-143485
Cokoja Justina, Goriška ulica 3, Maribor, osebno izkaznico, št. 1122722.
gnn-143508
Curk Jani, Cesta 80/a, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 1077708.
gnn-143433
Dobaja Zvonimir, Dvor, Lovska ulica
13/a, Dvor, osebno izkaznico, št. 1467707.
gne-143417
Dolinar Branko, Novo Polje, Cesta III/
8, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
1562436. gnu-143801
Dorn Urška, Zagrad 87, Celje, osebno
izkaznico, št. 1236407. gnh-143739
Ferlež Miha, Razgledna ulica 10,
Celje, osebno izkaznico, št. 167402.
gnu-143401
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Finkšt Gal, Tomšičeva 5, Velenje, osebno izkaznico, št. 1091354. gnq-143755
Finkšt Metoda, Tomšičeva 5, Velenje, osebno izkaznico, št. 1091290.
gnr-143754
Florijan Bogomir, Rusjanov trg 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 116358.
gnd-143393
Glavaš Kristina, Lipica 16, Sežana, osebno izkaznico, št. 1116493.
gnc-143419
Gorenc Denis, Sokolska ulica 14,
Mirna, osebno izkaznico, št. 1024568.
gnn-143758
Grindl Srečko, Grobelce 7/b, Sveti
Štefan, osebno izkaznico, št. 1572527.
gnu-143501
Grobiša Marjan, Sočebranova 5,
Solkan, osebno izkaznico, št. 1557919.
gnx-143523
Hafner Neža, Reteče 134, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 1032803.
gnd-143693
Hanžekovič Bogdan, Gornji Dolič 78,
Mislinja, osebno izkaznico, št. 603010.
gnu-143601
Hari Nina, Groharjevo naselje 7, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 1204138.
gnd-143743
Hertiš Katarina, Pleterje 71, Lovrenc
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
1167112. gnr-143604
Horvat Daniel, Ulica Osvobodilne fronte 8, Črenšovci, osebno izkaznico, št.
998236. gnw-143449
Horvat Ksenija, Maroltova ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1004379.
gnf-143416
Hraš Zlatko, Bazoviška ulica 12,
Maribor, osebno izkaznico, št. 985367.
gnj-143312
Hribar Olga, Na zelenici 13, Prebold, osebno izkaznico, št. 1180525.
gnr-143554
Hrovat Rajko, Tovarniška 24, Lesce, osebno izkaznico, št. 1709233.
gnq-143305
Jamnik Davor, Bušeča vas 30, Cerklje
ob Krki, osebno izkaznico, št. 938573.
gnr-143454
Jančar Drago, Črešnjevci 56, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 243891.
gnw-143299
Jejčič Angela, Ruska 27, Maribor,
osebno izkaznico, št. 72178. gne-143667
Jurčič Bunc Majda, Sp. Škofije 175/a,
Škofije, osebno izkaznico, št. 647002.
gnh-143314
Jurkovič Tomaž, Ulica bratov Hvalič
36, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
1630404. gnm-143409
Kajtna Alojz, Cesta Tončke Čeč 2/a,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 579336.
gnh-143339
Kajzer Anton, Ob Radoljni 7, Lovrenc na Pohorju, osebno izkaznico, št.
1403107. gnk-143686
Kamničar Ana, Korčetova 4, Maribor, osebno izkaznico, št. 661005.
gnj-143412

Kapun Martina, Počehova 45, Maribor, osebno izkaznico, št. 310491.
gnz-143671
Karba Alojz, Ulica 9. maja 2, Ljutomer, osebno izkaznico, št. 816572.
gnc-143519
Klanšek Rok, Kraigherjeva ulica 6,
Celje, osebno izkaznico, št. 229791.
gnw-143374
Kljuber Marija, Banuta 2, Lendava
- Lendva, osebno izkaznico, št. 649959.
gny-143522
Kniest Kopač Valentina, Ob Ljubljanici 36/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1621965. gnh-143664
Knific Milena, Ljubno 12, Podnart, osebno izkaznico, št. 680284. gno-143407
Kocutar Prosenc Vida, Vodovodna 106,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1051928.
gnu-143351
Kogovšek Anton, Ziherlova 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 311445.
gnw-143499
Kogovšek Stanislav, Sinja Gorica 15,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 311559.
gns-143353
Komerički Lidija, Ulica heroja Rojška
67, Celje, osebno izkaznico, št. 820624.
gny-143422
Konec Banović Krista, Spodnje Stranice 50, Stranice, osebno izkaznico, št.
1682318. gnr-143504
Kopinšek Franjo, Slomškova 7/a, Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
856421. gne-143617
Koren Janez, Gornji Lakoš, Glavna
ulica 96, Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št. 1220263. gnx-143773
Koren Žuža, Gornji Lakoš, Glavna ulica
96, Lendava - Lendva, osebno izkaznico,
št. 1569237. gnp-143760
Košenina Anton, Sp. Senica 11, Medvode, osebno izkaznico, št. 293492.
gni-143788
Košir Miran, Groharjevo naselje 67,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 51988.
gnt-143402
Kotar Denis, Cesta na Grmače 5,
Moravče, osebno izkaznico, št. 216391.
gns-143503
Krel Tatjana, Črešnjevec 11/a, Selnica
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 107843.
gnm-143334
Kresnik Alojzij, Proseniško 48, Šentjur, osebno izkaznico, št. 1061995.
gns-143682
Kristančič Danjel, Kozarno 1, Dobrovo
v Brdih, osebno izkaznico, št. 1033664.
gnd-143343
Krivec Aleš, Spodnja Polskava 130,
Pragersko, osebno izkaznico, št. 888968.
gnk-143411
Krojsl Vesna, Vornikova ulica 12,
Limbuš, osebno izkaznico, št. 1193417.
gnh-143614
Kumar Ines, Vrtojba, Obmejna c. 14,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
1409181. gnd-143293
Kuri Sonja, Holcerjeva 22, Miklavž na
Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
751465. gnx-143673
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Kušar Anton, Uršičev štradon 53,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 710741.
gnj-143587
Lahajnar Marko, Planina 40, Cerkno, osebno izkaznico, št. 992332.
gnl-143510
Landeker Veronika, Ob ribniku 42,
Maribor, osebno izkaznico, št. 219261.
gnb-143670
Lazar Jasmina, Strunjan 85/a, Portorož
- Portorose, osebno izkaznico, št. 823730.
gno-143607
Leben Ludovika Majda, Nahtigalova 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 632768.
gnh-143789
Lenard Jelka, Razlagova 29, Maribor, osebno izkaznico, št. 466968.
gnp-143781
Lesar Kristina, Menardova 65, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 368414.
gnr-143354
Likar Antonija, Valjavčeva ulica 13,
Kranj, osebno izkaznico, št. 78848.
gne-143767
Lukežič Jakob, Sela pri Vrčicah 2,
Semič, osebno izkaznico, št. 1699293.
gnf-143766
Maček Leopolda Terezija, Velesovo 8,
Cerklje na Gorenjskem, osebno izkaznico,
št. 579508. gnv-143425
Mahkovic Frančiška, Vevška cesta 27/
a, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
1681348. gnl-143785
Marinko Suzana, Mlače 2, Loče pri
Poljčanah, osebno izkaznico, št. 1450427.
gnz-143771
Martinčič Franc, Drama 8, Šentjernej, osebno izkaznico, št. 1726882.
gnw-143524
Miljuš Mateja, Ciril Metodova 11,
Maribor, osebno izkaznico, št. 241931.
gnc-143669
Miller Cvetko, Slovenska vas 27,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 987708.
gnh-143489
Mirt Marjana, Goveji dol 21, Krmelj, osebno izkaznico, št. 780701.
gne-143342
Mithans Ivan, Gortina 137, Muta, osebno izkaznico, št. 624806. gnm-143759
Mlekuž Viktorija, Pevno 7, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 401955.
gnq-143530
Mlinarič Marija, Kušarjeva 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 499073.
gnm-143609
Modrej Rajmund, Rudarjevo 19/a,
Črna na Koroškem, osebno izkaznico, št.
347068. gnv-143525
Možek Marija, Mrčna sela 31/a, Koprivnica, osebno izkaznico, št. 830470.
gng-143365
Mrdjenović Anja, Bavdkova ulica 44,
Kranj, osebno izkaznico, št. 1095428.
gnx-143698
Muharemi Džavit, Šercejeva 13, Velenje, osebno izkaznico, št. 483080.
gnj-143612
Nemšak Jože, Zimica 29, Zgornja
Korena, osebno izkaznico, št. 1106845.
gnh-143364

Novšak Fračiška, Gospodinjska 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 423959.
gnc-143494
Obrstar Ivana, Lazina 9, Hinje, osebno
izkaznico, št. 398564. gny-143526
Obrstar Marko, Lazina 9, Hinje, osebno
izkaznico, št. 398592. gnw-143528
Palčič Petra, Prešernova 32, Domžale,
osebno izkaznico, št. 334331. gnr-143704
Paradiž Ivana, Emonska cesta 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1155769.
gnq-143730
Paradiž Petar, Emonska cesta 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1156167.
gno-143732
Pavčič Andrej, Ulica Angelce Ocepkove 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
221928. gnz-143596
Pavlič Brigita, Kumrovška 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1095400.
gnd-143593
Pavlin Frančiška, Jakčeva 5, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 230167.
gnz-143296
Pažon Darinka, Ličenca 43, Loče pri
Poljčanah, osebno izkaznico, št. 1711164.
gni-143513
Perlič Julija, Zastranje 6, Ljutomer, osebno izkaznico, št. 681814.
gnv-143325
Pleterski Miran, Ribiška ulica 3, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št. 135760.
gnz-143446
Ploj Daniel, Holcerjeva 22, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
1366162. gnv-143675
Podbićanin Ines, Lucan 14, Portorož
- Portorose, osebno izkaznico, št. 1733872.
gnv-143600
Poropat Katjuša, Dekani 256/a, Dekani, osebno izkaznico, št. 252571.
gnp-143406
Požgaj Sandi, Gaj 3, Jesenice na Dolenjskem, osebno izkaznico, št. 1006231.
gng-143615
Praprotnik Alenka, Peričeva ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 811089.
gnl-143435
Premk Taja, Sternadova 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1401952.
gnx-143798
Prokič Milan, Limbuška 36, Maribor,
osebno izkaznico, št. 806564. gnz-143696
Radoman Klemen, Ruska 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1054868.
gnr-143729
Rappl Boris, Luke Svetca 5, Litija, osebno izkaznico, št. 1162899. gnj-143537
Rešetič Jožefa, Plevančeva ulica 37,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 541620.
gnh-143539
Rojina Stanka, Jelenska reber 41, Dole
pri Litiji, osebno izkaznico, št. 1707806.
gnr-143804
Romih Vincenc, Lesično 59, Lesično, osebno izkaznico, št. 1005030.
gno-143507
Roškar Marija, Pod vinogradi 21/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 64900.
gnm-143684
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Rot Gregorij, Ahlinova 6, Škofljica, osebno izkaznico, št. 772520.
gnp-143389
Rozman Marinka, Cesta 24. junija 84,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 250321.
gnd-143547
Rožman Jože, Učakovci 4, Vinica, osebno izkaznico, št. 817671.
gng-143315
Schweiger Srečko, Dravska ulica 30,
Bistrica ob Dravi, osebno izkaznico, št.
434467. gnc-143448
Sešelj Zmagoslava, Na cvetači 17,
Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št.
660069. gnk-143811
Sitar Ciril, Rimska cesta 134, Šempeter v Savinjski dolini, osebno izkaznico, št.
570326. gnk-143511
Skočir Gregor, Mašera Spasičeva 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 405792.
gne-143542
Smith Sebastian, Podrečje 10, Domžale, osebno izkaznico, št. 130714.
gni-143313
Stojanović Dušan, Ljubljanska cesta
54, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
207768. gnz-143346
Stres Žan, Miklošičeva ulica 11,
Celje, osebno izkaznico, št. 579262.
gnu-143326
Stupan Feliks, Na Gaj 38, Bresternica, osebno izkaznico, št. 1008362.
gnu-143676
Svenšek Mirko, Heroja Staneta 7,
Žalec, osebno izkaznico, št. 136514.
gng-143290
Šarc Andrej, Šorlijeva 35, Kranj, osebno izkaznico, št. 742829. gnw-143799
Ščavničar Mitja, Cesta maršala Tita 18,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 1095002.
gnh-143514
Šobar Terezija, Na peči 21, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 488497.
gnw-143399
Špindler Anton, Berkovci 35, Sveti Jurij
ob Ščavnici, osebno izkaznico, št. 953760.
gny-143297
Šporn Valentina, Hubadova ulica 29,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 482399.
gnt-143727
Šretl Nevenka, Zbelovo 13/c, Loče pri
Poljčanah, osebno izkaznico, št. 1206095.
gnn-143308
Štepec Polonca, Šentjakob 17, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 398201.
gnt-143677
Štrubelj Jožef, Lavrica, Srednjevaška
ulica 85, Škofljica, osebno izkaznico, št.
520994. gnb-143395
Teran Irena, Trstenik 33/a, Golnik, osebno izkaznico, št. 1564724.
gnp-143756
Tolar Damjan, Praprotno 20, Selca, osebno izkaznico, št. 759831.
gny-143747
Tomec Anica, Pivovarniška ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 468569.
gnp-143656
Toš Jožef, Gibina 22, Vitomarci, osebno izkaznico, št. 1659287. gny-143597
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Trkov Alojz, Ratež 37, Brusnice, osebno izkaznico, št. 138675. gnl-143735
Trpin Matej, Povšetova 62, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 912467.
gne-143642
Trstenjak Stanislava, Log 2, Hrastnik,
osebno izkaznico, št. 8715. gnj-143512
Uršič Roš Martina, Ledine 31, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 1268502.
gnz-143521
Vajngerl Marjeta, Zg. Porčič 12,
Sv.trojica v Slov.goricah, osebno izkaznico, št. 408179. gnw-143599
Venecija Andreja, Einspielerjeva ulica 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
167317. gnz-143321
Vidič Adrijan, Vojkova 25, Kanal, osebno izkaznico, št. 1327651. gni-143738
Vidmar Vesna, Prečna 86, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 964459.
gnf-143516
Vindiš Ivan, Apače 96, Lovrenc na
Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
765681. gnn-143408
Volk Boris, Trg svobode 6, Tržič, osebno izkaznico, št. 1459199. gnj-143562
Vozič Mihec, Ljubljanska 17/b, Maribor, osebno izkaznico, št. 333002.
gnc-143244
Zapušek Silva, Kukovčeva ulica 12,
Celje, osebno izkaznico, št. 818682.
gnw-143749
Zupan Jasna, Cankrjeva 16, Maribor, osebno izkaznico, št. 955532.
gng-143665
Zupančič Bruno, Pod hribom 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 119622.
gnk-143536
Žigon Tina, Strane 26, Hruševje, osebno izkaznico, št. 1467710. gns-143603
Živanović Zorica, Clevelandska 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 218121.
gnf-143791
Žoher Milan Radovan, Zelena pot 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 487206.
gno-143282
Žvan Renato, Titova 100, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 928339. gnb-143295

Vozniška dovoljenja
Ahačič Blaž, Ob Savi 32, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1244238, reg. št. 223181, izdala UE Ljubljana. gnn-143358
Aksentijevič Živojin, Golnik 124, Golnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1259074, reg. št. 50061, izdala UE Kranj.
gnc-143344
Avpič Tine, Kolodvorska 2, Semič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8646.
gng-143690
Ban Maja, Chengdujska cesta 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50 km/h, BGH, št. S 1794963, reg. št.
259791, izdala UE Ljubljana. gnt-143777
Belak Gorazd, Murski vrh 27, Radenci, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BCEGH, reg. št. 14622, izdala UE Gornja
Radgona. gnm-143459
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Berložnik Anton, Florjan 227, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BFGH, št. S001735141, reg. št. 8142, izdala UE Velenje. gnq-143534
Bevc Vojko, Lesično 47, Lesično,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg.
št. 11003, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnr-143429
Bizant Katja, Sveti duh 89, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29218,
izdala UE Škofja Loka. gnl-143810
Bizjak Marko, V mlinu 49, Šempeter
pri Gorici, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 1/2004.
gnj-143462
Brečko Franc, Vojkova ulica 8, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
592840, reg. št. 51863. gnm-143659
Buček Maja, Panonska 2/a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
001331462, reg. št. 116521, izdala UE
Maribor. gne-143242
Cergol Matej, Bevkova 10, Ankaran Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 42494. gnm-143709
Cerkvenik Janja, Merče 9/a, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15647, izdala UE Sežana. gns-143253
Cesar Milan, Fram 220, Fram, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 496562, reg. št.
82689, izdala UE Maribor. gnj-143362
Cigale Boštjan, Goriška ulica 61, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
482787, reg. št. 194600, izdala UE Ljubljana. gne-143492
Dežman Terezija, Otoče 18, Podnart,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1680702, reg. št. 13248. gnw-143574
Dolinar Branko, Novo Polje, Cesta III/8,
Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 932735, reg. št. 141174, izdala
UE Ljubljana. gnv-143800
Đorđijoska Lidija, Kranjska cesta 4/a,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21866, izdala UE Kamnik. gnq-143805
Felić Adin, Cesta na Roglo 11/f, Zreče,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg.
št. 8214. gnh-143464
Ferlež Miha, Razgledna ulica 10, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1536417, reg. št. 40292. gns-143378
Fister David, Pot na Brod 4, Radeče, vozniško dovoljenje, št. S 1859720.
gny-143672
Fišer Natalija, Čermožiše 82/a, Žetale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1089147, izdala UE Ptuj. gnk-143261
Glažar Nevenka, Pod Jelovico 8, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
284, izdala UE Postojna. gnw-143774
Gomizelj Matevž, Kazlje 13, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19151,
izdala UE Sežana. gno-143582
Grobiša Marjan, Sočebranova 5, Solkan, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 26705. gnk-143461
Hafner Neža, Reteče 134, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 27798, izdala UE Škofja Loka.
gnc-143694

Hanžekovič Bogdan, Gornji Dolič 78,
Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 4508, izdala UE Slovenj Gradec.
gnt-143577
Hari Nina, Groharjevo naselje 7, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. A do
50 km/h, BGH, reg. št. 30530, izdala UE
Škofja Loka. gni-143742
Hercog Marjana, Tevče 8/c, Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1449455.
gnv-143300
Hergold Nataša, Borova vas 4, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1127824, reg. št. 111543, izdala UE Maribor. gnk-143515
Horvat Bojan, Borova vas 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
371983, reg. št. 16090, izdala UE Maribor. gnx-143423
Horvat Janko, Hrastje Mota 34, Radenci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 14580, izdala UE Gornja Radgona.
gnd-143268
Hraš Zlatko, Bazoviška ulica 12, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1862563, reg. št. 25267,
izdala UE Maribor. gnk-143311
Hribar Martina, Triglavska 1, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. A do 350 ccm
BGH, št. S 1780393, reg. št. 39699, izdala
UE Domžale. gnp-143610
Hrovat Rajko, Tovarniška 24, Lesce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
900630, reg. št. 20121. gnf-143266
Hruševar Milka, Kandijska cesta 37,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 18808, izdala UE Novo mesto. gnz-143471
Jakovljević Cvetka, Ul. Kneza Koclja
36, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 574243, reg. št. 85069, izdala
UE Maribor. gnz-143421
Jambrovič Josip, Ulica svobode 24,
Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 1379015, reg. št.
75785, izdala UE Maribor. gng-143540
Jančič Irena, Trdinova ulica 6, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
121301, reg. št. 877. gnp-143306
Janeš Ivan, Kampel 8/a, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 262, reg. št. 16860. gnu-143251
Jenko Luka, Ograde 16/a, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 7349,
izdala UE Logatec. gnl-143285
Jesenko Miha, Gregorčičeva 21/a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1378680, reg. št. 116104, izdala UE
Maribor. gni-143413
Jovanovič Mimi, Šmarješke Toplice
162, Šmarješke Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12959, izdala UE
Novo mesto. gnm-143259
Jus Edi, Radana vas 23, Zreče, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 15015.
gnq-143255
Kalanj Aljoša, Stresova ulica 7, Kobarid, vozniško dovoljenje, št. S 1032740,
izdala UE Tolmin. gnw-143249
Kerstein Ivana Zlata, Sebenjska 2,
Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
869559, reg. št. 10253. gnu-143576

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Kirn Matej, Brdce 55, Dol pri Hrastniku,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 120/2003. gnr-143404
Kiseljak Tadeja, Prepolje 21, Marjeta na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1331939, reg. št. 117108, izdala
UE Maribor. gnq-143680
Klajnšček Ciril, Rimska cesta 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1824138, reg. št. 261275, izdala
UE Ljubljana. gnb-143695
Klanšek Rok, Kraigherjeva ulica 6, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
40975. gny-143372
Kogovšek Stanislav, Sinja Gorica 15,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. 3138, izdala UE Vrhnika. gnt-143352
Kopač Suzana, Dobračevska ulica 28, Žiri, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 28362, izdala UE Škofja Loka.
gny-143247
Kos Miha, Grintovška cesta 5, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 23652,
izdala UE Kamnik. gno-143807
Kovač Matjaž, Cesta dveh cesarjev
307, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S 1794207, reg. št.
178191, izdala UE Ljubljana. gno-143657
Kovačič Jolanda, Tomšičeva ulica 1,
Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. 13285, izdala UE Lendava.
gnk-143336
Krajnc Katja, Prešernova cesta 32,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 7962, izdala UE Gornja Radgona.
gny-143572
Kranjc Janez, Einspielerjeva ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1761929, reg. št. 258891,
izdala UE Ljubljana. gnb-143495
Krek Peter, Selca 11/a, Selca, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 943, izdala UE
Škofja Loka. gnw-143674
Kremenovič Darko, Oktoberske revolucije 23, Izola - Isola, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 968220, izdala UE Izola.
gnx-143573
Kresnik Alojzij, Proseniško 48, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, reg. št.
20, izdala UE Šentjur pri Celju. gnr-143683
Krnc Boštjan, Želimlje 11, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1795015, reg. št. 227044, izdala UE Ljubljana. gnj-143237
Krušič Rok, Zgoša 53, Begunje na
Gorenjskem, preklic duplikata vozniškega
dovoljenja, kat. BGH, št. S 01106851, reg.
št. 195675. gnc-143469
Kryštufek Irena, Ulica Janeza Puharja
4, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 637802, reg. št. 37369. gnq-143580
Kvas Damjan, Ugovec 13, Oplotnica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
477400, reg. št. 11577, izdala UE Slovenska Bistrica. gnq-143455
Laznik Borislav, Lipoglav 55, Loče
pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 7261. gnl-143260
Laznik Dominik, Otiški vrh 126/a, Dravograd, vozniško dovoljenje, kat. 6033.
gnf-143241

Lipovšek Anton, Ljubljanska 76, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
554314, reg. št. 32520. gns-143553
Lippai Maka Ariana, Prešernova ulica
6, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001314148, reg. št. 34029, izdala UE
Domžale. gnp-143806
Lipuš Robert, Cesta na polje 12, Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
478092, reg. št. 15764, izdala UE Slovenska Bistrica. gnp-143456
Lovšin Milan, Mrtvice 5/a, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
216099, reg. št. 630, izdala UE Kočevje.
gnh-143689
Maček Boštjan, Ojstro 2, Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1859917,
izdala UE Laško. gnf-143666
Marinko Suzana, Mlače 2, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9539. gnb-143770
Markočič Aleš, Vetrišče 18, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 34477, izdala UE Nova Gorica.
gnv-143250
Miklovič Jernej, Dragovanja vas 18,
Dragatuš, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 10314, izdala UE Črnomelj.
gnh-143239
Milenović Jasminka, Frankovo naselje
174, Škofja Loka, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 25179, izdala UE Škofja
Loka. gni-143388
Miljuš Mateja, Ciril Metodova 11, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
801406, reg. št. 66145, izdala UE Maribor.
gnd-143668
Mirtič Peter, Ulica Gorenjskega odreda
8, Kranj, duplikat vozniškega dovoljenja,
kat. BGH, št. S 1464568, reg. št. 44534,
izdala UE Kranj - duplikat I. gnl-143685
Muharemi Džavit, Šercejeva 13, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1682494, reg. št. 4049, izdala
UE Velenje. gni-143613
Nartnik Tina, Vaše 2/c, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1373709,
reg. št. 236477, izdala UE Ljubljana.
gno-143332
Nose Cirila, Prestruge 65, Videm-Dobrepolje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 552142, reg. št. 10420, izdala
UE Grosuplje. gnv-143350
Oblak Boran, Prvenci 4, Markovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1494772,
izdala UE Ptuj. gnl-143385
Pajnič Sašo, Janeza Puharja 10,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1375659, reg. št. 51975, izdala UE Kranj.
gnj-143262
Paradiž Ivana, Emonska cesta 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50 km/h, BGH, št. S 1819735, reg. št.
102930, izdala UE Ljubljana. gnt-143731
Pašagić Sajid, Nad mlini 35, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 19194, izdala UE Novo mesto.
gnf-143466
Pašalič Zlatan, Sovretova ulica 23, Krško, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg.
št. 14439, izdala UE Krško. gnv-143550
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Paulini Luka, Polje, Cesta XXXII/45,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1434517, reg. št. 237760, izdala UE
Ljubljana. gnu-143776
Pavčič Andrej, Ulica Angelce Ocepkove 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 766593, reg. št. 66631, izdala
UE Ljubljana. gnb-143595
Peršin Andrej, Rakovniška cesta 3/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1251329, reg. št. 130078, izdala UE
Ljubljana. gni-143438
Praprotnik Alenka, Peričeva ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1708436, reg. št.
20612, izdala UE Ljubljana. gnm-143434
Prokič Milan, Limbuška 36, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1644722, reg. št. 61608, izdala UE Maribor. gny-143697
Ralca Maja, Log pri Vrhovem 8, Radeče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1317136. gnm-143688
Rappl Boris, Luke Svetca 5, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
204215, izdala UE Litija. gni-143538
Raščan Lucijan, Fokovci 11, Fokovci, vozniško dovoljenje, reg. št. 34137.
gnp-143256
Rizvanović Denisa, Plešičeva ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1504130, reg. št. 222482, izdala UE
Ljubljana. gni-143588
Rogić Ljubiša, IX. korpusa 7, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 9201, izdala UE Izola. gnx-143252
Sabo Damjan, Križevci 150, Križevci, vozniško dovoljenje, reg. št. 39119.
gnn-143458
Sajovic Violeta, Bašelj 103, Preddvor, vozniško dovoljenje, kat. BH, št. S
806882, reg. št. 27487, izdala UE Kranj.
gnd-143718
Savič Radiša, Jenkova 79, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1444787, reg. št. 118765, izdala UE Maribor. gnw-143324
Sekuc Marko, Podhom 31, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 868654, reg. št. 16133. gny-143722
Sirk Bojan, Cesta za gradom 10, Radeče, vozniško dovoljenje, št. S 106266.
gnh-143768
Sivec Bojan, Ulica ruške čete 14, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8567,
izdala UE Ruše. m-116
Slavec Janez, Jaka Platiše 19, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
359299, reg. št. 23165, izdala UE Kranj.
gnv-143575
Smrekar Sonja, Matena 24, Ig, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1435091,
reg. št. 15499, izdala UE Ljubljana.
gnk-143761
Starc Judita, Žanova 5, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 808215, reg. št.
4415, izdala UE Kranj. gnp-143581
Strelec Tadej, Štrekljeva 72, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1332262, reg. št. 116663, izdala UE Maribor. gnp-143506
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Stupan Feliks, Na Gaj 38, Bresternica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1544738, reg. št. 25690, izdala UE Maribor. gnv-143679
Svenšek Mojca, Ul. heroja Staneta 7,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1195370, izdala UE Žalec. gnu-143426
Šalamun Ali, Čevljarska 28, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 29296, izdala UE Koper.
gnf-143716
Šket Branko, Žegar 5, Prevorje, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 5595,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnl-143335
Škvorc Alen, Ižanska cesta 375, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
596629, reg. št. 196360, izdala UE Ljubljana. gnd-143618
Šorli Peter, Mala vas 30, Bovec, vozniško dovoljenje, št. S 1233461, izdala UE
Tolmin. gns-143578
Šporn Valentina, Hubadova ulica 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1103004, reg. št. 212461, izdala UE
Ljubljana. gnu-143726
Šretl Nevenka, Zbelovo 13/c, Loče
pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 2821. gnm-143309
Štingl Nevenka, Brodarjeva 41, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
504662, reg. št. 27915. gng-143415
Štrubelj Jožef, Lavrica, Srednjevaška
ulica 85, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BCEFGH, št. S
1718998, reg. št. 3378, izdala UE Ljubljana. gnc-143394
Šučur Dragomir, Pot na Kal 9, Pivka,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
2723, izdala UE Postojna. gnm-143584
Tolar Damjan, Praprotno 20, Selca,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
reg. št. 28407, izdala UE Škofja Loka.
gnz-143746
Tomec Anica, Pivovarniška ulica
8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1527007, izdala UE Ljubljana.
gnr-143654
Tratenšek Jože, Pečica 37, Podplat,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGHF, št. 12840, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnw-143699
Trstenjak Stanislava, Log 2, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. 4435. gnk-143386
Tušek Dušica, Cankarjeva 31/a, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1660454, reg. št. 20394. gne-143267
Vajda Janez, Bukovci 140, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
3148, izdala UE Ptuj. gnc-143594
Vene Andrej, Zadružna ulica 3/a, Kranj,
preklic duplikata vozniškega dovoljenja,
kat. BFGH, št. S 1603797, reg. št. 25943,
izdala UE Kranj. gnr-143258
Venecija Andreja, Einspielerjeva ulica
11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1286023, reg. št. 209543, izdala UE Ljubljana. gnd-143318
Vogrinčič Zlatka, Ulica bratov Hvalič
2, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 26858. gnp-143356
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Volk Boris, Trg svobode 6, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S001640346, reg. št. 11069, izdala UE
Tržič. gnh-143564
Vrh Mirjam, Rozmanova ulica 24/h,
Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 661203, izdala UE Ilirska Bistrica. gnh-143414
Vujanović Milorad, Rudija Papeža 34,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1521074, reg. št. 45933, izdala UE
Kranj. gnd-143418
Zajc Martin, Hauptmaničeva 4, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1621654, izdala UE Ptuj. gnt-143477
Zapušek Silva, Kukovčeva ulica 12,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14719. gnv-143750
Zera Andrijano, Stantetova ulica
16, Velenje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1558497, izdala UE Velenje.
gnq-143655
Žagar Erika, Stranska pot 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1797452, reg. št. 191231, izdala UE Ljubljana. gns-143403
Žgank Matjaž, Ruše 8/b, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1562939,
izdala UE Žalec. gnl-143535
Žigon Tina, Strane 26, Hruševje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 15489,
izdala UE Postojna. gnr-143579

Zavarovalne police
Adriatic zavarovalna družba d.d. PE
Novo mesto preklicuje veljavnost dokumentov: 1-AO-2003 št. 1238205,
1-AO-2003 št. 1238206, zel. karta št.
0946802, zel. karta št. 0843802, vinkulacija št. 21230, pobotnica Z-3 št. 395509,
1-AO-2003 št. 1285879, AA-PON št.
358142. Ob-2013/04
Berlic Maja, Utik 36, Vodice, zavarovalno polico, št. 578213, izdala zavarovalnica
Slovenica. gnk-143436
Bogataj Franc, Sneberska cesta
20/a, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
651719, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnx-143498
Brenčič Alojz, Gozdna pot 1/d, Logatec, zavarovalno polico, št. 4404401261,
izdala zavarovalnica Triglav. gny-143322
CEBORT d.o.o., Brdnikova 13/b, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0954404, izdala zavarovalnica Tilia. gnv-143775
IR IMAGE d.o.o., Podgorje 61 b, Kamnik, zavarovalno polico, št. 720594 z dne
5. 5. 2001, za motorno kolo znamke Honda CBR-600, izdala zavarovalnica Tilia.
gnw-143803
KOPRIMA D.O.O. LJUBLJANA, Hrenova 11, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
0194910 in 0228171 - police zdravstvenega zavarovanja, izdala zavarovalnica
Slovenica/Coris. gni-143238
Kralj Jure, Celovška cesta 87,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
574218, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnn-143583

Kržišnik Mihael, Dvorje 108, Cerklje
na Gorenjskem, zavarovalno polico, št.
778124, izdala zavarovalnica Tilia d.d..
gnh-143264
Maremico d.o.o., Dunajska cesta 120,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 800284,
izdala zavarovalnica Tilia za vozilo Peaugeot Boxer, z reg. oznako LJ D9-80V.
gnq-143355
Polajnko
Darko,
Podlubnik
99,
Škofja Loka, zavarovalno polico, št.
41401001663, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnx-143598
Prislan Slavka, Savska cesta 13, Domžale, zavarovalno polico, št. 507386, izdala zavarovalnica Triglav. gne-143392
Špendal Jan, Studenec 6, Ivančna
Gorica, zavarovalno polico, št. 177074
in 909375, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gng-143490
Trdan Rok, Sušje 3/b, Ribnica, zavarovalno polico, št. 40189269, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gng-143740
Trobec Janez, Španova pot 4, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 954336, izdala
zavarovalnica Tilia. gnk-143586
Vilar Urška, Smrtnikova 3, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0389364, izdala
zavarovalnica Adriatic, izdana na ime Šilca Urška. gno-143482
VOLTA D.O.O., Tržaška 19, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0974149 - obvezno
avtomobilsko zavarovanje, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gni-143663

Spričevala
Abrič Boris, Mašera Spašičeva 9,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
strokovnem izpitu Centra strokovnih šol v
Ljubljani, izdano leta 1972. gnl-143710
Avramović Dragan, Kermaunerjeva 21,
Ljubljana, spričevalo 3., 4., 5. in 6. razreda
OŠ Janeza Levca v Ljubljani, izdano leta
1978, 1979, 1980, 1981. gnd-143793
Babić Lange Snežana, Ljubljanska
cesta 106, Domžale, maturitetno spričevalo Šole za prodajalce v Ljubljani, izdano
leta 1979, izdano na ime Babić Snežana.
gnz-143496
Bagari Mateja, Lipovci 116, Beltinci,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje kmetijske šole Rakičan, izdano leta 1990
in 1991, izdano na ime Horvat Mateja.
gng-143590
Banović Suzana, Pristava, Mlaka 1,
Kranj, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
trgovske šole v Kranju, izdano leta 1997
in 1998. gnx-143548
Barle Marko, Kraigherjeva 8/a, Velenje, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Celju, izdano leta
1996. gnu-143476
Bertoncelj Janez, Bistrica pri Tržiču,
Kovorska cesta 57, Tržič, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za živinorejsko veterinarske tehnike v Ljubljani, št. 12.9.1968,
izdano 4. 9. 1968. gnm-143809
Bešić Ekrem, Ravnice 10, Zagreb,
Hrvaška, spričevalo o zaključnem izpitu
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Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča v
Ljubljani, izdano leta 1978. gnr-143279
Birk Franci, Plešičeva ulica 8, Ljubljana, spričevalo 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje šole tehničnih
strok, izdano leta 1996. gnz-143796
Borec Izidor, Sela 1, Sežana, spričevalo o zaključnem izpitu Centra strokovnih
šol v Ljubljani, št. 337, izdano leta 1963.
gny-143272
Boškovič Sretena, Slavka Gruma 1,
Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu Kmetijske šole Grm Novo mesto, izdano leta 1995. gne-143367
Božič Marica, Ilirska 34, Izola - Isola,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole Koper, izdano leta 1984,
izdano na ime Berce Marica. gng-143369
Bratina Jožefa, Krapje 18, Veržej, zaključno spričevalo Gimnazije Fran Miklošič
Ljutomer, izdano leta 1978. gnu-143276
Breznik Robert, Glavni trg 27, Kamnik,
indeks, št. 09995107, izdala Fakulteta za
pomorstvo in promet. gnv-143625
Brglez Klemen, Cesta Kozjanskega
odreda 68, Šentjur, spričevalo od 1 do
3. letnika Srednje lesarske šole Maribor, izdano leta 1995, 1996 in 1997.
gnw-143424
Cotman Barbara, Ulica Kamniškega
bataljona 3/a, Trzin, spričevalo 3. letnika
Srednje tekstilne šole v Kranju, izdano leta
1996/97. gnb-143745
Čeh Danica, Francetova 6, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Poslovodske šole Slovenj Gradec, trgovinski poslovodja, izdano leta 1987. gng-143565
Čuk Gregor, Šmarje 59, Branik, spričevalo OŠ Danila Lokarja - pri Zavodu
za kulturo in šport, šolsko leto 1997/98.
gno-143457
Davidović Stipan, Zolajeva 13, Maribor, diplomo ŽŠC v Mariboru, izdana leta
1970. m-93
Drobnjak Darinka, Gregorčičeva ulica
55, Izola - Isola, spričevalo 4. letnika Srednje šole Rudolf Maister v Kamniku, izdano
leta 1998. gnc-143794
Dvanajščak Gorazd, Ulica Staneta Severja 19, Maribor, indeks, št. 61158102, izdala Pedagoška fakulteta Maribor. m-102
Erman Žiga, Sostrska cesta 15/d, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 2000. gnj-143437
Eržen Borut, Koritnica 41/a, Grahovo
ob Bači, zaključno spričevalo Tehniškega
šolskega centra Nova Gorica - smer elektrotehnik, izdano leta 1992. gnq-143280
Fenrih Anton, Bistrica ob Sotli 33, Bistrica ob Sotli, spričevalo o zaključnem izpitu Vrtnarske šole Celje, poklic cvetličar,
izdano 21. 6. 2002. gnx-143323
Gajer Beno, Kerenčičeva 5, Gornja
Radgona, spričevalo OŠ Gornja Radgona. gns-143278
Gajšek Roman, Kompole 42, Štore, diplomo Srednje tehnične šole v Celju - kovinsko predelovalna smer, št. II-S/238,
izdana leta 1984. gno-143557
Gavranovič Danijel, Cesta 4. julija
64, Krško, spričevalo o zaključnem izpi-

tu Srednje šole Krško, izdano leta 1999.
gnm-143634
Horvat Franc, Bukovci 4/a, Markovci,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
kovinarske šole Ptuj, izdano leta 1983.
gng-143465
Hudina Alenka, Grča 32, Dol pri Hrastniku, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1998 in 1999. gnw-143724
Hudoklin Silvo, Vrbje 3, Kostanjevica
na Krki, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kovinarske šole Krško, izdano
leta 1991. gnq-143480
Ivanovič Goran, Shakespearova 10,
Maribor, maturitetno spričevalo II. gimnazije Maribor, izdano leta 1995. m-114
Kadunc Kušljan Mojca, Trubarjeva
cesta 25, Šentjernej, spričevalo od 1 do
3. letnika Srednje šole tehničnih strok in
osebnih storitev v Ljubljani, izdano leta
1989, 1990 in 1991, izdano na ime Kadunc Mojca. gns-143703
Kalender Jasmina, Vilharjeva 37, Ajdovščina, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevala od 1 do 3. letnika Trgovske in ekonomske šole v Novi Gorici.
gns-143478
Kalinšek Laura, Cesta ob lipi 2, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Prve gimnazije Celje, izdano leta 1992/93. m-94
Keršmanc Simon, Dragomer, V Loki 1,
Vrhnika, potrdilo o usposabljanju z delom
srednje gradbene in ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 1996. gni-143563
Kirbiš Jasmina, Zg. Hajdina 84/b, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
šole, izdano leta 1994. gnx-143277
Kodba Maja, Prešernova 24, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole
Maribor, izdano leta 1996. m-107
Korenč Andrej, Ul. Željka Tonija 16,
Ljubljana Šmartno, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za voznike motornih vozil
v Ljubljani, št. III/107, izdano leta 1975.
gnp-143481
Kotar Stane, Prosvetna 1, Semič, spričevalo 2. letnika Centra srednjih šol v Novem mestu - lesar širokega profila, izdano
leta 1992. gnr-143329
Kovačević Suzana, Poklukarjeva 10,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole, izdano leta 2001.
gnu-143626
Kovačič Tončka, Polje 15, Bohinjska
Bistrica, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske šole v Radovljici, izdano leta
1982. gnc-143723
Kozole Milan, Ločica ob Savinji 133,
Polzela, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča v
Ljubljani, poklic monter vodovodnih naprav, izdano leta 1975. gni-143263
Kristančič Simon, Višnjevik 34, Dobrovo v Brdih, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
ter zaključno spričevalo Tehničnega šolskega centra Nova Gorica, poklic avtomehanik, izdano leta 1996, 1997 in 1998.
gnf-143566
Krnaič Irena, Stranska vas 3, Dobrova, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
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ekonomske šole, izdano leta 1985, izdano
na ime Slatinek Irena. gnu-143551
Krstić Miodrag, Adamičeva 9, Ljubljana, diplomo Srednje strojne šole v Ljubljani, izdana leta 1985. gnj-143287
Kunc Anja, Belokriška 8, Portorož - Portorose, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole v Kopru, izdano leta 2002.
gny-143347
Kupnik Beno, Flisova 23, Muta, maturitetno spričevalo Srednje strojne šole
Ravne na Koroškem, izdano leta 28. 6.
1984. gnb-143570
Laslo Boris, Gregorčičeva ulica 9/a,
Lendava - Lendva, potrdilo o opravljenem
zaključnem izpitu na dvojezični srednji šoli
Lendava. gnc-143719
Lausegar Uroš, Pristava, Mlaka 9,
Tržič, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
policijske šole, izdano leta 1992 in 1993.
gny-143797
Lazar Marjan, Vanganel 30/a, Koper
- Capodistria, diplomo Srednje šole tehničnih strok in osebnih storitev v Ljubljani.
gni-143713
Leban Vanja, Dolje 2, Tolmin, zaključno
spričevalo Srednje ekonomske in trgovske
šole v Novi Gorici - smer ekonomski tehnik, izdano leta 2001. gnc-143269
Lebar Branko, Dragonja 41, Sečovlje
- Sicciole, diplomo GTŠ Izola - kuhar.
gne-143467
Majerič Srečko, Žice 62, Sv.Ana v
Slov.goricah, spričevalo Strojne kmetijske
šole v Mariboru, poklicni šofer, izdano leta
1981. m-98
Makovec Jože, Dolenje Dole 15, Škocjan, spričevalo OŠ Škocjan, izdano leta
1974. gnt-143560
Makragić Dejan, Ghegova 3, Maribor,
spričevalo 4. letnika in diplomo SKSMŠ
Maribor, izdano leta 1991. m-109
Marič Viktorija, Cesta na Ostrožno
126, Celje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole Celje, izdano leta
1994/95. gnf-143291
Marovt Mitjem, Na trgu 25, Mozirje,
indeks, št. 20980459, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gny-143397
Mikić Mirjana, Borštnikov trg 2, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1981/82. gnk-143736
Miklavc Alenka, Selovec 70, Šentjanž
pri Dravogradu, maturitetno spričevalo in
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske šole. gno-143257
Mlakar Maja, Škrilje 89, Ljubljana, indeks, Srednje trgovske šole v Ljubljani
leto izdaje 1996. gnf-143541
Mohorko Damjan, Gerbičeva ulica 49,
Ljubljana, obvestilo o uspehu 2. letnika
Gimnazije Ljubljana Šiška, izdano leta
1996. gnw-143549
Mujdrica Aleš, Herbesteinova ulica 13,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane, izdano leta 1995. gnh-143439
Mušič Marjeta, Lehen 28, Podvelka,
spričevalo o končani OŠ Lovrenc na Pohorju, izdano leta 1982. m-117
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Nađ Silva, Vidovečka 4, Zagreb, Hrvaška, spričevalo o zaključnem izpitu Šole
za medicinske sestre v Ljubljani, Oddelek za pediatrično smer, št. 940, izdano
29. 6. 1977, izdano na ime Očkon Silva.
gnx-143248
Nograšek Gregor, Uraničeva ulica 2,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tehničnih strok in osebnih
storitev v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnr-143479
Oblak Milan, Stara cesta 78, Ljutomer,
potrdilo o opravljenem izpitu za viličarja,
št. 884, izdano 14. 3. 1995 na Delavski
univerzi v Mariboru. m-112
Pacek Igor, Stari grad 1, Podbočje, diplomo Srednje šole kovinarske in elektrotehnične usmeritve Krško, izdana leta
1989. gnx-143398
Pernek Stanislav, Strmec pri Leskovcu
56, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednješolskega gradbenega centra v
Mariboru, izdano leta 1974. m-118
Pernek Stanislav, Strmec 56, Zgornji
Leskovec, zaključno spričevalo Gradbenega šolskega centra Maribor - avtoličar,
izdano leta 1974. gnb-143270
Peterka Janko, Pretrž 3, Moravče,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 1997. gnw-143328
Petković Darinka, Poljanska cesta
66/b, Ljubljana, diplomo Srednje kemijske šole v Ljubljani, izdana leta 1982.
gnn-143783
Galof Petra, Hosta 12, Škofja Loka,
potrdilo o opravljenem zaključnem izpitu
na ŠC za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, izdano leta 1998 na ime Kozelj
Petra. gne-143721
Petrič Aleš, Klemenčičeva 19, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Vič, naravoslovno matematični program, izdano leta 1993. gnq-143380
Petrić Obrenko, Tržaška 36, Postojna,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole Maribor, izdano leta 1980.
gns-143778
Plankar Robert, Ambrus 1, Zagradec,
diplomo Srednje šole tehničnih strok in
osebnih storitev v Ljubljani, izdana leta
1991. gnj-143762
Plešivčnik Tanja, Šmartno pri Slovenj
Gradcu 178, Šmartno pri Slov.Gradcu, indeks, št. 18000251, izdala FF v Ljubljani.
gnd-143543
Povše Andrejka, Novljanska cesta 18,
Preddvor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole v Kranju - ekonomski tehnik, izdano leta 1975, izdano na
ime Sivec Andrejka. gne-143717
Prah Aleksander, Planinska cesta 38,
Lovrenc na Pohorju, potrdilo o tečaju za
viličarja, št. 654, izdano 8. 11. 1994 pri
Ljudski univerzi Maribor. m-96
Prebil Angela, Rusjanov trg 4, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne trgovske šole, izdano leta 1983.
gni-143288
Prejac Simona, Velika Nedelja 2, Velika Nedelja, spričevalo o zaključnem izpitu
SŠC Ptuj, kmetijska šola. gnt-143377
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Primc Tadej, Bazoviška 46, Ilirska Bistrica, spričevalo 3. letnika Ekonomske
šole, izdano leta 2002. gnh-143714
Primc Tadej, Bazoviška 46, Ilirska Bistrica, spričevalo 4. letnika Ekonomske
šole, izdano leta 2003. gng-143715
Ribičič Andrej, Valvazorjeva 7, Ljubljana, indeks, št. 0005762751, izdala Fakulteta za organizacijske vede v Mariboru.
gng-143390
Rubnik Ksenija, Sp. Polskava 24,
Pragersko, spričevalo o poklicni maturi
Srednje trgovske šole Maribor, smer ekonomsko komercialni tehnik, izdano leta
2002. m-110
Rumpf Andrej, Lenardonova 17, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ
v Mariboru, izdano leta 1992. m-104
Skornšek Anja, Valentiničeva 9, Laško,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole
v Mariboru, št. 11715, izdano leta 2002.
gnb-143470
Smisl Čufar Manja, Gradnikova 121,
Radovljica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje družboslovne in jezikovne smeri,
izdano leta 1985, izdano na ime Smisl
Manja. gnj-143712
Sreš Ronald, Bratonci 104, Beltinci,
spričevalo OŠ Beltinci. gnv-143375
Stojanović Milorad, Browdan Majdan,
Banja Luka, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča v
Ljubljani, izdano leta 1980. gnh-143289
Stokič Dušan, Brunšvik 83, Rače, spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ v Mariboru, smer oblikovalec kovin. m-90
Stošić Dejan, Titova 100, Jesenice,
spričevalo 8. razreda OŠ Tone Čufar Jesenice. gne-143567
Šabič Mirena, Trg Franca Fakina 14,
Trbovlje, spričevalo od 1. do 5. razreda
OŠ Ivana Cankarja, Trbovlje, izdano leta
1989 do 1995. gnx-143748
Šajna Marijan, Šepulje 26, Sežana,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
poklicne voznike motornih vozil Ježica v
Ljubljani, št. 1240/70, izdano 18. 8. 1970.
gno-143532
Šljivić Sladjana, Ljubljanska cesta 27,
Postojna, diplomo št. I-S/343, izdana 30.
6. 1988 na SGTŠ Izola. gnr-143379
Štritof Daša, Ob Ljubljanici 14, Ljubljana, diplomo Zavoda Sabrina Meško,
izdana 22. 11. 2003. gnq-143792
Štular Franjković Irena, Božakovo 36,
Metlika, maturitetno spričevalo SŠPTNU
Novo mesto, izdano leta 1983/84.
gnd-143568
Tommasini Luka, V. Gortana 18,
51550 Mali Lošinj, Hrvaška, indeks, št.
09990782. gnz-143500
Topalović Gordana, Ulica Andreja Kumarja 49, Ljubljana, spričevalo 3. letnika
Srednje gradbene šole v Ljubljani, izdano
leta 1999. gns-143753
Užmah Samo, Pod vinogradi 31/h, Maribor, maturitetno spričevalo II. gimnazije v
Mariboru, izdano leta 1992. m-91
Valenčič Marjan, Pušča ulica ob igrišču 8, Murska Sobota, spričevalo o končani
OŠ II. Murska Sobota. gnb-143720

Velikanje Martin, Cankarjeve brigade
15, Ivančna Gorica, indeks, št. 23990353,
izdala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gnk-143236
Vohar Leopold, Dokležovje, Glavna ulica 30, Beltinci, spričevalo ŠIC za
razne stroke Murska Sobota, št. 91/70.
gni-143463
Volc Peter, Brezje 8, Brezje, spričevalo
3. letnika in zaključne izpite Srednje ekonomske in administrativne šole v Kranju.
gny-143376
Zadravec Jožef, Cvetkova ulica 23,
Murska Sobota, spričevalo o končani OŠ
Dobrovnik - dvojezična, izdano leta 1982.
gnk-143711
Zadravec Primož, Drakše 2, Velika
Nedelja, spričevalo 4. letnika Srednje
železničarske šole v Ljubljani - transport,
strojevodja. gnx-143473
Zadravec Primož, Drakše 2, Velika
Nedelja, spričevalo 3. letnika Srednje
železničarske šole v Ljubljani - transport,
strojevodja. gnw-143474
Zalovič David, Livade 11/a, Izola
- Isola, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
SKPŠ Koper, izdano leta 1991 do 1995.
gnz-143371
Zavec Franc, Gradišča 15, Cirkulane,
spričevalo o zaključnem izpitu Kovinarskega šolskega centra Maribor, izdano
leta 1966. m-92
Zorko Franci Daniel, Arnovo selo 11,
Artiče, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Brežice - ekonomsko komercialni tehnik,
izdano leta 1996. gnt-143531
Zulić Mirsad, Podvozna pot 18, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole tehničnih strok in osebnih storitev v Ljubljani,
izdano leta 1985. gnp-143281
Zupančič Marko, Zapuže 9, Begunje na
Gorenjskem, spričevalo o končani OŠ OŠ
Dr. Josipa Plemlja na Bledu, izdano leta
1985. gnq-143780
Živko Vladimir, Puconci 65, Puconci,
letno spričevalo 3. in 4. letnika ter diplomo SERŠ Maribor, izdano leta 1984/85 in
1985/86. gnp-143381
Žnidarič Milan, Vučja vas 21, Križevci
pri Ljutomeru, spričevalo o končani OŠ
Križevci pri Ljutomeru, izdano 13. 6. 1980.
gno-143357

Ostali preklici
ADRIATIC ZAVAROVALNA DRUŽBA
d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, police
za zavarovanje tip IM/99, št. 00348503,
certifikat za plovila tip 1-CP/03 od št.
00001366 do št. 00001371. gnf-143691
Asani Zlatka, Šuštarjeva kolonija 27/a,
Trbovlje, delovno knjižico, izdano na ime
Kovač Zlatka. gnz-143571
Avdija Robert, Ruška 7, Maribor, delovno knjižico, reg. št. 17175, izdana leta
2001 v Mariboru. m-95
AŽMAN, d.o.o., LESCE, Tržaška ulica
1, Lesce, avstrijsko bilateralno dovolilnico
št. 021316, oznaka 040/02. gnt-143702
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BAJŽELJ d.o.o. Kranj, Ješetova 51,
Kranj, nizozemsko mednarodno dovolilnico v cestnem prometu št. 02101, oznaka
528/01. gnv-143400
Barešič Žarko, Močnikova ulica 6, Ljubljana, delovno knjižico. gnr-143779
Bavdek Tanja, Cereja 39, Velike Lašče, vozno karto, št. 0132, na relaciji Velike
Lašče - Ljubljana - Velike Lašče, izdal Sap
Ljubljana. gnm-143484
Bavdek Tanja, Cereja 39, Velike Lašče,
dijaško izkaznico, izdala izdala Srednja
gradbena, geodetska in ekonomska šola
v Ljubljana. gnf-143491
Bevc Vojko s.p., Lesično 47, Lesično,
certifikat, št. 011880 za prevoze nevarnega blaga, izdan 23. 6. 2000 pri MNZ.
gnp-143431
Bogataj Franc, Sneberska cesta 20/a,
Ljubljana, delovno knjižico. gny-143497
Bratuša Marinka, Formin 31, Ptuj, študentsko izkaznico, št. 21512, izdala Fakulteta za upravo v Ljubljani. gnc-143744
BYTYQI HAXHI Gradbeništvo, transport, trgovina, k.d., Rečiča ob Savinji 54,
Rečica ob Savinji, jugoslovanski dovolilnici št. 002651 in 002652. gnh-143764
BYTYQI HAXHI Gradbeništvo, transport, trgovina, k.d., Rečiča ob Savinji 54,
Rečica ob Savinji, albanske dovolilnice št.
910034, 910035, 910036, 910037, 910056
in 910057. gng-143765
Cocej Eva, Groharjeva ulica 8, Kamnik,
delovno knjižico. gnj-143387
Čertanc Petra, Osječka 2, Pula, študentsko izkaznico, št. 21017990, izdala
FDV v Ljubljani. gne-143442
Čuček Marko, Klinetova 8, Maribor,
delovno knjižico št. 12910, izdana 1998 v
Mariboru. m-99
Dobravc Dejan, Prečna pot 4/d, Portorož - Portorose, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-6594/94.
gnl-143460
Dončič Boban, Rožna 2, Lesce, delovno knjižico. gnf-143366
Erič Predrag, Jenkova 19, Velenje, delovno knjižico. gnv-143450
EUROTEK d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber, dovolilnice za Avstrijo (040/53), št.
001063, Hrvaško (191/11), št. 002949,
Jugoslavijo (891/11), št. 000565, Nemčijo
(276/09), št. 001010, CEMT dovolilnica št.
10033, list 13. gnf-143591
Ferjuc Mihael, Gmajnica 117/a, Komenda, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu Centra srednjih šol Domžale,
št. 276/K 83, izdan leta 1983. gni-143592
Furman Jana, Pivola 2, Hoče, delovno
knjižico št. 5107, izdana leta 1985 v Mariboru. m-101
Glasenčnik Ivica, Skorno 3/d, Šmartno ob Paki, študentsko izkaznico, št.
18020063, izdala Filozofska fakulteta.
gns-143678
Gmajner Tjaša, Ulica talcev 32, Orehova vas, vozno karto, št. 89340, relacija
Radizel - Slavija, izdal Certus Maribor.
m-113
Golobič Martin, Lavrica, Selska ulica 60,
Škofljica, delovno knjižico. gnq-143630

Gomolj Dominik, Mirka Pirca 5, Sežana, delovno knjižico. gnd-143243
Gorenc Alojz, Videm 34, Sveti Jurij ob
Ščavnici, delovno knjižico. gng-143265
Hojnik David, Pobrežje 67, Videm pri
Ptuju, delovno knjižico. gnv-143275
Hribar Primož, Studenca 2/a, Kamnik,
delovno knjižico. gnv-143700
Hrvatin Tina, Javornik 49, Ravne na
Koroškem, delovno knjižico. gnd-143368
Hržič Jure, Sv. Tomaž 20, Sveti Tomaž,
vozno karto, št. 73674, relacija Sveti Tomaž - Ormož. m-97
Hudorovac Željko, Rosalnice 84, Metlika, delovno knjižico, št. 793, ser. št. A
0203950, izdala UE Metlika. gnx-143273
Janežič Matjaž, Valvazorjeva 3, Šmartno pri Litiji, študentsko izkaznico, št.
640100673, izdala Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani. gnn-143483
Jarc Branko, Ljubljanska 19/b, Maribor,
certifikat ADR, št. 016916 za prevoz nevarnega blaga, izdan 2. 9. 2002 s strani
MNZ. gnb-143370
Jarc Branko, Ljubljanska 19/b, Maribor,
licenco, št. 005317/7073-05-KN74-2003
za tovorno vozilo MB K6-713. gnt-143427
JATIS d.o.o., Ižanska cesta 339, Ljubljana, mednarodno dovolilnico 891/09,
številka 002474. gnn-143733
Jevšenak Tanja, Reteče, Gorenja vas
59/b, Škofja Loka, delovno knjižici, izdala
Ue Slovenske Konjice. gnb-143445
Jug Dunja, Ponoviče 15, Sava, študentsko izkaznico, št. 08002040, izdala
Fakulteta za kemijo in kem. tehnologijo v
Ljubljani. gns-143728
Jug Miran, Selnica ob Muri 96, Ceršak,
delovno knjižico. m-103
Junkar Marija, Ižanska cesta 144/b,
Ljubljana, delovno knjižico. gnz-143725
Kegel Dario, Polanska 6, Orehova vas,
vozno karto, št. 89443, relacija Slivnica
- Maribor. m-100
Klešnik Justina, Vogelna 10, Ljubljana,
izkaznico vojnega veterana, št. 013204,
izdana 25. 2. 1997 pri UE Ljubljana, izpostava Vič. gni-143692
Kopše Milan, Gorenjska cesta 3, Radovljica, delovno knjižico. gnf-143391
Lavrič Robert, Soteška pot 62, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-723/99, VČ 905/99.
gnk-143611
Lesjak Alojz, Jurčičeva 18, Ivančna Gorica, delovno knjižico. gnt-143752
Levac Viler Karmen, Šmarje 8/a, Šmarje, delovno knjižico. gnw-143274
Makovini Martin, IX korpusa 14, Izola
- Isola, delovno knjižico. gne-143271
Malešič France, Ulica Pohorskega bataljona 111/b, Ljubljana, izkaznico vojnega
veterana, št. 8373. gno-143432
Meglič Drago, Zbilje 55/a, Medvode,
delovno knjižico. gnd-143518
Mehulić Sanel, Jakčeva 12, Ljubljana,
delovno knjižico. gnn-143533
Mele Majda, Kranjska cesta 4/d, Kamnik, študentsko izkaznico, št. 41950150,
izdala Medicinska fakulteta. gnt-143527
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Mišica Borina, Kuzmičeva ulica 9, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 18960357,
izfala FF v Ljubljani. gnj-143662
Mom Alen, Bregantova ulica 3, Miklavž na Dravskem polju, vozno karto,
št. 88390, relacija Miklavž - Maribor, izdal
Certus Maribor. m-111
Morozov Sebastjan, Šarhova ulica 32,
Ljubljana, delovno knjižico. gnm-143784
MURENC TRADE d.o.o., Bratov
Hvalič 4, Nova Gorica, cemt dovolilnic
191/E3, št. 0506/1, cemt 191/CE, št. 270.
gnl-143360
Omerzu Uroš, Počitniško naselje 33,
Lovrenc na Pohorju, vozno karto, št.
90443, relacija Maribor - Lovrenc. m-108
Orlač Darko, Pristava 30, Cirkulane, delovno knjižico, izdano v Ptuju.
gno-143382
Pavković Simona, Ljubljanska cesta 72,
Domžale, delovno knjižico. gny-143772
PETEK TRANSPORT d.o.o., Gornje
Lepovče 99, Ribnica, nemško dovolilnico oznaka 276/67-2003, št. 010054.
gnu-143451
Petrova Daniela, Ulica Andreja Kumarja 19, Ljubljana, delovno knjižico.
gnf-143441
PETTY d.o.o., Trgovišče 39, Velika
Nedelja, hrvaško dovolilnico, št. 0001401.
gnp-143556
PETTY d.o.o., Trgovišče 39, Velika
Nedelja, nemško dovolilnico (276/07), št.
008785. gnq-143705
PETTY d.o.o., Trgovišče 39, Velika
Nedelja, nemško dovolilnico (276/07), št.
008810. gnp-143706
PETTY d.o.o., Trgovišče 39, Velika Nedelja, italijansko dovolilnico (380/02), št.
021807. gno-143707
PETTY d.o.o., Trgovišče 39, Velika Nedelja, italijansko dovolilnico (380/04), št.
001471. gnn-143708
Planjšek Joško, Krčevina pri Vurbergu
147, Spodnji Duplek, delovno knjižico, izdano leta 1968 v Mariboru. m-106
PLOJ d.o.o., Radičevičeva ulica 2, Maribor, nemško dovolinico z oznako 276/09,
št. 000191. gnt-143452
PLOJ d.o.o., Radičevičeva ulica 2, Maribor, CEMT dovolilnice z zvezkom TIR, št.
0448/1, oznaka 191/E3. gns-143453
Polanec Boris, Ložane 6, Pernica, delovno knjižico št. 1792, izdana leta 1997 v
Mariboru. m-105
Požar Nika, Omersova ulica 10, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 71001195,
izdala Biotehniška fakulteta. gnd-143493
Salkič Hasan, Lipahova 29, Ljubljana,
preklic delovne knjižice, objavljeno v Ur. l.
RS, št. 57/1997. gnz-143546
Sila Aleš, Dolnje ležeče 71, Divača, delovno knjižico, reg. št. 1060580, ser. št. A
0367372, izdala UE Sežana. gnd-143468
Simikić Željko, Rusjanov trg 6, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19384579,
izdala Ekonomska fakulteta. gnb-143795
Sladič Katica, Sajevec 25, Ribnica, delovno knjižico. gnj-143787
Sluga Vasja, Ulica Ivana Vadnala 15,
Prestranek, študentsko izkaznico, št.
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19381782, izdala Ekonomska fakulteta.
gne-143292
Šarman Bojan, Partizanska 56, Radlje
ob Dravi, vozno karto, št. 84066, relacija
Radlje - Maribor. m-119
Šek Vinko, Miklavž 18, Miklavž na Dravskem polju, delovno knjižico. gnv-143475
Šemrov Špela, Zg. Jezersko 107/a,
Zgornje Jezersko, potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu, izdan leta 2000 v Kranju
pri G. Peganu, št. SI-00/5. gny-143472
Škrobar Danijel, Ihova 46/a, Benedikt,
člansko izkaznico št. 84378, izdal Bus
klub. m-115
Štefanič Mojca, Kolmanova 55,
Orehova vas, študentsko izkaznico,
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št. 18010591, izdala FF v Ljubljani.
gnj-143337
Toni Maja, Ig 5, Ig, študentsko izkaznico, št. 11020589, izdala Visoka šola za
zdravstvo v Ljubljani. gnb-143345
TOPP D.O.O., Šentvid pri Stični 152,
Šentvid pri Stični, avstrijsko dovolilnico
št. 005907, oznaka dovolilnice 040/53.
gne-143517
TRANSPORTI DRAGANOVIĆ ENES
s.p., Tkalska 3/b, Celje, avstrijsko dovolilnico 040/02, št. 015793 koda DO36344, ukrajinsko 804/01, št. 1570637, koda DO44774,
št. 1570613, koda DO44750 in rusko dovolilnico 643/01, št. 309530 kodaDO65968, št.
309531 koda DO65969. gnk-143361

TRANSSABOTIN d.o.o., Tolminskih
Puntarjev 4, Nova Gorica, izvod licence
za prevoz blaga v notranjem in mednarodnem cestnem prometu, ser. št. izvoda
licence 1009825, za vozilo SCANIA R143MA4X2 z reg. oznako GO 31-73D, št.
generalne licence št. 0001334/02245/312.
gny-143701
Varga Lažeta Slavica, Križevec 68,
Stranice, delovno knjižico, št. 14271, izdana v Slovenskih Konjicah. gne-143246
Vidmar Francka, Ambrus 1/a, Grosuplje, delovno knjižico. gnj-143487
Volf Darko, Kristan vrh 77/a, Podplat,
delovno knjižico. gnq-143330

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-15.B
ZJN-15.S
Mednarodni razpisi

653
653
654
659
675
683
683
690
691

Javni razpisi

693

Javne dražbe

706

Razpisi delovnih mest

709

Druge objave
Obvestila o vlogah za priznavanje označb
posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil

715

Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP

717
717

Evidenca statutov sindikatov

719

Odločbe in sklepi po ZPOmK

720

Objave po 64. členu Zakona o medijih

720

Objave po Zakonu o telekomunikacijah

721

Objave gospodarskih družb
Odkupi poslovnih deležev družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin

723
723
723
723

717

Zavarovanja

725

Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe
Amortizacije
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih

727
727
731
732
732
733
733

Sodni register
Sklepi o izbrisu po 33. členu ZFPPod
MARIBOR
Vpisi po ZGD
Ustanovitve
KRANJ
LJUBLJANA
Spremembe
KOPER
LJUBLJANA
MURSKA SOBOTA
NOVO MESTO
Prenehanje družb po skrajšanem postopku

733
733
733
734
734
734
734
736
736
736
737
737
737

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

739
739
739
739
740
742
744
744
746
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