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Ob-4678/04

Obvestilo ponudnikom, ki sodelujejo v
postopkih oddaje javnih naročil
V skladu s 55.c členom Zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04)
morajo ponudniki pri oddaji javnih naročil v
ocenjeni vrednosti nad 1.000,000.000 SIT
do roka za oddajo ponudb naročniku predložiti ponudbo in Državni revizijski komisiji
posredovati kopijo te ponudbe.
Državna revizijska komisija vse ponudnike obvešča, da bo kopije ponudb sprejemala vsak delovni dan, in sicer od ponedeljka
do četrtka med 8.30 in 15. uro, v petek pa
med 8.30 in 14. uro.
Državna revizijska komisija
Ob-4686/04
V skladu z drugim odstavkom 101. člena
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 2/04)
objavljamo javni razpis za oddajo storitev:
1. Naročnik: ZORD Slovenija, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, 01/518-89-10,
01/518-89-11, zord@zord.org.
2. Vrsta in opis storitve: organizacija in
izvedba prevozov po vodi in/ali kombiniranih prevozov naftnih derivatov (ladja +
kopenski prevoz).
3. Relacija: lokacije v Nemčiji, Italiji do
lokacij v Sloveniji.
4. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: organizacija in
izvedba prevozov naftnih derivatov se bo
izvajala sukcesivno v skladu s potrebami
in finančnimi zmožnostmi zavoda v obdobju
treh let od te objave.
5. Oseba, od katere se lahko zahteva
dodatne informacije: Metod Podkrižnik,
vodja sektorja, tel. 01/518-89-16, faks
01/518-89-11, e-mail: m.podkriznik@zord.org.
6. Dvig obrazca prijave: tajništvo naročnika, na naslovu: ZORD Slovenija,
Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, tel.
01/518-89-10, faks 01/518-89-11.
7. Rok za sprejem prijav: v skladu s 4.
točko.
8. Naslov za predložitev prijav: ZORD
Slovenija, Gospodinjska ulica 8, 1000
Ljubljana.
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9. Navedba finančnih zavarovanj pri izvedbi posla, ki jih lahko zahteva naročnik: v
skladu z zahtevami naročnika.
Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte
in njenih derivatov

ZJN-11

Zahteva za objavo
predhodnega razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo predhodnega razpisa
Št. 43-12/2004/1
Ob-4391/04
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, telefaks 01/478-86-49, tel.
01/478-86-00, e-pošta: razpisi.cvi@gov.si,
spletne strani: http://www.gov.si/razpisi/.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: pogarancijsko vzdrževanje
opreme Alcatel, Telindus in RAD.
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, Matjaž Hočevar,
matjaz.hocevar@gov.si.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
9. 2. 2004.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 2399/04
Ob-4443/04
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica, tel. 05/339-66-00, faks
05/339-67-31.
3. Vrsta in količina gradenj,opreme in
storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: RTP Plave – stikališče 20 kV:
– gradbena dela: stavba 20 kV stikališča in kabelska kanalizacija,
– elektromontažna oprema in montaža,
– telekomunikacijska oprema in montaža.
Ocenjena vrednost:
– gradbena dela – 150,000.000 SIT,
– oprema in montaža – 200,000.000
SIT.
4. Kraj gradnje: Plave.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen:
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– za gradbena dela je april 2004,
– za elektromontažno opremo in montažo je maj 2004,
– za telekomunikacijsko opremo in montažo je maj 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: dodatne
informacije lahko dobite: za gradbena dela
pri Živanu Savković, univ. dipl. inž. gr., tel.
05/339-67-41, za elektromontažno opremo pri Metodu Brešan, univ. dipl. inž. el.,
tel. 05/339-67-52 in za telekomunikacijsko
opremo pri Branku Ožbolt, univ. dipl. inž. el.,
tel. 05/339-67-21.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
12. 2. 2004.
Elektro Primorska,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije Nova Gorica
Št. 2010-6/2004-02/5
Ob-4447/04
1. Naročnik: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, 2000
Maribor; Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Javni sklad, Poljanska c. 31, 1000
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: tel. 02/250-63-10,
faks 02/251-52-21.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: izvedba gradbenih, obrtniških, instalacijskih del, z zunanjo ureditvijo za izgradnjo štirih večstanovanjskih
objektov na »Poljanah« v Mariboru.
4. Kraj dobave: Maribor.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: maj 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Javni
medobčinski stanovanjskih sklad; Danica
Putora, dipl. inž. gr., tel. 02/250-63-18.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
11. 2. 2004.
Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor
Stanovanjski sklad Republike Slovenije
Št. 2010-6/2004-02/5
Ob-4448/04
1. Naročnik: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor;
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Javni
sklad, Poljanska c. 31, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: tel. 02/250-63-10,
faks 02/251-52-21.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: izvedba gradbenih,
obrtniških, instalacijskih del, z zunanjo
ureditvijo za izgradnjo večstanovanjskega atrijskega bloka »Pristan« ob Ribiški
ul. v Mariboru.
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4. Kraj dobave: Maribor.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: maj 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Javni
medobčinski stanovanjski sklad; Danica
Putora, dipl. inž. gr., tel. 02/250-63-18.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
11. 2. 2004.
Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor
Stanovanjski sklad Republike Slovenije
Št. 256/04
Ob-4548/04
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Gospodinjska ulica
8, 1000 Ljubljana, tel. 01/518-89-10, faks
01/518-89-11, e-mail: zord@zord.org.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: dobava ca. 80.000 ton neosvinčenega motornega bencina super 95
in ca. 70.000 ton srednjih destilatov.
4. Kraj dobave: skladišča naftnih derivatov v Sloveniji, Italiji in Nemčiji.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: 11. 2. 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: sektor
oblikovanja obveznih rezerv, mag. Metod
Podkrižnik, vodja sektorja.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
12. 2. 2004.
Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte
in njenih derivatov
Št. 110-1/04
Ob-4561/04
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
tel. 01/300-99-59, faks 01/300-99-37.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: AC Slivnica–Pesnica, pododsek AC Zrkovska–Pesnica od km 10+847
do km 17+150 za 3. sklop: deviacija 10-3,
1-11: Vodole–Dragučova I (L=2566 M).
Obseg za izvedbo gradbenih del je naslednji:
A) Deviacija 10-3, 1-11: Vodole – Dragučova I (L = 2566 m):
1. preddela,
2. zemeljska dela in temeljenje,
3. voziščne konstrukcije,
4. odvodnjavanje,
5. oprema ceste,
6. priključek Vinska cesta,
7. ureditev vodnogospodarskih del: Vodolski potok 10-3, 7-7.
B) Tuje storitve:
1. ureditev EEO,
2. TK vodi,
3. vodovod.
C) Premostitveni objekti:
1. prepust 10-3, 5-16,
2. prepust 10-3, 5-17,
3. prepust 10-3, 5-18,
4. prepust 10-3, 5-19,
5. prepust 10-3, 5-20.
4. Kraj dobave: AC Zrkovska cesta–Pesnica od km 10+847 do km 17+150.
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5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: v marcu 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana – AC Projekt 1 SV Slovenija, Nadzorstvo Slivnica, Slivniška 1a, 2312
Slivnica, Anton Ferlinc, univ. dipl. inž. grad.,
tel. 02/605-99-61 ali 02/605-99-71, faks
02/605-99-61. Dela se bodo financirala iz
lastnih sredstev DARS d.d.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: predviden začetek gradnje
je oktober 2004; predviden zaključek gradnje je maj 2006.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
13. 2. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 011-04-2/2004
Ob-4613/04
1. Naročnik: Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: izgradnja obvoznice Kobarid
– vzhod.
4. Kraj dobave: Kobarid.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: /
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Ministrsvo za promet RS za ceste, Bojan Papler,
univ. dipl. inž. grad.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: maj 2004.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
13. 2. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-4614/04
1. Naročnik: Ministrstvo za promet – Direkcija za RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta gradnje, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: dobava
posipnih materialov za državne ceste v
Republiki Sloveniji:
– NaCl2 gran. 0-4 mm
4% vlažnost
17.000 t,
– NaCl2 gran. 0-4 mm
1% vlažnost
7.000 t,
– NaCl2 gran. 0-2 mm
4% vlažnost
5.000 t,
– NaCl2 gran. 0-2 mm,
1% vlažnost
3.000 t,
– MgCl2 gran.
30% raztopina
100.000 l,
– MgCl2 suhi
5 t,
– CaCl2 20%
ali 24% raztopina
100.000 l,
– CaCl2 suhi
5 t.
4. Kraj izvajanja: Republika Slovenija.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: 15. 10. 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
Ljiljana Herga, univ. dipl. geol.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
13. 2. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 404-01-22/2004
Ob-4654/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13,
1000 Ljubljana, Urad za investicije, tel.
01/478-42-00, faks 01/478-43-28.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: gradnja Študentskega doma
Litostroj, Študentskega doma Kardeljeva ploščad 5 in Študentskega doma na
Potočnikovi ulici v Ljubljani po sistemu
“ključ v roke” (izdelava kompletne projektne dokumentacije, upravni postopek, gradnja objekta, oprema objekta.
Zgrajeni objekt bo moral izpolnjevati vse
gospodarske, tehnične in funkcionalne
pogoje naročnika.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: objava javnega razpisa najkasneje v februarju 2004 (Študentski
dom Litostroj, Ljubljana in Študentski dom
Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana) in v marcu (Študentski dom na Potočnikovi ulici,
Ljubljana).
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad
za investicije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana,
Marina Cankar, tel. 01/478-42-00, faks
01/478-43-28.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
16. 2. 2004.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 3592-490/2003
Ob-4669/04
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: gradnja komunalne infrastrukture v območju urejanja MS 1/2-1
Zelena jama in MR 1/1 Zelena jama.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: april 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Mestna
občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek
za gospodarjenje z zemljišči, Ambrožev trg
7, Ljubljana, Maja Kač.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
16. 2. 2004.
Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
Oddelek za gospodarjenje z zemljiišči
Št. 3592-2833/2002
Ob-4670/04
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: gradnja komunalne
infrastrukture po delu Ceste v Gorice v
Ljubljani.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: april 2004.
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6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Mestna
občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek
za gospodarjenje z zemljišči, Ambrožev trg
7, Ljubljana, Maja Kač.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
16. 2. 2004.
Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
Oddelek za gospodarjenje z zemljiišči
Št. 23
Ob-4673/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije
d.o.o., 2500 Maribor.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: oprema za paketni ekspedit.
4. Kraj dobave: Maribor.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: februar–marec.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Peter
Hometer.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
17. 2. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 24
Ob-4674/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije
d.o.o., 2500 Maribor.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: gradbena, obrtniška in strojno instalacijska dela pri finalizaciji II. faze
v PLC Maribor.
4. Kraj dobave: Maribor.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: februar-marec.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Peter
Hometer.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
17. 2. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor

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. 3511-5/2003-29
Ob-4492/04
Podaljšanje roka za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 2-3 z dne 16. 1.
2004, je bil objavljen javni razpis za izbiro
dobavitelja za dobavo in montažo RTG
opreme za Klinični inštitut za radiologijo Kliničnega centra Ljubljana, Ob-625/04.
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00 in 102/00) podaljšujemo rok za

predložitev ponudb na 17. 3. 2004 do 12.
ure. Odpiranje ponudb bo dne 17. 3. 2004
ob 13. uri v srednji sejni sobi Ministrstva
za zdravje. Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo, je vsak delovni
dan do 17. 3. 2004 med 9. in 12. uro. Kraj
predložitve in odpiranja ponudb ostane nespremenjen.
Ministrstvo za zdravje
Št. 14
Ob-4414/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
02/449-23-05, telefaks 02/449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup sistemske programske opreme – pravice
uporabe Microsoft programske opreme
(EA100) za obdobje treh let.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
4. Kraj dobave: Slomškov trg 10, Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: takoj po podpisu pogodbe, za obdobje treh let.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Sektor za investicije in nabavo – Alenka Mihurko – tel.
02/449-23-05.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure. Razpisno dokumentacijo pošljemo tudi po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.000 SIT na TRR
90672-0000040025, sklic 00 0000-17. Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu odkupnine za razpisno dokumentacijo in vaš
točen naslov ter davčno številko, posredujete po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo
številko in naziv javnega naročila, številko
telefaksa in kontaktno osebo zainteresiranega ponudnika.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 3. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
za investicije in nabavo – nabavna služba, Slomškov trg 10 v Mariboru, če odda
ponudnik ponudbo osebno oziroma Pošta
Slovenije, d.o.o., Sektor za investicije in nabavo – nabavna služba, 2500 Maribor, če
ponudnik ponudbo pošlje po pošti.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 3. 2004 ob 12.30, v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10 v Mariboru.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancije.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z 42. in 42.a
členom ZJN-1A mora ponudnik izpolnjevati
naslednje pogoje: da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki
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je predmet razpisa; proti ponudniku ne sme
biti uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek; ponudnik
ne sme biti v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi
v RS; dokazila o finančnem poslovanju
(BON 1/P in potrdilo banke o ponudnikovi
solventnosti); ponudnik v zadnjih šestih
mesecih poslovanja ni smel imeti blokiran
račun več kot 5 dni skupaj; ponudnik v
letu 2002 ni smel imeti promet manjši od
mnogokratnika 3-letne ponudbene vrednosti; da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo, da redno izpolnjuje
minimalne zahteve iz kolektivne pogodbe,
da odstopa od terjatev do naročnika v korist dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev za izkazane in potrjene terjatve,
kolikor bo to zahtevano s strani dobaviteljev
blaga, kooperanotov in podizvajalcev, da bo
za poplačilo obveznosti dobaviteljem blaga,
kooperanotom in podizvajalcem upošteval
enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi
o prevzemu del z naročnikom, da bo priznal
in obračunal ter plačal dobaviteljem blaga,
kooperantom in podizvajalcem del zapadle
obveznosti in zakonite zamudne obresti za
vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in
potrjenih obveznosti po izdanih računih za
opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov, da zakon podjetju ne prepoveduje
sklenitve pogodbe, da ponudnik v zadnjih
12 mesecih ni prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti; poročilo pooblaščenega revizorja; potrjen vzorec pogodbe; ponudba
mora biti veljavna najmanj 75 dni od dneva
odpiranja ponudb; ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov; ponudnik mora priložiti
vse dokumente, ki jih naročnik zahteva; ponudnik mora predložiti izjavo, da sprejema
pogoje iz razpisne dokumentacije, ponujeno blago in storitve morajo popolnoma
ustrezati tehničnim zahtevam naročnika;
kolikor je ponudnik na področju, ki je predmet javnega razpisa ekskluzivni ponudnik
na območju Republike Slovenije, mora to
dokazati, kolikor ekskluzive nima, mora
predložiti ustrezno izjavo, na osnovi katere
bo naročnik lahko ugotovil ponudnikov status, ponudnik mora imeti in dokazati status
Microsoft Gold Certified Partner, ponudnik
mora podati izjavo, da bo skrbel za sprotno
dobavo (takoj po izidu) vsaj dveh originalnih
paketov (medijev) vse programske opreme,
ki je predmet Enterprise Agreement pogodbe; ponudnik mora imeti status pooblaščenega izvajalca izobraževanja za produkte,
ki so predmet naročila (CTEC).
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 75 dni od dneva odpiranja ponudb; predvideni datum odločitve
15. 4. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 11 z dne 6. 2.
2004, Ob-2091/04.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 2. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
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Št. 371-02-14/04
Ob-4453/04
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za pravosodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
1000 Ljubljana, faks 01/369-55-96.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pohištvo
za potrebe pravosodnih organov.
Natančne količine in lokacije dobave
pohištva so razvidne iz razpisne dokumentacije.
Ocenjena vrednost javnega naročila brez
davka na dodano vrednost je 51,500.000
SIT, z 20% davkom na dodano vrednost pa
61,800.000 SIT, in sicer:
– za sklop A – izdelava, dobava in montaža pisarniškega pohištva za potrebe pravosodnih organov v vrednosti 40,000.000
SIT (brez DDV),
– za sklop B – izdelava, dobava in montaža lesenega pohištva za razpravne dvorane izdelanega po meri za potrebe sodišč v
vrednosti 11,500.000 SIT (brez DDV).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: javno
naročilo bo oddano po sklopih, in sicer ločeno za sklop A in sklop B. Ponudnik lahko
da ponudbo za en ali oba sklopa javnega
naročila.
4. Kraj dobave: lokacije pravosodnih
organov v Republiki Sloveniji, specifikacija
je razvidna iz razpisne dokumentacije.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum zaključka ali trajanje dobave: na lokaciji Okrožnega sodišča v Mariboru in Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu v roku 30 dni od dneva
sklenitve pogodbe in na ostale lokacije v roku
45 dni od dneva sklenitve pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: RS, Ministrstvo za
pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
Nataša Šincek Jovič, soba II/69, Antonija
Zdešar Vochl, soba II/69, tel. 01/369-52-09
ali 56-90.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 10. in 12.
uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 22. 3. 2004 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: RS, Ministrstvo za pravosodje,
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana; v primeru
osebne predaje na isti naslov – vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 3. 2004 ob
11. uri v prostorih Ministrstva za pravosodje,
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, II. nadstropje, soba št. 72.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
a) bančna garancija za resnost ponudbe
Ponudnik mora k ponudbi kot finančno
zavarovanje za resnost ponudbe priložiti
bančno garancijo, po vzorcu iz razpisne
dokumentacije, v višini 3% od ocenjene
vrednosti z vključenim davkom na dodano
vrednost za vse sklop(e) za katerega(e)
konkurira ponudnik. Rok veljavnosti bančne
garancije je minimalno 90 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudbe. V primerih,
ki so navedeni v vzorcu garancije, lahko na-
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ročnik unovči garancijo, ne glede na to, ali
je utrpel škodo ali ne.
b) bančna garancija za dobro izvedbo
posla
Bančno garancijo za dobro izvedbo posla po vzorcu iz razpisne dokumentacije v
višini 3% pogodbene vrednosti z vključenim
davkom na dodano vrednost, mora izbrani
ponudnik predložiti ob podpisu pogodbe.
Veljavnost garancije mora biti še en dan po
uspešni primopredaji predmeta pogodbe.
Pogodba se sklepa z odložnim pogojem,
da postane veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro izvedbo posla. Naročnik bo
unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo
posla, v primeru, da obveznosti po pogodbi
ne bodo pravočasno in pravilno izvajane.
V razpisni dokumentaciji pa mora ponudnik predložiti izjavo banke, da bo izdala to
garancijo.
c) bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku
Izbrani ponudnik mora naročniku ob
uspešni primopredaji predmeta pogodbe
izročiti bančno garancijo za odpravo napak
v garancijskem roku, in sicer v višini 3% pogodbene vrednosti z vključenim davkom na
dodano vrednost. Rok trajanja garancije je
en dan daljši kot garancijski ali jamčevalni
rok. Garancija služi naročniku kot jamstvo
za vestno izpolnjevanje obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. Kolikor
se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja
bančne garancije. V razpisni dokumentaciji
pa mora ponudnik predložiti izjavo banke,
da bo izdala to garancijo.
Vse stroške, ki se nanašajo na bančna
zavarovanja oziroma bančne garancije, krije
ponudnik.
Kolikor ponudnik, ne predloži vseh zahtevanih finančnih zavarovanj, se ponudba
izloči iz nadaljnje obravnave.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kupnina
bo plačana v roku 30 po prejemu računov,
izstavljenih ločeno glede na lokacije pravosodnih organov in s strani odgovornih oseb
pravosodnih organov podpisanih in žigosanih
primopredajnih zapisnikov oziroma dobavnic.
Predujmov ni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z izbranim(a) ponudnikom(a) sklenil pogodbo(i)
v skladu 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:
11.1. Registracija pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež:
11.1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe):
11.1.1.1. Izpisek iz sodnega registra
podjetij, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe.
11.1.2. Za fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik):
11.1.2.1. Potrdilo, da so vpisani v vpisnik
samostojnih podjetnikov posameznikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega
urada RS, ki ne sme biti starejše od 7 dni od
datuma oddaje ponudbe.
11.2. Dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če je za opravljanje take dejavnosti

na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
11.3. Potrdilo Ministrstva za pravosodje,
ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe, 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.
11.4. Potrdilo sodišča oziroma pristojnega organa, da zoper ponudnika ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe.
11.5. Potrdilo pristojnega organa, da
ima ponudnik poravnane davke, prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima sedež
ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati.
11.6. Potrdilo Ministrstva za pravosodje,
Oddelka za kazensko evidenco, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da v preteklih treh letih pred pričetkom naročila ponudnikovi vodstveni delavci
niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem.
11.7. Dokazila o finančni in poslovni sposobnosti ponudnika:
11.7.1 Za pravne osebe:
11.7.1.1 Obrazec BON-1/P s podatki in
kazalniki za leto 2002, ki ne sme biti starejši
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe.
11.7.1.2. Izjava ponudnika, da je v zadnjih treh mesecih pred oddajo ponudbe
posloval uspešno.
11.7.1.3. Poročilo pooblaščenega revizorja, ki je izdano v skladu z Odredbo o
finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov (Ur. l. RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01),
ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano
javno naročilo, po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da ima do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15
dni pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila, poravnane vse
svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov.
Poročilo revizorja mora predložiti samo
ponudnik, ki daje ponudbo (za en ali oba
sklopa) v vrednosti več kot 50 mio SIT.
11.7.2. Za fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik):
11.7.2.1. Obrazec BON-1/SP s podatki in
kazalniki za leto 2002, ki ne sme biti starejši
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe.
11.7.2.2. Potrdilo(a) bank(e), pri kateri(h)
ima odprt(e) poslovni(e) račun(e), da v zadnjih 6 mesecih poslovanja ni imel blokiran(e) svoj(e) račun(e).
11.7.2.3. Izjava ponudnika, da je v zadnjih treh mesecih pred oddajo ponudbe
posloval uspešno.
11.7.2.4. Poročilo pooblaščenega revizorja, ki je izdano v skladu z Odredbo o
finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov (Ur. l. RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01),
ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano
javno naročilo, po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da ima do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15
dni pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila, poravnane vse
svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov.
Poročilo revizorja mora predložiti samo
ponudnik, ki daje ponudbo (za en ali oba
sklopa) v vrednosti več kot 50 mio SIT.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
11.8. Dokazila, da ponudnik razpolaga z
zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi:
11.8.1. Ponudnik mora imeti izpolnjene
pogoje, ki jih naročnik zahteva v zvezi z referencami, in predložiti potrjene obrazce-reference s strani naročnikov oziroma kupcev
(kot je določeno v 42.a členu ZJN-1A). Ostale zahteve naročnika so razvidne iz razpisne
dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe mora biti
minimalno 90 dni od dneva, ko poteče rok
za oddajo ponudbe. Predviden datum odločitve o sprejemu ponudbe: 7. 4. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: pri izboru
najugodnejšega ponudnika bo strokovna komisija upoštevala, kot merilo za ocenitev ponudbe, ekonomsko najugodnejšo ponudbo.
Ekonomsko najugodnejša ponudba je
ponudba, ki ustreza naslednjima meriloma:
a) cena,
b) garancijski rok.
a) Cena 85%
Ceno bo strokovna komisija ocenjevala
tako, da bo najnižja ponudba ocenjena s
100 točkami, nato pa vsako višjo ceno od
najnižje po naslednji enačbi:
Tc=100-((Cv-Cmin)/Cmin)100
(Cv-višja cena, Cmin-najnižja cena)
V primeru, če bo ponudbena cena za
100% ali več višja od najnižje, bo ocenjena
z nič točkami.
b) Garancijski rok 15%
Strokovna komisija bo ocenila najdaljši garancijski rok (kot najdaljšo garancijo
pri točkovanju bo upoštevala 48 mesečno
garancijo) s 100 točkami, vsaka ponudba s
krajšim garancijskim rokom pa po naslednji
enačbi:
Tg=100-((Gn-Gk)/Gn)100
(Gn-najdaljša garancija, Gk-krajša garancija)
Ponudnik lahko ponudi daljšo garancijo,
vendar se točkuje kot 48 mesečna.
Strokovna komisija bo pri ocenjevanju
upoštevala navedeni točkovni sistem, s korelacijskim faktorjem 0,85 za ceno in korelacijskim faktorjem 0,15 za garancijski rok.
Komisija bo za ocenjevanje upoštevala
le ponudbe, ki bodo predhodno izpolnjevale
vse razpisne pogoje.
Najcenejša ponudba ni nujno najugodnejša. Najugodnejša ponudba je tista ponudba, ki doseže najboljši rezultat glede na
vsa opisana vrednotenja.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 2. 2004.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 210/04
Ob-4485/04
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/23-04-000, telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
števcev električne energije in komunikatorjev za števce:
– sklop 1: enofazni indukcijski števci,
– sklop 2: trifazni indukcijski števci,
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– sklop 3: trifazni elektronski števci,
logotip,
– sklop 4: trifazni elektronski števci,
– sklop 5: trifazni elektronski števci števci
s RS485,
– sklop 6: večfunkcijski števci + GSM
komunikatorji, logotip,
– sklop 7: večfunkcijski števci + komunikatorji,
(po specifikacijah v tehničnih razpisnih
pogojih v razpisni dokumentaciji).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delne
ponudbe, ki se bodo nanašale na posamezni razpisni sklop so dovoljene; ponudba
mora tedaj obsegati vse blago posameznega razpisnega sklopa, ev. delne ponudbe za
samo del posameznega razpisnega sklopa
ne bodo upoštevane.
4. Kraj dobave: dostava razpisanega blaga je centralno skladišče naročnika Elektro
Ljubljana, d.d., Cesta 24. junija 1, 1231
Ljubljana – Črnuče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik lahko ponudi eno ali več variant
blaga, ki ustreza tehničnim razpisnim pogojem. Za vsako varianto mora tedaj podati
skupno ponudbeno vrednost blaga posameznega sklopa.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodbeni
stranki se dogovorita za dobavni rok maks.
7 dni za posamezno – sukcesivno naročilo
blaga razpisnih sklopov 1, 2, 4, 5, in 7, oziroma maks. 30 za blago razpisnih sklopov
3 in 6.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri
kontaktni osebi Ireni Homovc Gačnik, tel.
01/23-04-320, v sobi št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 18. marca 2004, in
sicer vsak delovni dan med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključno
z DDV) na transakcijski račun Elektro Ljubljana, d.d. št.: 06000-0076655034, sklic na
številko: 23003371-05-04, z obvezno navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene najkasneje do 18. marca 2004
do 10. ure, ponudbe predložene po tem roku
ne bodo upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro Ljubljana, d.d., Služba za
javna naročila in nabavo, Slovenska cesta
56, 1516 Ljubljana.
Ponudba ponudnika mora biti predložena v zaprti in žigosani ovojnici z navedbo
točnega naslova naročnika. Ponudba naj
ima obvezno pripisano “Javni razpis JN
05/04 – Ponudba za dobavo števcev električne energije in komunikatorjev za števce
– Ne odpiraj”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. marca 2004
ob 11. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56
v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
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podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v zahtevani višini.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je 60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev
po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih:
ponudnik mora v svoji ponudbi priložiti:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, ki odraža zadnje stanje
ponudnika,
– dokazilo/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,
– obrazec BON 1 za zadnje poslovno
leto ponudnika, ki ni starejši od 30 dni,
– neodvisno revizijsko mnenje za poslovno leto 2002 ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji in njegova ponudbena vrednost presega 50 mio SIT,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v zahtevani višini,
– 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 predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji),
– pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij, zagotovitvi
garancij in servisiranju,
– pisno izjavo ponudnika o sposobnosti,
– dokazilo o organizirani servisni službi števcev in komunikatorjev v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih
podatkih,S
– pisno izjavo ponudnika o sprejemu pogojev razpisa,
– potrjen vzorec pogodbe,
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– dokazila, glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
Kot veljavni bodo upoštevani le dokumenti, ki bodo predloženi v originalu ali kot
fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisani. Naročnik si vzame pravico, da po lastni
presoji naknadno preveri verodostojnost
fotokopiranih dokumentov izbranega ponudnika, in sicer pred izdajo sklepa o oddaji
naročila izbranemu ponudniku. Za izhodišče
določitve starosti dokumentov se upošteva
datum odpiranja ponudb.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni od datuma odpiranja ponudb; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb
je 50 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (85%
delež),
– garancijski rok (8% delež),
– rok plačila (5% delež),
– certifikat kakovosti ISO serije 9000 ponudnika (2% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku posredovani do 12. marca 2004.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 13. februarja 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 1/04
Ob-4527/04
1. Naročnik: Javni zavod Filmski studio
Viba film Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Stegne 5, 1000
Ljubljana, tel. 00386(0)1/513-24-02, telefaks 00386(0)1/513-25-50.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sestava,
izdelava, dobava in montaža omrežja za
distribucijo A/V signala video postprodukcije in za nadzor delovanja omrežja.
Razpisane storitve bodo obsegale stikalna
polja, montažo kablov, opremo, organizacijo medsebojnih povezav in meritev
avdio in video signalov in podatkov visoke
ločljivosti, strojno opremo in priključke za
osrednji strojnični prostor z napravami ter
priključene delovne postaje, kot tudi zagon
sistema, usposabljanje osebja ter servisne
obveznosti na licu mesta.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudbe se lahko nanašajo le na celoto.
4. Kraj dobave: Filmski studio Viba film
Ljubljana, Stegne 5, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
skladno z razpisno dokumentacijo.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava in
montaža najkasneje v 90 dneh po sklenitvi
pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Javni zavod Filmski studio Viba film Ljubljana, Stegne 5, 1000 Ljubljana; razpisna dokumentacija: tajništvo (Andreja Lovrenčič, tel. 00386(0)1/513-24-02),
vse dodatne informacije: Vladimir Peruničič,
direktor, tel. 00386(0)1/513-24-02, e-mail:
vladimir.perunicic@siol.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
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petka od 9. do 12. ure po predhodni najavi
najmanj 24 ur.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumentacije v višini 20.000 SIT je potrebno
nakazati na podračun naročnika pri UJP
št.: 01100-6030354621. Razpisno dokumentacijo dvignete s predložitvijo potrdila
o plačilu.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 3. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Javni zavod Filmski studio Viba
film Ljubljana, Stegne 5, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 3. 2004 ob 12.15, v prostorih Javnega
zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana,
Stegne 5, 1000 Ljubljana, sejna soba 23 v
I. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 5% od
razpisane vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila je 30 dni po zapisniškem prevzemu,
montaži in uspešno opravljenem testiranju
sistema s strani naročnika.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno
dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 30. 7. 2004, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 13. 4.
2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 127 z dne
19. 12. 2003, Ob-107733.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 2. 2004.
FS Viba film Ljubljana
Št. 01/04
Ob-4530/04
1. Naročnik: Vrtec »Martin Krpan« Cerknica.
2. Naslov naročnika: Cesta na jezero 17,
1380 Cerknica, tel. 01/705-00-80, telefaks
01/705-00-76.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava prehrambenega blaga v vrednosti 22,480.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
kruh in pekovski izdelki; mleko in mlečni izdelki; meso in suhomesni izdelki; piščančje
meso; piščančji izdelki in jajca; zamrznjene
ribe; zamrznjeno pecivo in zamrznjena zelenjava; sveže sadje in zelenjava, suho sadje;
osnovna živila; jušne zakuhe in testenine;
konzervirana živila; ostala živila; čaji; sadni
sokovi in sirupi. Ponudnik se lahko prijavi na
vse ali na posamezne sklope, vendar morajo biti ponujeni sklopi popolni. Nepopolnih
sklopov ne bomo upoštevali.

4. Kraj dobave: Vrtec »Martin Krpan«
Cerknica, Cesta na jezero 17, 1380 Cerknica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantna ponudba ni sprejemljiva.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava za obdobje enega leta od 1. 5. 2004
do 30. 4. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Vrtec »Martin Krpan«
Cerknica, Cesta na jezero 17, 1380 Cerknica, tajništvo, tel. 01/705-00-80.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.600 SIT (DDV je v ceni),
na TR 01213-6030634167.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 23. 3. 2004, do 10.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Vrtec »Martin Krpan« Cerknica,
Cesta na jezero 17, 1380 Cerknica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 3. 2004, ob 12. uri v Vrtcu »Martin Krpan« Cerknica, Cesta na jezero 17, 1380
Cerknica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30. 4. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: tajništvo zavoda od 9. do 12. ure.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 2. 2004.
Vrtec »Martin Krpan« Cerknica
Št. 05/2004
Ob-4534/04
1. Naročnik: Javni zavod Gasilsko reševalna služba Kranj.
2. Naslov naročnika: Bleiweisova c.
34, 4001 Kranj – poštni predal 18, tel.
04/237-52-51.
3. (a) Vrsta in količina blaga: avtocisterna AC 7000 (oznaka po slovenski tipizaciji, tč. 3.9.6.2.) vozilo za dobavo večjih
količin požarne vode na požarišče, za
samostojno gašenje večjih požarov, za
dekontaminacijo opreme in zemljišča ter
za prevoz pitne vode.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja
se javno naročilo v celoti.
4. Kraj dobave: sedež zavoda – Kranj,
Bleiweisova 34.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso
sprejemljive.
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6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek takoj
po podpisu pogodbe, predvideni datum zaključka do 1. 7. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
razpisna dokumentacija je na voljo v tajništvu Gasilsko reševalne službe Kranj, Bleiweisova 34.
Dodatne informacije o razpisni dokumentaciji posreduje Janko Klemenčič inž.,
tel. 04/23-75-263.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 13. ure, v tajništvu Gasilsko reševalne
službe Kranj, soba 205.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba poslati
do vključno do 4. 3. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Gasilsko reševalna služba Kranj,
Bleiweisova c. 34, 4000 Kranj, p.p. 18.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 3. 2004 ob 10.
uri v prostorih Gasilsko reševalne službe v
Kranju, Bleiweisova c. 34.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
– ob prevzemu podvozja s strani dobavitelja 15%,
– ob prevzemu vozila 75%,
– 30 dni po prevzemu vozila 10%.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): v skladu z Zakonom o
javnih naročilih.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega
naročila;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da ponudniku na kateri koli način ni
dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika;
5. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi in sicer, da ima
potrebno strojno opremo in ostale delovne
pogoje, ter najmanj 10 ustrezno kvalificiranih delavcev zaposlenih za nedoločen čas
in potrdilo o usposobljenosti za montažo
črpalk od proizvajalca črpalk;
6. da podatki niso zavajajoči;
7. da je ponudnik priložil vsa zahtevana
dokazila in izpolnjene originalne obrazce,
navedene v 9. členu navodil ponudnikom
za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
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najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb,predvidena odločitev o sprejemu ponudbe
do 10. 3. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena ponudbe – 60 točk,
2. rok dobave (od sklenitve ponudbe)
– 40 točk.
Kriterij:
1. cena:
– najnižja – 60 točk,
– druga najnižja – 45 točk,
– tretja najnižja – 30 točk,
– četrta najnižja – 15 točk.
2. rok dobave:
– do 3 mesece – 40 točk,
– od 3 do 4 mesece – 30 točk,
– od 4 do 5 mesecev – 20 točk,
– od 5 do 6 mesecev – 10 točk,
– od 6 do 7 mesecev – 0 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: najkasneje do 13. 2. 2004.
Gasilsko reševalna služba Kranj
Št. 64000-0002/2004
Ob-4542/04
1. Naročnik: Občina Ivančna Gorica.
2. Naslov naročnika: Sokolska 8, 1295
Ivančna Gorica, tel. 01/787-83-85, faks
01/787-76-97.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža vgradne in premične opreme v telovadnici Nove centralne šole
OŠ Stična.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop ali za vse skupaj: vse
skupaj.
4. Kraj dobave: telovadnica ob Novi centralni šoli OŠ Stična, Cesta 2. grupe odredov
40, Ivančna Gorica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: za vgradno
opremo: začetek 20. april 2004 in dokončanje 30. maj 2004; za premično opremo:
začetek 15. julij in dokončanje 15. avgust
2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica, Bogomir Sušič, tel. 01/787-83-85. Vprašanja so
lahko samo pisna, po faksu ali e-mailu.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 13. ure (v sredo do 16. ure) do roka
za oddajo ponudb ob predložitvi potrdila o
plačilu zneska iz točke c).
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 4.000 SIT (z DDV)
na TRR Občine Ivančna Gorica št.
01239-0100002162 in s pripisom: Javni
razpis – oprema za telovadnico Nove OŠ
Stična.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 23. 3. 2004 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je treba predložiti ponudbo: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8,
1295 Ivančna Gorica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 3. 2004 ob 10. uri v sejni sobi Občine
Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 2,500.000 SIT, z veljavnostjo 60 dni po odpiranju ponudb.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu
z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in 2004 (Ur. l.
RS, št. 110/03).
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba (ali drug
pravni akt) o skupni izvedbi naročila z navedbo nosilca.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati 120
dni po odpiranju ponudb, predvideni datum
odločitve pa je 20 dni po odpiranju.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena, ob upoštevanju pogojev razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 2. 2004.
Občina Ivančna Gorica
Št. 140/03
Ob-4546/04
1. Naročnik: Osnovno zdravstvo Gorenjske.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, tel. 04/208-20-00, faks
04/202-67-18.
3. (a) Vrsta in količina blaga: a) urgentno reševalno vozilo za NMP ZD Tržič in
b) neurgentno vozilo za reševalno službo
ZD Kranj.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba v celoti ali za posamezni sklop.
4. Kraj dobave: Zdravstveni dom Tržič,
Blejska c. 10, 4290 Tržič in Zdravstveni dom
Kranj, Gosposvetska ulica 10, 4000 Kranj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: junij 2004
– september 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Osnovno
zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica
9, 4000 Kranj, MIlana Vinter-Šambar, tel.
04/208-25-18.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 23. 2. 2004
do 25. 3. 2004, vsak delovni dan od 7. do
13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.600 SIT (z DDV) nakažite
na TRR: 01252-6030921122.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 3. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Osnovno zdravstvo Gorenjske,
Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 3. 2004 ob 12. uri v sejni sobi Zdravstvenega doma Kranj.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica,
če je ponudba za en sklop oziroma bančna
garancija, če je ponudba za oba sklopa.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: veljavnost 30. 11. 2004, datum sprejema odločitve 15. 4. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna cena, ob pogoju izpolnjevanja
tehničnih zahtev, določene v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: okvirna vrednost naročila skupaj je
32 mio SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 2. 2004.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Ob-4566/04
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje
– Hrastnik d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-155, faks
03/56-52-133.
3. (a) Vrsta in količina blaga: rudarski
kabli.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: sklopi
niso predvideni.
4. Kraj dobave: Hrastnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variant.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 90 dni od
podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: RTH, Rudnik Trbovlje
– Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Oddelek za investicije in zapiranje,
Majda Turnšek, int. tel. 458. Za dodatne
informacije se lahko obrnete na Barbaro
Pavčnik, int. tel. 292.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 26. 3. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija v vrednosti
10.000 SIT + DDV je na razpolago pri kontaktni osebi, plača se ob dvigu na blagajni
RTH, predstavnik ponudnika mora imeti s
seboj vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 3. 2004 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
Oddelek za investicije in zapiranje, Majda
Turnšek.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 3. 2004 ob 10. uri v sejni sobi Upravne
zgradbe RTH d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
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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): ni opredeljeno.
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: ni dodatnih pogojev.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30. 5. 2004, 30. 4. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena do 60 točk, rok dobave do 25
točk, rok plačila do 10 točk, fiksnost cene
do 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 2. 2004.
Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o.
Št. 1/2004
Ob-4568/04
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Metelkova 9,
1000 Ljubljana, tel. 01/300-39-25, faks
01/300-39-12.
3. (a) Vrsta in količina blaga: laboratorijski material.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sklop: laboratorijski potrošni material,
2. sklop: potrošni material za vakuumski
odvzem krvi,
3. sklop: laboratorijski testi,
4. sklop: originalni Coulterjevi hematološki reagenti.
4. Kraj dobave: naročnik (laboratorij oziroma ordinacije).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava od 1. 5. 2004 do 30. 4. 2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Zdravstveni dom Ljubljana – uprava, II. nad., Nabavna služba
(soba št. 6), Metelkova 9, 1000 Ljubljana.
Kontaktna oseba za dodatne informacije je
Nataša Torkar, univ. dipl. ek.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik med
8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV
vključen) na transakcijski podračun
01261-6030921845 UJP, model 02, sklic
94003-280-94.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 16. 3. 2004 do 10.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zdravstveni dom Ljubljana – uprava, II. nad., vložišče (soba št. 1), Metelkova
9, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 3. 2004 ob 11. uri, Zdravstveni dom
Ljubljana – uprava, II. nad., Metelkova 9,
1000 Ljubljana, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najmanj
60-dnevni plačilni rok.

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: najnižja cena.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: do 1. 5. 2004, do 30. 3. 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: 13. 2. 2004.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 102/670/2004
Ob-4583/04
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, telefaks št. 01/474-24-42, tel.
01/474-24-41.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
obešalnega materiala, izolatorjev in vodnikov za DV 2x110 kV Vuhred-Pekre in DV
110 kV Beričevo-Trbovlje I.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
Sklop A: dobava obešalnega materiala,
Sklop B: dobava kompozitnih izolatorjev,
Sklop C: dobava vodnikov.
Naročnik bo upošteval ponudbe, ki bodo
izdelane ali za celoten obseg razpisanih del
(vse tri sklope hkrati) ali za vsako tehnično
zaključeno celoto (sklop) posebej.
4. Kraj dobave: RTP Beričevo in RTP
Pekre.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne in delne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: marec 2004–
junij 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: pri naročniku, prevzem
dokumentacije v drugem nadstropju, soba
št. 2C.2,6, Andreja Mihevc, dodatne informacije mag. Hailu Kifle.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 36.000 SIT (30.000 SIT
+ DDV 6.000 SIT), virmansko nakazilo z
oznako naziva javnega razpisa na TRR št.
02924-0017900956, sklic št. 102.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 3. 2004 do 9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, soba 3D2.1.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
23. 3. 2004 ob 10. uri, v dvorani D, IV. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 5% skupne ponudbene
vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa
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ni, plačilni rok 60 dni, gotovinsko plačilo po
opravljenih delih oziroma dobavah.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil pogodbo.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične
usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po
41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih:
navedeno v razpisni dokumentaciji (navodilo
ponudniku za izdelavo ponudbe).
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
60 dni od datuma, določenega za dostavo
ponudbe. Predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 15. 4. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji (navodilo ponudniku za izdelavo ponudbe).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 2. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 3/2004
Ob-4591/04
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ul. 15,
1518 Ljubljana, telefaks 01/23-20-374, tel.
01/47-45-657.
3. a) Vrsta in količina blaga: drobni potrošni pisarniški material.
b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
4. Kraj dobave: lokacije naročnika:
– Ljubljana, Kolodvorska ul. 15,
– Ljubljana, Tomačevska 1,
– Celje, Gregorčičeva 5a,
– Koper, Pristaniška 12,
– Kranj, Stara cesta 11,
– Maribor, Sodna ulica 15,
– Murska Sobota, Kocljeva 12b,
– Nova Gorica, Kidričeva 13,
– Novo mesto, Prešernov trg 9,
– Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 4,
– Jesenice, Titova 73,
– Trbovlje, Sallaumines 2,
– Velenje, Prešernova 7.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pričetek – takoj po podpisu pogodbe; trajanje dobave
– eno leto.
7. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: za osebni prevzem
je razpisna dokumentacija na razpolago na
ZPIZ Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska ul.
15, v vložišču.
Pisne zahteve ali zahteve po telefaksu
za posredovanje razpisne dokumentacije
po pošti naj zainteresirani ponudniki naslovijo na Odsek za javna naročila na naslovu
naročnika.
Dodatna pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije oziroma naročilu lahko ponudniki zahtevajo pisno na naslovu naročnika
ali telefaksu do pet dni pred iztekom roka
za oddajo ponudb.
b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: vsak delovni
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dan med 12. in 13. uro, do vključno 16. 3.
2004.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 1.200 SIT (DDV je že vključen v ceni).
Potrdilo o vplačilu na transakcijski račun št.:
01100-6030264023 predloži prevzemnik
razpisne dokumentacije, ob prevzemu oziroma s pisno zahtevo, s tem, da takrat naročniku posreduje tudi podatke o popolnem
in točnem naslovu firme in davčno številko.
8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 17. 3. 2004 do
10. ure.
b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 3. 2004 ob 12. uri, ZPIZ Slovenije, Kolodvorska ul. 15, mala sejna soba v VIII.
nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
700.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
izstavitve računa, izstavljenega po dobavi
materiala.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): ne.
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:
01. da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu;
02. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
03. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
04. 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;
05. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Slovenije tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
06. da je finančno in poslovno sposoben;
07. da sprejema vse pogoje razpisne dokumentacije, da ni dal zavajajočih podatkov
glede zahtev razpisne dokumentacije in da
vse fotokopije ustrezajo originalu;
08. da ima izjavo banke, da bo dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
09. da bo dostava fco skladišče naročnika – razloženo oziroma na lokacije, navedene v 4. točki te objave;
10. da dobavni rok ni daljši od 7 dni od
dneva naročila s strani naročnika;
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11. da rok za rešitev reklamacije ni daljši od 3 dni od prejema pisnega obvestila o
reklamaciji;
12. da zagotavlja stalne zaloge ponujenih artiklov;
13. da priloži vse, v razpisni dokumnetaciji, zahtevane vzorce blaga;
14. da priloži veljavni cenik prodajnih
artiklov.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: do dneva sklenitve
pogodbe z izbranim ponudnikom oziroma
največ 60 dni od dneva odpiranja ponudb;
22. 3. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena – 100%
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 2. 2004.
ZPIZ Slovenije
Št. 13/2003
Ob-4606/04
1. Naročnik: Vlada RS, Center Vlade za
informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, telefaks 01/478-86-49, tel.
01/478-86-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega naročila je nakup SecurID kartic
(zamenjava starih 1500), ki jim je pretekla veljavnost ter nakup maks. 1000
novih dodatnih kartic), nadgradnja RSA
Secure ACE strežnika (nakup maks. 1000
dodatnih licenc) ter 2-letno vzdrževanje
licenc (že obstoječih ter novih).
Ponudniki morajo oddati ponudbo za
predmet naročila v celoti.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Republika Slovenija.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 30. 5. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Center Vlade RS
za informatiko, Sektor za materialno in
finančno poslovanje, Petra Rozman, tel.
01/478-86-04.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 3. 2004, do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Center Vlade RS za informatiko,
Langusova 4, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 3. 2004 ob 10.15, Center Vlade RS za
informatiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
300.000 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): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
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pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
Pogoji za udeležbo
Naročnik bo iz postopka izločil ponudnika, ki ne bo izpolnjeval naslednjih pogojev:
A) Na poslovnem področju
1. registracija za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega razpisa,
2. ponudnik ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti (če je v konkretnem
primeru takšno dovoljenje potrebno na podlagi posebnega zakona),
3. ponudnik ni bil kaznovan za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem oziroma so posledice že izbrisane,
4. ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
5. izkazana zanesljivost pri poslovanju
(ni uveljavljenih jamstev ter izgubljenih
pravd, ki kažejo na nezanesljivost oziroma
rizičnost poslovanja s ponudnikom) od 1. 1.
2000 dalje,
6. reference ponudnika na razpisanem
področju – ponudnik ima v tekočem ali v
prejšnjem letu sklenjeno vsaj eno pogodbo,
s katero pokriva izvedbo naročil s področja
predmeta tega javnega naročila,
7. razpolaganje z vsemi licencami in pravicami intelektualne lastnine, potrebnimi za
izvedbo naročila, kolikor in kolikor so le-te
potrebne za izvajanje predmetnega naročila; v kolikor te niso potrebne, naročnik to
izrecno navede v obrazcu Prijava (točka 6
Licence in intelektualne pravice),
8. stalna zaloga (direkten dostop do
rezervnih delov/do proizvajalčevih centrov
za tehnično podporo 24 ur dnevno, 365 dni
v letu – po sistemu “flow the sun” za razpisano opremo), ki mu omogoča, da izvrši
morebitna popravila oziroma zamenjave v
zahtevanih rokih iz točke 4.12.1.3.3 teh navodil (ustrezne pogodbe).
B) Na finančnem področju
1. proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek in ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe,
2. poravnani davki, prispevki in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države Republike Slovenije,
3. ni izkazane blokade katerega izmed
transakcijskih računov (v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa),
4. letna realizacija nad 100 mio SIT,
5. stopnja pokritosti kratkoročnih obveznosti najmanj 0,8; količnik bo izračunan na
podlagi podatkov iz bilance stanja za leto
2003.
C) Tehnične zahteve
1. Odnos s proizvajalcem opreme
Ponudnik mora imeti v času priprave ponudbe s proizvajalcem opreme sklenjeno
direktno pogodbo o direktnem dostopu do
proizvajalčevih centrov za tehnično podporo 24 ur dnevno, 365 dni v letu, po sistemu
“flow the sun”.
2. Oprema
Ponudnik mora razpolagati z vrsto opreme in obsegu vzdrževanja primerno diagnostično opremo, ki omogoča ugotavljanje
in odpravo napak na opremi, ki je predmet
vzdrževanja.
3 Organizacija dežurne službe
a) Ponudnik mora zagotavljati telefonsko
pomoč na naročnikovi centralni lokaciji vsak
delovnik od 8. do 16. ure po lokalnem času. V
primeru večjih motenj oziroma težav, ki imajo
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vpliv na več kot 10% naročnikovih uporabnikov, ima naročnik pravico zahtevati tehnično
pomoč 24 ur dnevno, 365 dni v letu.
b) Ponudnik mora imeti organizirano neprekinjeno dežurno službo 365 dni v letu 24
ur dnevno.
c) Ponudnik mora naročniku zagotavljati
elektronsko spremljanje reševanja odprtih
zadev in napak na opremi, ki je predmet
vzdrževanja (Web, e-mail, WAP, SMS ali
podobno).
d) Ponudnik mora razpolagati z lastno
zalogo rezervnih delov, ki je dostopna 24 ur
dnevno 365 dni v letu, v obsegu in vrsti, ki
kadarkoli zagotavlja zamenjavo katerekoli
dobavljene programske ali naprave, ki je
predmet vzdrževanja. Ponudnik za trajanje
pogodbe daje naročniku pravico, da kadarkoli brez vnaprejšnje najave preveri dostopnost in obseg rezervne opreme.
e) Servisna služba ponudnika mora
imeti certifikat kakovosti po ISO9001:2000.
Podrobni servisni postopki so obvezna priloga k ponudbi.
f) Ponudnik mora biti naročniku sposoben kadarkoli zagotoviti katerokoli verzijo
dobavljene programske opreme.
g) V času vzdrževanja licenc RSA Secure ACE strežnika je naročnik upravičen do
brezplačne nadgradnje programske opreme, ki je predmet vzdrževanja, na nove
verzije. Nadgradnja je brezplačna tudi v
primeru, če gre za novo funkcionalnost programske opreme.
D) Organizacija in kadri
1. Ponudnik mora imeti ustrezno število
zaposlenih za opravljanje razpisanih storitev
za izvedbo predmeta naročila in skladno s
točko 4.12.1.3.2 teh navodil.
2. Ponudnik mora imeti v času izdelave
ponudbe v rednem delovnem razmerju s
polnim delovnim časom že najmanj eno leto
zaposlena vsaj dva strokovnjaka s trenutno
veljavnim certifikatom proizvajalca (RSA
SecurID 5.1 Certified Systems Engineer),
ki sta slovenska državljana in imata stalno
prebivališče na teritoriju RS.
3. Zaposleni ponudnika, ki bodo neposredno opravljali storitve vzdrževanja licenc,
izpolnjujejo pogoje, ki veljajo za zaposlovanje delavcev v državnih organih (državljanstvo RS, starost 18 let, nekaznovanost).
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 15. 5. 2004, 22. 3. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
4.12.2.1. Merilo za izbiro najugodnejše
ponudbe
Kot najugodnejši bo izbran ponudnik, ki
bo ponudil najnižjo ceno za predmet tega
javnega naročila v celoti.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: vprašanja in odgovori na spletni strani naročnika http://www2.gov.si:
800/javnar/jnvodg.nsf.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 2. 2004.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 1/13-1049
Ob-4615/04
1. Naročnik: Združenje zdravstvenih
zavodov Slovenije, Njegoševa 8, 1000
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, Njegoševa 8, 1000
Ljubljana, tel. 01/23-21-476, 01/23-21-675,
faks 01/23-12-086, zdrzz@siol.net.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava električne energije za zdravstvene zavode na odjemna mesta, kot so
navedeni v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročnik bo upošteval ponudbe za celotno javno
naročilo in zaključene sklope na katere ponudnik konkurira:
1. Splošna bolnišnica Celje 6.042.400
kWh,
2. Psihiatrična bolnišnica Vojnik 373.800
kWh,
3. Splošna bolnišnica Izola 2.435.222
kWh,
4. Bolnišnica Sežana 206.596 kWh,
5. Ortopedska
bolnišnica
Valdoltra
1.472.785 kWh,
6. Splošna
bolnišnica
Jesenice
1.384.429 kWh,
7. Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj 260.052 kWh,
8. Psihiatrična
bolnišnica
Begunje
401.687 kWh,
9. Bolnišnica Golnik – KOPA 1.422.664
kWh,
10. Splošna bolnišnica Brežice 514.800
kWh,
11. Klinični center Ljubljana 23.762.104
kWh,
12. Psihiatrična
klinika
Ljubljana
1.366.590 kWh,
13. Inštitut RS za rehabilitacijo 1.518.784
kWh,
14. Splošna bolnišnica Trbovlje 710.617
kWh,
15. Psihiatrična bolnišnica Idrija 437.509
kWh,
16. Center za zdravljenje bolezni otrok
Šentvid pri Stični 172.920 kWh,
17. Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča
Ptuj 1.462.512 kWh,
18. Psihiatrična
bolnišnica
Ormož
310.530 kWh,
19. Splošna bolnišnica Murska Sobota
6.010.824 kWh,
20. Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Šempeter pri Novi Gorici 2.964.274
kWh,
21. Splošna bolnišnica Novo mesto
3.088.656 kWh,
22. Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
1.656.060 kWh,
23. Bolnišnica Topolšica 376.474 kWh,
24. Zdravstveni dom Koper 282.926
kWh,
25. Zdravstveni dom Izola 144.185
kWh,
26. Zdravstveni dom Postojna 740.448
kWh,
27. Zdravstveni dom Ilirska Bistrica
64.611 kWh,
28. Osnovno
zdravstvo
Gorenjske
1.217.922 kWh,
29. Zdravstveni dom Krško 153.893
kWh,
30. Zdravstveni dom Ljubljana 1.812.169
kWh,
31. Zdravstveni dom Grosuplje 96.700
kWh,
32. Zdravstveni dom Medvode 99.672
kWh,
33. Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani 86.380 kWh,
34. Zdravstveni dom Domžale 224.223
kWh,
35. Zdravstveni dom dr. Julija Polca
Kamnik 256.596 kWh,
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36. Zdravstveni dom Litija 197.040 kWh,
37. Zdravstveni dom Kočevje 165.282
kWh,
38. Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma
Ribnica 122.260 kWh,
39. Zdravstveni dom Zagorje ob Savi
112.392 kWh,
40. Zdravstveni dom Trbovlje 109.566
kWh,
41. Zdravstveni dom Hrastnik 70.722
kWh,
42. Zdravstveni dom Vrhnika 74.978 kWh,
43. Zdravstveni dom Idrija 239.842 kWh,
44. Zdravstveni dom Cerknica – Loška
dolina 153.429 kWh,
45. Železniški zdravstveni dom Ljubljana
138.360 kWh,
46. Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor 678.404 kWh,
47. Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
133.320 kWh,
48. Zdravstveni dom Ptuj 310.110 kWh,
49. Zdravstveni dom Ormož 110.331
kWh,
50. Zdravstveni dom Murska Sobota
204.353 kWh,
51. Zdravstveni dom Gornja Radgona
90.720 kWh,
52. Zdravstveni dom Lendava 91.280
kWh,
53. ZD – osnovno varstvo Nova Gorica
164.037 kWh,
54. ZD – zobozdravstveno varstvo Nova
Gorica 78.897 kWh,
55. Zdravstveni dom Ajdovščina 148.940
kWh,
56. Zdravstveni dom Tolmin 157.190 kWh,
57. Zdravstveni dom Črnomelj 112.709
kWh,
58. Zdravstveni dom Trebnje 86.560
kWh,
59. Zdravstveni dom Velenje 474.612
kWh,
60. Zdravstveni dom Radlje ob Dravi
82.516 kWh,
61. Zdravstveni dom Ravne na Koroškem
292.917 kWh,
62. Zdravstveni dom Slovenj Gradec
137.688 kWh,
63. Zavod za zdravstveno varstvo Celje
159.040 kWh,
64. Zavod za zdravstveno varstvo Koper
261.120 kWh,
65. Zavod za zdravstveno varstvo Kranj
275.789 kWh,
66. Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana 340.361 kWh,
67. Zavod za zdravstveno varstvo Maribor 453.857 kWh,
68. Zavod za zdravstveno varstvo Murska
Sobota 181.680 kWh,
69. Zavod za zdravstveno varstvo Nova
Gorica 255.171 kWh,
70. Zavod za zdravstveno varstvo Novo
mesto 180.792 kWh,
71. Zavod za zdravstveno varstvo Ravne
180.792 kWh,
72. Inštitut RS za varovanje zdravja
239.800 kWh,
73. Zavod RS za transfuzijsko medicino
988.446 kWh.
Skupaj 71.787.317 kWh.
4. Kraj dobave: posamezni zdravstveni
zavodi po odjemnih mestih.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava električne energije za obdobje od 1. 5. 2004 do
1. 5. 2005.

Št.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, Njegoševa 8, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba
je Darja Vižintin-Zupančič, tel. 01/23-21-476,
01/23-21-675, faks 01/23-12-086.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
(ne v soboto) med 8. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT na TRR
02014-0253693764.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 3. 2004 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Združenje zdravstvenih zavodov
Slovenije, Njegoševa 8, 1000 Ljubljana,
tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 3. 2004 ob 11.30, v sejni sobi Združenja
zdravstvenih zavodov Slovenije, Njegoševa 8, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija oziroma ustrezno finančno
zavarovanje pri zavarovalnici za resnost
ponudbe skladno z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
v celoti financirajo posamezni zdravstveni
zavodi iz lastnih sredstev. Način plačevanja
z roki je določen v pogodbi 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-
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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 42. in 42.a 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 60 dni od dneva odpiranja ponudb;
sprejem odločitve predvidoma 5. 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: 13. 2. 2004.
Združenje zdravstvenih
zavodov Slovenije
Št. 404-08-368/2003-5
Ob-4616/04
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: moška in
ženska službena uniforma po naslednjih
količinah:
– 6.400 kompletov v letu 2004, od tega
5.200 kpl. moških in 1.200 kpl. ženskih,
– 700 kompletov v letu 2005, od tega
600 kpl. moških in 100 kpl. ženskih,
– 700 kompletov v letu 2006, od tega
600 kpl. moških in 100 kpl. ženskih,
– 700 kompletov v letu 2007, od tega
600 kpl. moških in 100 kpl. ženskih.

Moška uniforma – 7000 kompletov z naslednjimi izdelki:
Zap.
št.

IDENT

predpis

1.
2.
3.

64934
64936
64938

C.K.20/03
C.K.21/03
C.K.22/03

4.
5.

64943
65198

C.K.23/03
Č.K.34/03

6.

64947

C.K.24/03

7.

64949

C.K.25/03

8.

64950

C.K.26/03

9.
10.
11.
12.

64951
64952
64953
64956

C.K.27/03
C.K.28/03
C.K.29/03
C.G.20/03

13.
14.

64957
64958

C.G.21/03
C.OB.20/03

15.

64959

C.OB.21/03

16.
17.
18.

64960
64961
65478

C.OB.22/03
C.P.20/03
Č.K.33/03

19.

64962

C.P.21/03

20.

64963

C.P.22/03

21.

64964

C.OZ.20/03

22.

65479

C.OZ.21/03

IZDELEK

SUKNJIČ zelenomoder
HLAČE zelenomodre
HLAČE bombažne, zelenomodre
ČAPKA zelenomodra
BARETKA, zelenomodra
oziroma barva rodu
SRAJCA dolg rokav, svetlozelena
SRAJCA kratek rokav,
svetlozelena
TRAK Z IZVEZENIM
ČINOM ZA SRAJCO,
svetlozelen
KRAVATA, temnosiva
JOPIČ, temnosiv
VETROVKA, temnosiva
ROKAVICE USNJENE,
črne
PAS USNJEN, črn
ČEVLJI Z GUMI PODPLATOM, črni
ČEVLJI Z USNJENIM
PODPLATOM, črni
GLEŽNARJI, črni
PULOVER, temnosiv
TRAK Z IZVEZENIM
ČINOM ZA PULOVER (črn)
NOGAVICE – KRATKE,
črne
NOGAVICE – DOLGE,
črne
PLOŠČICA Z NAPISOM
PRIIMKA, zlatorumena
ČINI KOVINSKI Z IGLO,
zlatorumeni

IZDELANO IZ
TKANINE
IDENT

64965
64965
65337

Predpis
kakovosti

C.T.20/03
C.T.20/03
Č.T.25/03

64965

C.T.20/03

64966

C.T.21/03

64966

C.T.21/03

64966

C.T.21/03

65339
65340

Č.T.23/03
Č.T.24/03
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Ženska uniforma – 1.500 kompletov z naslednjimi izdelki:
Zap.
št.

IDENT

predpis

IZDELEK

IZDELANO IZ
TKANINE
IDENT
Predpis

23.
24.
25.
26.

64968
64971
64969
64970

CŽ.K.20/03
CŽ.K.32/03
CŽ.K.21/03
CŽ.K.22/03

64965
64965
64965
65337

C.T.20/03
C.T.20/03
C.T.20/03
Č.T.25/03

27.
28.

64925
65198

CŽ.K.23/03
Č.K.34/03

29.

64972

CŽ.K.24/03

64966

C.T.21/03

30.

64973

CŽ.K.25/03

64966

C.T.21/03

31.

64950

C.K.26/03

64966

C.T.21/03

32.
33.
34.
35.

64974
64975
64976
64979

CŽ.K.27/03
CŽ.K.28/03
CŽ.K.29/03
CŽ.G.20/03

65339
65340

Č.T.23/03
Č.T.24/03

36.
37.
38.
39.
40.

64980
65338
64981
64982
64983

CŽ.G.21/03
ČŽ.G.22/03
CŽ.OB.20/03
CŽ.OB.21/03
CŽ.OB.22/03

41.
42.
43.

65474
64984

CŽ.OB.23/03
CŽ.P.20/03
Č.K.33/03

44.

65061

CŽ.P.21/03

45.

65062

CŽ.P.22/03

46.

64964

C.OZ.20/03

SUKNJIČ, zelenomoder
KRILO, zelenomodro
HLAČE, zelenomodre
HLAČE bombažne, zelenomodre
KLOBUČEK, zelenomoder
BARETKA, zelenomodra
oziroma barva rodu
BLUZA dolg rokav, svetlozelena
BLUZA kratek rokav,
svetlozelena
TRAK Z IZVEZENIM
ČINOM ZA SRAJCO
KRAVATA, temnosiva
JOPIČ, temnosiv
VETROVKA, temnosiva
ROKAVICE USNJENE,
črne
PAS USNJEN, črn
TORBICA, črna
SANDALI, črni
SALONARJI, črni
ČEVLJI Z GUMI PODPLATOM, črni
ŠKORNJI, črni
PULOVER, temnosiv
TRAK Z IZVEZENIM
ČINOM ZA PULOVER
(črn)
NOGAVICE HLAČNE,
kožna barva
NOGAVICE dokolenke,
kožna barva
PLOŠČICA Z NAPISOM
PRIIMKA, zlatorumena

Ponudnik mora pod zaporednimi
številkami: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11.,
12., 13., 14. ali 15., 16., 17., 18., 19., 20.,
21., 22., 23., 25., 27., 29., 34., 37., 38. ali
39., 40. in 41. priložiti vzorec artikla, ki mora
ustrezati vsem parametrom naročnikovih
predpisov kakovosti, sicer se ponudba izloči
kot nepravilna.
Vzorci za artikle pod zaporednimi
številkami: 1., 2., 3., 6., 10., 11., 17., 21.,
23., 25., 29. in 34. se izdelajo po meri. Vzorca pod zaporednima številkama: 8. in 22. se
izdelata za čin brigadirja.
Pri vzorcu za artikel pod zaporedno
številko 3. se barva vzorca ne bo ocenjevala.
Pri vzorcih za artikle pod zaporedno
številko: 14. ali 15., 16., 38. ali 39., 40. in 41
priloži ponudnik le en čevelj (levi ali desni) in
velikostno številko izbere ponudnik.
Enkratni odvzem mer za vzorce bo potekal v vojašnici Kranj po predhodnem telefonskem dogovoru med 8. in 9. uro.
Ponudnik mora vzorcem priložiti
tehnične podatke – laboratorijsko analizo
za vgrajene materiale, v skladu s predpisi
kakovosti, sicer se ponudba izloči kot nepravilna. Na laboratorijski analizi mora biti vidno
označen naziv, za kateri naročnikov artikel
je priložena analiza.
Ogled vzorčnih modelov je možen pri Valeriji Čižman, po predhodni telefonski najavi
vsak delovni dan med 8. in 9. uro, na tel.
01/471-28-33 oziroma tel. 01/471-25-70, v
času objave javnega razpisa pa do datuma
oddaje ponudb na ta javni razpis.

Organizacija oskrbovalnih centrov v
Ljubljani in Mariboru, kjer bo izbrani izvajalec zagotavljal vse artikle moške in
ženske službene uniforme, ki jih pripadniki
SV lahko dodatno naročajo. Oskrbovalni
centri morajo delovati do konca veljavnosti
pogodbe. Dobava delov uniforme se mora
zagotoviti v roku 14 dni od posameznega
naročila. Stroški organizacije in poslovanja
oskrbovalnih centrov bremenijo izvajalca.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki se morajo prijaviti na celoten predmet
javnega razpisa.
4. Kraj dobave: dobava se bo vršila v
enote SV v celoti, po razdelilniku SV.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobave celotne količine artiklov za leto 2004, najkasneje do 6 mesecev po podpisu pogodbe;
dobave za leto 2005, 2006 in 2007 so sukcesivne po potrebah naročnika do končne
izvedbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: dvig razpisne dokumentacije: Ministrstvo za obrambo, Urad
za logistiko, Oddelek za nabavo, Kardeljeva
ploščad 24, 1000 Ljubljana, kontaktni osebi
Boštjan Purkat, tel. 471-25-86 in Dušan Cirar, tel. 471-23-48, soba št. 550.
Dodatne informacije: Marjeta Kordiš,
01/471-23-40.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS 1/2004-ODP) na transakcijski račun št. 01100-6370191114. Prevzem
razpisne dokumentacije je lahko osebno ali
po pošti. Pred tem je potrebno predložiti
dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora
naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. faksa, št.
javnega razpisa, sklic na številko) ter potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 6. 4. 2004 do 12. ure.
Do istega datuma in ure je potrebno
predložiti tudi na Državno revizjsko
komisijo.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo:
– Ministrstvo za obrambo, prevzemnik
sprejemna pisarna – vložišče, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zapečatene
kuverte morajo biti jasno označene z
napisom: »Ne odpiraj – Ponudba MORS
1/2004-ODP – nova službena uniforma”, na
hrbtni strani ovojnice pa mora biti naveden
polni naslov ponudnika,
– kopijo ponudbene dokumentacije z
vsemi zahtevanimi vzorci, mora do roka za
oddajo ponudbe, prispeti tudi na Državno
revizijsko komisijo, Slovenska cesta 54,
1000 Ljubljana, pravilno označena: na
spodnjem delu ovojnice mora biti naslov
Državne revizijske komisije z opozorilom:
“Ne odpiraj, kopija ponudbe MORS št.
1/2004-ODP, nova službena uniforma”, na
hrbtni strani ovojnice pa mora biti naveden
polni naslov ponudnika.
Kolikor ponudnik ne zagotovi kopije
ponudbe, prispele na navedeni naslov, se
njegova ponudba neodprta vrne.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 8. 4. 2004 ob 9. uri, na
naslovu: Ministrstvo za obrambo, Urad
za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000
Ljubljana.
10. Navedba
finančnih
zavarovanj
za resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 20,000.000 SIT in izjava banke, da bo
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 20,000.000
SIT.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
rok plačila je 30 dni od uradnega prejema
računa na naročnikov naslov.
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:
– da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
– da mu ni bila v zadnjih petih letih
pred objavo naročila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
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z njegovim poslovanjem ali mu ni bila izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne
obveznosti v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež ali da ima ponudnik, ki ima sedež
v tujini poravnane v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki jih mora poravnati v Republiki
Sloveniji;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila in je tako dovoljenje
zahtevano s posebnim predpisom;
– da je priložil zahtevane bančne
garancije:
a) zavarovanje za resnost ponudbe,
b) izjava o izdaji bančne garancije za
dobro izvedbo posla.
Posebni pogoji naročnika:
– da je finančno in poslovno sposoben;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivosti;
– da bo v primeru sklenitve pogodbe
nudil 30 dnevni plačilni rok;
– da je priložil na vsaki strani podpisan in
ožigosan vzorec pogodbe;
– da zagotavlja dobavo celotne količine
artiklov za leto 2004, najkasneje do 6
mesecev po podpisu pogodbe; dobave za
leto 2005, 2006 in 2007 so sukcesivne po
potrebah naročnika;
– da zagotavlja oskrbo z vsemi artikli
službene uniforme za obdobje veljavne
pogodbe, ki bodo na razpolago v 2
oskrbovalnih centrih na lokacijah Ljubljana
in Maribor, in sicer takoj ob prvi dobavi
artiklov;
– da je priložil zahtevane vzorce s
tehničnimi podatki, ki morajo ustrezati
naročnikovim predpisom kakovosti in
potrjenim vzorcem naročnika. Če vzorci
glede na navedeno ne ustrezajo, se
ponudba izloči iz nadaljnje obravnave. Prav
tako je za artikle pod zaporedno številko 21.
in 22. izdelava lahko ocenjena le z 1, sicer
se ponudba izloči;
– da je ponudil vse artikle v kompletu
moških in ženskih uniform;
– da organizira in odvzame mere za
dobave v letu 2004 po razdelilniku enot
SV;
– da zagotavlja izdelavo vseh artikov
samo z možnostjo enkratnega odvzema
mer;
– da zagotavlja popravila in odpravo
reklamacij posameznih artiklov v roku 5
delovnih dni od prevzema artikla;
– da zagotavlja dobavo kompletov
uniform po razdelilniku v celoti, na podlagi
količinskega in kakovostnega prevzema;
– da zagotavlja, da bodo podizvajalci
izpolnjevali vse zahteve kot izvajalec in da
bodo na poziv naročnika to tudi dokazali;
– da zagotavlja, da bodo izdelali
komplet nove službene uniforme iz enega
kosa tkanine in standardnimi pogoji glede
kvalitete tkanine (trdnost, impregnacija,
mehčanje, gostota šivov na cm…);
– da zagotavlja stalnost zalog tkanine ali
izdelkov iz iste surovinske sestave, zaradi
dolgoročnega zagotavljanja predpisanega
nivoja kvalitete;
– zagotavljamo stalnost vključevanja
v
razvoj
in
spremljanje
uporabe
razvojno-kreacijskih enot v procesu
nadaljnega razvoja uniform ter nadzora
kvalitete in odprave napak;

Št.

– da navede vse podizvajalce in zanje
priloži zahtevane podatke;
– da
zagotavlja
predstavnikom
naročnika medfazno kontrolo kakovosti
v svojem podjetju in tudi pri navedenih
podizvajalcih;
– da zagotavlja pri posameznih artiklih
všivne etikete podizvajalcev;
– da je komplet ob dobavi pakiran po
zahtevah naročnika, in sicer: suknjič, hlače,
krilo, bluza, jopič in vetrovka na obešalnikih,
prevlečenimi z vrečo ter ostali artikli v
primerno veliki embalaži. Vsak posamezni
komplet mora biti označen z imenom
lastnika kompleta;
– da se v oskrbovalnem centru zagotovi
odvzem mer (razen za leto 2004) in dobavo
vseh delov uniforme v roku 14 dni od
posameznega naročila;
– da
se
zagotovi
obratovanje
oskrbovalnega centra trikrat na teden, in
sicer ponedeljek in soboto dopoldan ter
sredo popoldan;
Ocena

1
0,2
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– da bo pred pričetkom pogodbene
proizvodnje od naročnika pridobil potrditev
o ustreznosti tkanine, iz katere bo izdelal
artikle in za vsak zahtevan artikel potrditev
vzorca.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe po pravnomočnosti
odločitve o izbiri, predvidoma april 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudniki
bodo ocenjeni na podlagi naslednjih meril:
1. cena – maks. 60 točk,
2. vzorec – maks. 40 točk.
Način ocenjevanja
a) Cena – 60 točk
Ponudnik
z
najnižjim
skupnim
predračunom z DDV, prejme 60 točk, ostali
pa sorazmerno manjše št. točk, glede na
ponujeni predračun.
b) Vzorec – 40 točk
Za artikle pod zap. št.: 1., 2., 3., 4., 5., 6.,
8., 9., 10., 11., 17., 18., 23., 25., 27., 29., 34.

Kriterij

ustreza predpisu kakovosti in potrjenemu vzorcu naročnika, odlična izdelava
ustreza predpisu kakovosti in potrjenemu vzorcu naročnika, nekakovostna
izdelava
nekakovostna izdelava: neravni šivi, šivi vlečejo, pretrgani notranji ali
zunanji šivi, odstopanje v gostoti šivov, okrasni šivi slabo izdelani, slabi
zaključki šivov, odstopanje v pomožnem materialu, ki v tehničnih predpisih
ni natančno določen in je razviden samo iz potrjenega vzorca, vendar funkcionalnosti ne spremeni

Za artikle pod zap. št.: 19., 20.
Ocena

1
0,2

Kriterij

ustreza predpisu kakovosti, odlična izdelava
ustreza predpisu kakovosti, nekakovostna izdelava
nekakovostna izdelava: šivi vlečejo, pretrgani šivi, slabi zaključki šivov,
notranji šivi na prstnem delu debeli, odstopanja v pomožnem materialu, ki v
predpisu kakovosti niso definirana in so razvidna le iz potrjenega vzorca

Za artikle pod zap. št.: 12., 13., 14. ali 15., 16., 37., 38. ali 39., 40., 41.
Ocena

1
0,2

Kriterij

ustreza predpisu kakovosti, odlična izdelava
ustreza predpisu kakovosti, nekakovostna izdelava
nekakovostna izdelava: majhne poškodbe na usnjenem delu in manjše
poškodbe na podplatu, ki ne spremenijo funkcionalnosti, pretrgani šivi,
odstopanje v pomožnem materialu, ki ni v predpisu kakovosti natančno
določen in je razviden iz potrjenega vzorca, vendar funkcionalnosti ne spremeni; slabi, poškodovani ali pretrgani okrasni šivi

Za tkanine
Ocena

1
0,2

Kriterij

ustreza predpisu kakovosti, odstopa od zahtevanih vrednosti (z
upoštevanjem dovoljenih toleranc) za 0,1% do 3%, vendar ne več kot v treh
parametrih, odstopanje v pretržni trdnosti in teži ni dovoljeno
ustreza predpisu kakovosti, odstopa od zahtevanih vrednosti (z
upoštevanjem dovoljenih toleranc) za 0,1% do 3%, v več kot v treh
parametrih – odstopanje v pretržni trdnosti in teži ni dovoljeno oziroma odstopa za 3,1% do 10%, vendar ne več kot v treh parametrih – odstopanje v
pretežni trdnosti in teži ni dovoljeno

Za artikle pod zaporedno številko 21. in 22. je izdelava lahko ocenjena le z 1, sicer se
ponudba izloči.
Kot skupna ocena za vzorec bo upoštevano povprečje vseh ocen, ki se pomnoži s
točkami za vzorec in tako dobi končno št. točk.
Minimalno število točk je 15. Ponudba, ki bo pridobila manj kot 15 točk, bo izločena.
Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo zbral največje št. točk kot vsoto obeh ocenjevalnih
meril.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 132 z dne 29. 12.
2003, Ob-108271.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 2. 2004.
Ministrstvo za obrambo
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Št. 13/2004
Ob-4625/04
1. Naročnik: Osnovna šola Rače.
2. Naslov naročnika: Grajski trg 1, 2327
Rače, tel. 02/608-12-21.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po skupinah.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. sadni sokovi in sirupi,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. olja in izdelki,
5. razna živila,
6. jabolka,
7. krompir,
8. kruh in pekovski izdelki,
9. meso, mesni izdelki in jajca,
10.zmrznjena prehrana,
11. sveža zelenjava in sadje.
4. Kraj dobave: Rače.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 5. 2004,
1. 5. 2007.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Osnovna šola Rače,
Grajski trg 1, 2327 Rače, kontaktna oseba:
Zdenka Puhar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: od objave do
19. 3. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 9.600 SIT (po 4. točki
26. člena zakona, DDV ni obračunan) na
podračun 01298-6030676659.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 3. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Osnovna šola Rače, Grajski trg 1,
2327 Rače.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 4. 2004 ob 12. uri v OŠ Rače.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: menica.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojih.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): izbira dveh najugodnejših ponudnikov.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
1. da ponudnik v zadnjim šestih mesecih
ni imel blokirani TRR,
2. da ponudnik zagotavlja zahtevane
količine blaga,
3. da ponudnik nudi 30-dnevni plačnilni
rok,
4. da ponudnik zagotavlja fco skladišče
naročnika – razloženo,
5. da ponudnik zagotavlja kontrolo kakovosti in ima navedn sistem HACCP.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: tri leta, 1. 5. 2007.
15. Merila za ocenitev ponudb: najugodnejši ponudnik.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: tel. 02/608-12-21.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 1. 4. 2001.
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18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 2. 2004.
Osnovna šola Rače
Št. 20
Ob-4631/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
02/449-23-05 in telefaks 02/449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava in
motaža split in multisplit sistemov za klimatizacijo poštnih poslovalnic, in sicer:
1. sklop: PE Maribor, 2. sklop PE Ljubljana, 3. sklop: PE Novo mesto, 4. sklop
PE Celje, 5. sklop PE Murska Sobota, 6.
sklop PE Koper, 7. sklop PE Kranj, 8.
sklop PE Nova Gorica, 9. sklop PE Maribor – Partizanska 54, pisarne.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: da.
4. Kraj dobave: Slovenija.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek: takoj
po podpisu pogodbe, zaključek: 1. 6. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Sektor za investicije in nabavo – Alenka Mihurko – tel.
02/449-23-05.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure. Razpisno dokumentacijo pošljemo tudi po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.000 SIT na TRR
90672-0000040025, sklic 00 0000-17. Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu odkupnine za razpisno dokumentacijo in vaš
točen naslov ter davčno številko, posredujete po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo
številko in naziv javnega naročila, številko
telefaksa in kontaktno osebo zainteresiranega ponudnika.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 3. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o. Sektor
za investicije in nabavo – nabavna služba,
Slomškov trg 10 v Mariboru, če odda ponudnik ponudbo osebno, oziroma Pošta
Slovenije, d.o.o., Sektor za investicije in nabavo – nabavna služba, 2500 Maribor, če
ponudnik ponudbo pošlje po pošti.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 3. 2004 ob 10. uri, v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10 v Mariboru.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancije.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 90% pogodbene vrednosti v roku najmanj 90 dni od
izdaje računa, ki ga izbrani ponudnik posreduje naročniku po dobavi in montaži, 10%
pogodbene vrednosti pa v roku najmanj 90
dni od izdaje računa, ki ga izbrani ponudnik
posreduje naročniku po opravljenem kvalitetnem pregledu.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-

nih naročilih: v skladu z 42. in 42.a členom
ZJN-1A mora ponudnik izpolnjevati naslednje pogoje: da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa; proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; ponudnik ne sme biti v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen; ponudnik mora imeti
poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu
s spredpisi v RS; dokazila o finančnem poslovanju (BON 1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti); ponudnik v zadnjih
šestih mesecih poslovanja ni smel imeti blokiran račun več kot 5 dni skupaj; ponudnik
v letu 2002 ni smel imeti promet manjši od
mnogokratnika 3 skupne ponudbene vrednosti; da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo, da redno izpolnjuje
minimalne zahteve iz kolektivne pogodbe,
da odstopa od terjatev do naročnika v korist dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev za izkazane in potrjene terjatve,
kolikor bo to zahtevano s strani dobaviteljev
blaga, kooperantov in podizvajalcev, da bo
za poplačilo obveznosti dobaviteljem blaga,
kooperantom in podizvajalcem upošteval
enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi
o prevzemu del z naročnikom, da bo priznal
in obračunal ter plačal dobaviteljem blaga,
kooperantom in podizvajalcem del zapadle
obveznosti in zakonite zamudne obresti za
vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in
potrjenih obveznosti po izdanih računih za
opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov, da zakon podjetju ne prepoveduje
sklenitve pogodbe, da ponudnik v zadnjih 12
mesecih ni prekinil pogodbenega razmerja
zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti; potrjen vzorec pogodbe; ponudba
mora biti veljavna najmanj 75 dni od dneva
odpiranja ponudb; ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov; ponudnik mora priložiti
vse dokumente, ki jih naročnik zahteva; ponudnik mora predložiti izjavo, da sprejema
pogoje iz razpisne dokumentacije, ponujeno
blago in storitve morajo popolnoma ustrezati
tehničnim zahtevam naročnika, zahtevana
garncija: najmanj 36 mesecev, servis in rezervni deli za prodane in montirane klima
naprave: najmanj 10 let.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 75 dni od dneva odpiranja ponudb; predvideni datum odločitve
15. 4. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena po sklopu.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 2. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 34/2004
Ob-4634/04
1. Naročnik: Dom starejših občanov Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Bevkova ulica 10,
5270 Ajdovščina, tel. 05/365-98-11, faks
05/365-98-26, Ajdovščina, Ajdovscina@ssz-slo.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago v skupni letni ocenjeni vrednosti: 44,123.418 SIT.
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(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: sklopi:
– sadje: 4,280.232 SIT,
– zelenjava, suhe stročnice in jajca:
6,910.922 SIT,
– kruh in pekarsko pecivo: 4,096.136
SIT,
– perutnina in perutninski izdelki:
2,666.254 SIT,
– mesni izdelki: 3,216.450 SIT,
– sveže meso: 6,380.600 SIT,
– mleko in mlečni izdelki: 5,564.720
SIT,
– testenine in mlevski izdelki: 1,072.150
SIT,
– splošno prehrambeno blago: 5,650.492
SIT,
– siri: 1,699.750 SIT,
– brezalkoholne pijače: 805.420 SIT,
– zmrznjena živila, ribe in mehkužci:
1,780.292 SIT.
Dobavitelj mora ponuditi blago po posamezni skupini v celoti.
Ocenjena vrednost naročila: 44,123.418
SIT.
4. Kraj dobave: skladišče živil DSO Ajdovščina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 5. 2004
do 30. 4. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: recepcija Doma
starejših občanov v Ajdovščini, 5270 Ajdovščina, dodatne informacije ekonom Jožef
Tomažič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem v recepciji
je možen vsak delovni dan (razen sobot in
nedelj) med 8. in 11. uro do 12. 3. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z vključenim
DDV na TR št. 01100-6030264605.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 3. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: recepcija Doma starejših občanov Ajdovščina, Bevkova ulica 10, 5270
Ajdovščina.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 3. 2004 ob 9. uri v DSO Ajdovščina.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje
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: izjava o sistemu HACCP in izjava
o zagotovljeni ceni.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30. 4. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba – v razpisni dokumentaciji (cena, plačilni rok, zbirni račun,
posebne ugodnosti in reference).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Tomažič Jožef,
05/365-98-17.

Št.

17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 2. 2004.
Dom starejših občanov Ajdovščina
Št. 404-08-37/2004-3
Ob-4647/04
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo
RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25, Ljubljana, telefaks 01/431-81-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
nadomestnih delov za popravilo vozil
znamke TAM; obvezni rezervni deli (A cenik-ponudba) za vozili TAM 110 T7 in TAM
150 T11: zavorne obloge-komplet, filter olja,
vzmet, filter goriva, vzmet, glava spojnega
droga, antifrizer, bouden plina, vzmet zgornja, vzmet spodnja, žica ročne zavore, streme vzmeti, reduktor, cev izpuha, rezervoar
goriva, cev z matico, odrivni drog, jermenski
drog, drog spojni, predčistilnik goriva, altenator, žaromet, gred zgibna, štitnik, zavorni
boben, vzdolž vodilo zad. preme, polos
daljša, polos krajša, loputa motorne zav.,
rezervoar za zrak, ventil za izpust, servo
zavorni valj, kontaktor, gred kardanska,
kardan, različne zrač. cevi, bouden km
števca, zaganjač, gred zglobna desna, cev
izpuha, zračni cilinder, odrivni drog, lonec izpuha, nosilec reduktorja, mehanizem zavor,
jermen 12,5 x 975, zavorna čeljust, obloga
zav. čeljusti, svečka žarilna, žica ročne zavore, rezervoar goriva, filter goriva, vzdolž
vodilo zad. preme, motorček brisalcev, ventil
motorne zavore, vložek žični, regulator napetosti, koleno 90 stopinjsko, ležaj aksialni,
bouden plina, enojni manometer, ura km
– števca, plošča pritrdilna za žaromet.
Ponudnik mora obvezno oddati ponudbo
na A cenik-ponudbo, zaželena pa je ponudba tudi drugih nadomestnih delov za vozila
– B cenik-ponudba in C cenik-ponudba:
TAM 110, TAM 150, TAM 60, TAM 75, TAM
80, TAM 125, TAM 130, TAM 170, TAM 190
in TAM 260!
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Centralno tehnično skladišče, Vojašnica Franc Rozman Stane, Leskovškova ulica 7, Ljubljana-Polje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne in pogojene ponudbe ne bodo upoštevane, ponudnik se lahko prijavi na javno
naročilo v skladu z razpisnimi pogoji.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: april 2004–
april 2007, oziroma 36 mesecev od dneva
sklenitve pogodbe, s tem, da bo pogodba
veljavna do 31. 12. 2005, za obdobje od
1. 1. 2006 do izteka 36 mesečnega roka pa
se bo sklenil aneks.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo
RS, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad
24, 1000 Ljubljana.
Zahteva za razpisno dokumentacijo:
Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86, faks
01/431-90-35, Dušan Cirar, tel. 01/471-23-48,
faks 01/431-90-35.
Dodatne informacije: Marjeta Kordiš, tel.
01/471-23-40.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
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navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS 12/2004-ODP) na račun
01100 – 6370191114. Prevzem razpisne
dokumentacije je lahko osebno ali po pošti
(faks 01/431-90-35). Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, davčno številko,
številko javnega razpisa, sklic na številko
ter faks številko ponudnika) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 29. 3. 2004 do 15.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS, prevzemnik je sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom: »Ne odpiraj, ponudba
MORS 12/2004-ODP, za dobavo nadomestnih delov za popravilo vozil znamke TAM«.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 3. 2004 ob 12. uri, na naslovu: MORS,
Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini najmanj 2,000.000 SIT in veljavnostjo najmanj
120 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila je 30 dni od uradnega prejema računa
na naročnikov naslov.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: ponudnik mora izpolnjevati naročnikove zahteve, in sicer:
splošni pogoji:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnost, ki je predmet javnega
naročila,
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
3. da mu ni bila v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali mu ni
bila izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila,
4. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež ali da ima ponudnik, ki ima sedež v
tujini poravnane v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki jih mora poravnati v Republiki
Sloveniji,
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano
s posebnim predpisom,
6. da je finančno in poslovno sposoben,
7. da ima priloženo bančno garancijo
(original) za resnost ponudbe, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv v višini najmanj
2,000.000 SIT, veljavno najmanj 120 dni od
dneva odpiranja ponudb,
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8. da ima priloženo, podpisano in žigosano izjavo banke, da je seznanjena, da bo
morala v primeru sklenitve pogodbe, izdati
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini najmanj 2,000.000
SIT, z veljavnostjo najmanj 38 mesecev od
dneva sklenitve pogodbe,
9. da ima priloženo, podpisano in žigosano krovno izjavo: da vse kopije dokumentov,
ki so predložene ponudbi, ustrezajo originalom, da dani podatki v tej ponudbi ustrezajo
dejanskemu stanju in niso zavajajoči, da se
strinja s pogoji razpisa in da je sprejel izjavo
o varnosti;
posebni pogoji:
1. da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano povabilo k oddaji ponudbe,
2. da ima podpisano in žigosano izjavo
ponudnika po stanju na dan oddaje ponudbe ter o zadostnih tehničnih in kadrovskih
zmogljivostih,
3. da ima podpisano in žigosano izjavo
ponudnika o veljavnosti ponudbe in roka
plačila,
4. da ima podpisano in žigosano izjavo o
zagotavljanju posebnih zahtevah naročnika
za izvajanje javnega naročila,
5. da ima na vsaki strani podpisan in žigosan obrazec pogodbe,
6. da ima v pisni obliki priložen, izpolnjen, podpisan in žigosan A cenik – ponudbo, z vnesenimi vsemi cenami navedenih rezervnih delov in vpisano skupno vrednostjo
ponudbe A cenika – ponudbe brez DDV,
7. da ima v pisni obliki priložen, B cenik
– ponudbo, s čim več vpisanimi cenami za
nadomestne dele, žigosan in podpisan.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe s ponudnikom, izbranim na podlagi pravnomočnega obvestila
o oddaji javnega naročila, predvidoma do
30. 4. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudniki, ki bodo izpolnili pogoje za usposobljenost
in sposobnost, bodo ocenjeni na podlagi
ocenjevalnih meril:
– vrednost ponudbe v SIT brez DDV iz A
cenika – ponudbe; maks. 80 točk. Ponudnik
z najnižjo vrednostjo ponudbe v SIT brez
DDV iz A cenika-ponudbe prejme 80 točk,
ostali pa po izračunu: najnižja vrednost ponudbe v SIT brez DDV iz A cenika-ponudbe
X 80 / s ponudbo v izračunu,
– število prijavljenih nadomestnih delov
z vpisanimi cenami v B ceniku – ponudbi;
maks. 20 točk. Ponudnik s prijavljenimi nadomestnimi deli in z vpisanimi cenami v B
ceniku-ponudbi prejme število točk po naslednji lestvici:
Št. prijavljenih nad. delov z
vpisanimi cenami v B ceniku
– ponudbi

od vključno 280 in več
od vključno 220 do 279
od vključno 150 do 219
od vključno 60 do 149
od vključno 1 do 59
nič

Št. točk

20
15
10
5
1
0

Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo dosegel največje skupno število točk, kot vsoto
obeh meril, o čemer bo ponudnike seznanil
z obvestilom.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 10-11 z dne
6. 2. 2004.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 2. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Št. 1.7.465/2004
Ob-4648/04
1. Naročnik: Holding Slovenske železnice, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ulica
011, 1506 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: ležaji valjčni – osni za
tovorne vagone.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali vse skupaj:
sklop A: ležaji valjčni osni WJ + WJP 120
x 240 poliamidna kletka (1000 gar.);
sklop B: ležaji valjčni osni WJ + WJP 130
x 240 poliamidna kletka (300 gar.).
Možnost ponudbe tudi za posamezni
sklop.
4. Kraj dobave: sklop A in sklop B (CD
PC Dobova – Ulica 14. Aprila 23, Dobova).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: začetek: takoj;
konec: eno leto po podpisu pogodbe oziroma po končani zadnji dobavi blaga.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Holding Slovenske
železnice, d.o.o., Center za nabavo, Kolodvorska ulica 011, 1506 Ljubljana; faks
00386 (0)1 29 14 833.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 10. ure, v sobi 603, Centra za nabavo,
Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.600 SIT (z DDV na TR
02923-0019346887 pri NLB d.d., Ljubljana,
tuji ponudniki pa 35 EUR na devizni račun NLB
d.d. 0100-0000200097-7100-978-59383/4).
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o
plačilu. Poleg dokazila o plačilu je potrebno
predložiti registracijo podjetja in ime kontaktne osebe.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 3. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Holding Slovenske železnice,
d.o.o., Center za nabavo, Kolodvorska ulica 011, 1506 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 3. 2003 ob 9. uri, Holding Slovenske
železnice, d.o.o., Center za nabavo, sejna
soba 606, Kolodvorska ulica 011.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% od vrednosti ponudbe.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/sklicevanje na določila v predpisih: minimalni rok plačila = 90 dni od datuma
dobave.
12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik po 42. členu Zakona o javnih naročilih:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugemu organu;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;

– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– 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 podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane, dovoljenje za redno vgradnjo
razpisanih ležajev na vsaj dveh železniških
upravah držav članic EU.
13. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum določitve o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe – 90 dni
od odpiranja ponudb, predvideni izbor do
2. 4. 2004
14. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok plačila.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Center za nabavo, faks 00386 (0)1 29
14 833; e-pošta: nabava@slo-zeleznice.si.
Holding Slovenske železnice d.o.o.
Št. 402-04-15/2004
Ob-4649/04
1. Naročnik: Servis skupnih služb vlade.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-18-00, faks 01/478-18-78.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža pisarniške in druge stanovanjske opreme v počitniških enotah v
Republiki Hrvaški.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Republika Hrvaška.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
rok začetka naročila je takoj po podpisu
pogodbe. Rok dokončanja naročila za posamezno stanovanje je 14 dni od prejema
obvestila, da so prostori pripravljeni in uvedbe v posel.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 11. ure, do poteka roka za oddajo
prijav – ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7141998-2004.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 3. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 3. 2004 ob 9.30; Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 25/a, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini
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1,500.000 SIT, finančno zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% od ponudbene vrednosti in finančno zavarovanje za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 5% od končne
pogodbene cene.
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: ostali pogoji so podrobneje podani
v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: 1. ponudbena cena – do največ 83 točk; 2. kvalitetno in pravočasno opravljene storitve v
zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega
naročila (istovrstna dela) – do največ 15
točk; 3. splošni garancijski rok – do največ 2 točki.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pisno na naslov naročnika; faks
01/478-18-78.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 2. 2004.
Servis skupnih služb vlade

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
Ob-4533/04
Spremembe in podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V objavi javnega razpisa za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za prenovo pripora v ZPKZ Maribor, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 10-11 z dne 6. 2.
2004, Ob-2143/04 se
v 8. točki pod a) spremeni datum, do kdaj
je potrebno predložiti ponudbo, tako, da glasi: do 31. 3. 2004 do 10. ure.
9. točka se spremeni tako, da glasi:
datum, kraj in čas odpiranja ponudb: 31. 3.
2004 ob 11. uri v prostorih naročnika.
13. točka se spremeni tako, da glasi:
ponudnik mora za priznanje sposobnosti
za sodelovanje v postopku poleg pogojev
iz prvega odstavka 42. člena, izpolnjevati
še naslednje pogoje: da je poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež; da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek ali drug
postopek katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja;

Št.

da mu zakon ali pravnomočna odločba ne
prepovedujeta opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila (navedene pogoje ponudnik dokazuje z listinami določenimi v
razpisni dokumentaciji); da je ekonomsko
– finančno sposoben (kar dokazuje s predložitvijo BON-1/P, BON-2); da razpolaga z
zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi in kadri,
kar dokazuje z listinami, navedenimi v razpisni dokumentaciji.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 2. 2004.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij
Ob-4563/04
Popravek
Naročnik Nepremičnine Celje d.o.o.
objavlja v predmetu javnega naročila za
gradbena, obrtniška in inštalacijska dela
ter zunanjo ureditev s priključki na objektu
Dolgo polje 3, kare VI, severni blok B2 – 46
stanovanj v Celju, objavljenega v Ur. l. RS
št. 5-6 z dne 23. 1. 2004, Ob-733/04, popravek:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do 3.
3. 2004.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
datum odpiranja ponudb je 3. 3. 2004.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: predvideni datum odločitve je 19. 3. 2004.
Nepremičnine Celje d.o.o.
Št. 2/04
Ob-4408/04
1. Naročnik: Občina Vransko.
2. Naslov
naročnika:
Vransko
59,
3305
Vransko,
telefaks
03/703-28-16, tel. 03/703-28-00, e-naslov:
obcina.vransko@vransko.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptacija
objekta Vrtec Vransko – II. faza obnove
(zamenjava strešne kritine, obnova fasade, izvedba različnih instalacij v objektu…).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Vrtec Vransko, Vransko
24, 3305 Vransko.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek izvedbe
26. junij 2004, dokončanje izvedbe 31. avgust 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Vransko, Aleksander Borštner, tel.
03/703-28-00, faks 03/703-28-00, e-naslov:
aleksander.borstner@vransko.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 17. 3. 2004 v
času uradnih ur Občinske uprave občine
Vransko.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na EZR Občine
Vransko št. 01389-0100004803, s pripisom
»javni razpis«.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 19. 3. 2004
do 10. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Vransko, Vransko 59,
3305 Vransko, z napisom »Ne odpiraj – javni razpis – Vrtec Vransko«.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponedeljek, 22. marec 2004 ob 12. uri, sejna soba Občine Vransko, Vransko 59, 3305
Vransko.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
vrednosti, z veljavnostjo 90 dni oziroma do
izročitve bančne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na podlagi začasnih situacij z zamikom 60 dni od
uradnega prejetja potrjenega računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): naročnik bo razpisana
dela oddal enemu izvajalcu.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: ponudnik mora izpolnjevati pogoje
iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti veljavne
najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb,
predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 2. april 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: 1. ponudbena cena, 2. kakovost in reference
ponudnika, 3. garancijski roki.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Občina Vransko, Vransko 59, 3305
Vransko, tel. 03/703-28-00.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 2. 2004.
Občina Vransko
Št. 98/2004
Ob-4449/04
1. Naročnik: Bolnišnica Topolšica.
2. Naslov naročnika: Bolnišnica Topolšica, Topolšica 61, 3326 Topolšica, tel.
03/898-77-00, faks 03/898-77-22.
3. (a) Opis in obseg gradnje: dobava,
vgradnja in zagon klima naprave za objekt Planika.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: naročilo se bo oddalo v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Topolšica – objekt Planika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni čas
izvedbe in zaključka del je 28. 5. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Bolnišnica Topolšica, Nabava in trženje, Vili Sijarto, tel. 03/898-77-30.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je
vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo ter
njen dvig, in sicer vsak delovni dan.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
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– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije,
– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada,
– dokazilo o vplačilu 4.800 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 4.800 SIT, nakazan
na transakcijski račun 01100-6030279155
pri UJP Žalec (Bolnišnica Topolšica).
Zainteresirani ponudniki si lahko ogledajo objekt z možnostjo pridobitve dodatnih
informacij dne 26. 2. 2004 ob 10. do 12. ure
– informacije v tajništvu bolnišnice Planika,
IV. nadstropje.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 31. 3. 2004, najkasneje do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: /
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 31. 3. 2004
ob 12. uri na naslovu: Bolnišnica Topolšica,
objekt Planika – sejna soba bolnišnice, IV.
nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: financiranje in plačilo se bo izvajalo v skladu s
pogodbo, Zakonom o izvrševanju proračuna
RS, Zakonom o javnih financah in na njihovi
podlagi sprejetimi predpisi.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
60%, kvaliteta (garancijski rok, plačilni pogoji, servisiranje, odzivni čas) 20% in reference 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 2. 2004.
Bolnišnica Topolšica

6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 20. 4. 2004, dokončanje oktober 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Cerklje na
Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207
Cerklje na Gorenjskem, Oddelek za okolje,
prostor in komunalno infrastrukturo Andreja
Jerala.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik med
8. in 11. uro v sprejemni pisarni občine.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 24.000 SIT (v ceni
je vključen DDV), plačilo na TRR št.
01212-0100006686, odprt pri Banki Slovenije, sklic št. 18 75116-7130007-03510304.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 3. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno preložiti
ponudbo: Občina Cerklje na Gorenjskem,
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na
Gorenjskem, sprejemna pisarna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 3. 2004 ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Cerklje na Gorenjskem.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v zakonskem roku in opredelitvami 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): opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona o
javnih naročilih: opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni po datumu odpiranja ponudb, predviden datum odločitve
5. 4. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 2. 2004.
Občina Cerklje na Gorenjskem

Št. 35103-04-01/2004
Ob-4463/04
1. Naročnik: Občina Cerklje na Gorenjskem.
2. Naslov naročnika: Trg Davorina Jenka
13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, telefaks
04/28-15-820, tel. 04/28-15-800, elektronski
naslov obcinacerklje@cerklje.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija lokalnih cest v Občini Cerklje
na Gorenjskem.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Občina Cerklje na Gorenjskem.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /

Št. 402-00-8/2004-1
Ob-4567/04
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana, Dunajska 48, tel. 01/478-74-00, faks
01/478-74-22.
3. (a) Opis in obseg gradnje: urejevanje desne savske brežine v območju
VV zidu na Čatežu od km 736.700 do km
737.200.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: reka Sava v Čatežu.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti

po razpisnih pogojih, variantne ponudbe ne
bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 5
mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo, 1000 Ljubljana, Dunajska 48, Mani Šefran, 2. nadstropje, vložišče,
tel. 01/478-73-20.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 15. ure
vsak delovni dan, v petek do 14.30.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT na račun
št. 01100-6300109972, sklic na številko
18 25119 7141998 23410004, z navedbo
“plačilo razpisne dokumentacije za vodni
sklad”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 3. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, 1000 Ljubljana, Dunajska 48, vložišče, 2. nadstropje, tel. 01/478-73-20.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 3. 2004 ob 12. uri, Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo, Urad za okolje, Sektor
za pripravo in vodenje investicij, 1000 Ljubljana, Einspielerjeva 6, sejna soba št. 220a
v 2. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo
posla,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS in poravnava plačila v
skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna
RS, podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): naročnik bo sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom. Ponudnik
mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci. V primeru skupnega
nastopanja pri ponudbi pa mora skupina
ponudnikov – samo v primeru, da bo izbrana na javnem razpisu – predložiti pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
– da je v preteklih petih in tekočem letu
izvedel kot izvajalec ali podizvajalec vsaj en
objekt podobnega tipa – ureditev brežine z
lomljencem na vodotokih, katerih širina dna
presega 25 m. Kot dokazilo o izpolnjevanju
navedenega pogoja mora ponudnik pridobiti
ustrezno potrdilo naročnika/investitorja,
– da je finančno in poslovno sposoben,
in sicer, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel neporavnanih obveznosti več kot 3 dni
od datuma sestavitve dokazila,
– da ponujeno trajanje razpisanih del (izvajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega,
– da opcija (veljavnost) ponudbe ni
krajša od 120 dni od datuma za predložitev
ponudb,
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– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od 5 let po uspešno
opravljenem tehničnem pregledu oziroma
prevzemu,
– da ima kader, ki bo sodeloval pri izvedbi javnega naročila ustrezno izobrazbo,
in sicer:
– odgovorni vodja del mora izpolnjevati
pogoje iz Zakona o graditvi objektov (Ur. l.
RS, št. 110/02).
Pogoji in dokazila o izpolnjevanju teh
pogojev so podrobneje navedena v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 120 dni od datuma za predložitev
ponudbe in predvideni datum odločitve je do
20 dni po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena,
2. druga merila (reference, podaljšana
garancijska doba, ISO standard).
Merila so podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ogled projektne dokumentacije in
strokovne informacije so na voljo pri Mariji
Eiselt, univ. dipl. arh. – tel. 01/30-94-231.
Naročnik bo pojasnila posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel na naslov:
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
1000 Ljubljana, Dunajska 48.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 2. 2004.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Št. 048/04
Ob-4571/04
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 R1-230 Križevci–Ljutomer–Pavlovci odsek 1309 od km 5+344
do km 5+728 in odsek 1310 od km 9+982
do 10+721.
(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 R1-230 Križevci–Ljutomer in cesta R1-230 Ljutomer–Pavlovci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante 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: 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: 7. 4. 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 7. 4. 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 70,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 2. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 051/04
Ob-4572/04
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 R3-667 odsek 1358 Zbure–
Šmarjeta od km 0.200 v dolžini 800 m.
(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 R3-667 Zbure–Mačkovec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 22 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.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 4. 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 7. 4. 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 22,600.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 2. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 052/04
Ob-4573/04
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 R2-419 Soteska–Straža odsek
1203 od km 3.600 do km 4.000 in od km
4.270 do km 4.700.
(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 R2-419 Soteska
Novo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali 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
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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: 7. 4. 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 7. 4. 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 58,280.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 2. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 049/04
Ob-4574/04
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 na cesti R3-609 odsek 1066 Čepovan–Most na Soči od km 5.760 v dolžini
1.000 m.
(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 R3-609 Čepovan–Most na Soči.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 20 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.
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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: 8. 4. 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 8. 4. 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: 13. 2. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 047/04
Ob-4575/04
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 G1-3/315 Lenart–Benedikt.
(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 G1-3 Lenart–Gornja Radgona.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante 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: 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: 8. 4. 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 8. 4. 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 66,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 2. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 050/04
Ob-4576/04
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 R1-210 odsek 1113 Kladje–
Cerkno od km 7.980 v dolžini 1.220 m.
(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 Sovodenj–Cerkno.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 20 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.
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(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: 8. 4. 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 8. 4. 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 71,500.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 2. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 053/04
Ob-4577/04
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 na cesti R2-432 odsek 1284 Rogatec–Stoperce od km 4.100 do km 4.900.
(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 R2-0179 Rogatec–Majšperk.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 20 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: 9. 4. 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. 4. 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 79,640.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 2. 2004.
Direkcija RS za ceste
Ob-4590/04
1. Naročnik: Občina Šentjernej.
2. Naslov naročnika: Trubarjeva c. 5,
8310 Šentjernej, tel. 07/393-35-60, telefaks
07/393-35-77.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
obojestranskega avtobusnega postajališča v G. Gradišču.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: dela se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: G. Gradišče pri Šentjerneju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: dela se bodo pričela v aprilu in trajala 2 meseca po podpisu
pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, Šentjernej, Milan Jakše.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 20. 2. 2004 do
26. 3. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se
lahko prevzame z dokazilom o plačilu le-te,
v znesku 10.000 SIT, na EZR pri Banki
Slovenije, št.:01319-0100015314. Namen
nakazila: razpisna dokumentacija za AP
Gradišče.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 3. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 3. 2004 ob 11. uri, v sejni sobi Občine
Šentjernej, Trubarjeva c. 5, 8310 Šentjernej.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija ni zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
plačevanja in roki so določeni v pogodbi,
ki je del obvezne vsebine 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): pravni akt o skupni
izvedbi naročila z natančno opredelitvijo odgovornosti posameznega izvajalca.
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 je moral, v zadnjih
petih letih, kot glavni izvajalec, pravočasno in kvalitetno izvesti vsaj tri gradnje, ki
po naravi in obsegu ustrezajo razpisanim
delom.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati 60 dni
od datuma njene predložitve. Sklep o izbiri
najugodnejšega ponudnika bo sprejet v
osmih dneh po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za vrednotenje ponud so: cena = 60 točk,
reference = 20 točk, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do naročnika v preteklem
triletnem obdobju = 15 točk in finančna sposobnost = 5 točk. Merila so podrobneje prikazana v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kolikor bo naročnik prejel dve enakovredni ponudbi oziroma ne bo prejel nobene ponudbe ali bodo pridobljene ponudbe
nepravilne in nesprejemljive bo, v skladu z
20. členom ZJN-1, izvedel postopek s pogajanji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 2. 2004.
Občina Šentjernej
Ob-4601/04
1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Naslov naročnika: Savinjske čete
5, 3310 Žalec, tel. 03/713-64-40, telefaks
03/713-64-64, obcina.zalec@eunet.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
LC 490061 Šempeter–Roje, na odseku od 0,00 km do 1,210 km, v vrednosti
39,000.000 z DDV.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
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ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja se kot celota.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: Občina Žalec.
4. Kraj izvedbe: Občina Žalec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 3. 5. 2004, dokončanje 30. 6. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Milan Gerželj, tel.
03/713-64-52.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 20. 2. 2004 do
10. 3. 2004 od 7. do 15. ure v delovnem
času.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na transakcijski račun občine, odprt pri
Banki Slovenije, št. 01390-0100004366.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 3. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Žalec, Ulica Savinjske
čete 5, II. nadstropje, soba 42.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 3. 2004 ob 13. uri na Občini Žalec, sejna
soba v I. nadstropju.
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
2% od ocenjene vrednosti v razpisu, z veljavnostjo 60 dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: dela se
financiranjo iz lastnih sredstev proračuna
Občine Žalec in to v letu 2004 15,000.000
SIT, ostalo najkasneje do 30. 3. 2005. Pridržujemo si tudi pravico zmanjšati obseg del
glede na razpoložljiva sredstva, oziroma odstopiti od izvedbe.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 22. 5. 2004, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 15. 4. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: reference
10 točk, cena 90 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Občina
Žalec, Oddelek za varstvo okolja in urejanje
prostora, Milan Gerželj, tel. 03/713-64-52.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 2. 2004.
Občina Žalec
Št. 011-04-2/2004
Ob-4642/04
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.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: kolesarska
pot Kranjska Gora–Jesenice DK-910200,
Rjavi Breg–Gozd Martuljek m 13.200 do
14.000.
(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: DK-910200 Rjavi Breg
– Gozd Martuljek.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali 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: 6. 4. 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 6. 4. 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: 13. 2. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-4643/04
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 R2-403/1075; Podrošt-Češnjica
skozi Železnike (Trg Sv. Antona od km
8.400 do km 9.180).
(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 R2-403 Podrošt-Češnjica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali 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: 6. 4. 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 6. 4. 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 170,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 2. 2004.
Direkcija RS za ceste
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Št. 011-04-2/2004
Ob-4644/04
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: obvoznica
Radlje – ureditev brežin pod viaduktom.
(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 G1-1 Radlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante 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: 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: 6. 4. 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 6. 4. 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 28,800.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 2. 2004.
Direkcija RS za ceste

Št.

Št. 19/2004
Ob-4646/04
1. Naročnik: Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci.
2. Naslov naročnika: Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci, tel.
02/57-35-750, faks 02/57-35-758, e-mail:
stanko@obcina-crensovci.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: VII. faza
kanalizacije v KS Bistrica.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena oddaja del po
sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar je
vključena tudi izdelava projektov: izdelava
projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe del: Gornja Bistrica,
Srednja Bistrica, Dolnja Bistrica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso možne, upoštevane bodo le
ponudbe po osnovnem popisu in razpisni
dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 10. 5. 2004 do
10. 10. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Črenšovci,
Črenšovci, Ulica Prekmurske čete 20, 9232
Črenšovci, kontaktna oseba je Stanko Lebar, tel. 02/57-35-756.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do dneva odpiranja ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena za razpisno dokumentacijo je 30.000 SIT – plačilo s prenosnim
nalogom na transakcijski račun podjetja Atrij
Odranci, d.o.o. št. 03125-1009808936, s pripisom »razpisna dokumentacija – VII. faza
kanalizacija v KS Bistrica«.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 2. 4. 2004 do 12. ure ne glede
na način dostave.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Črenšovci, Črenšovci, Ulica Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 4. 2004 ob 13. uri v sejni sobi Občine
Črenšovci, Prekmurske čete 20, Črenšovci.
10. Navedba finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so zahtevana: garancija
banke za resnost ponudbe v višini 10%
ocenjene vrednosti razpisanih del, trajanje
garancije je 60 dni od datuma oddaje ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
bodo opravljena po izstavljenih mesečnih
situacijah v roku 60 dni, podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem, ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu ZJN: podani v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30 dni od datuma odpiranja.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni rok, garancijski rok in reference
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– podrobneje bodo definirana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 2. 2004.
Občina Črenšovci
Št. 001/04
Ob-4671/04
1. Naročnik: Komunala javno podjetje
d.o.o..
2. Naslov naročnika: Kopališka ul. 2,
9000 Murska Sobota, tel. 02/521-37-00,
faks 02/521-37-40.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
filterskega sistema bazenov v kopališču
v Murski Soboti.
(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: Murska Sobota.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok izvedbe 60
koledarskih dni, začetek v mesecu aprilu.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Komunala d.o.o., Drago Šiftar, dipl. ek.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 17. 3. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT na TRR Komunala d.o.o., 023400011260725.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 3. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Komunala javno podjetje d.o.o.,
Murska Sobota, Kopališka 2 ali osebno v
tajništvu Komunala d.o.o., Murska Sobota,
Kopališka 2.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 3. 2004 ob 12.30, v sejni sobi javnega
podjetja Komunala Murska Sobota, Kopališka 2.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v vrednosti 1,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo plačal opravljena dela v rokih plačil,
navedenih v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
9/00) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktov.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno
dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: skladno z rapisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 31. 3. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, plačilni pogoji 20%, reference 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico, da
razpisana dela ne odda oziroma jih odda v
zmanjšanem obsegu.
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 2. 2004.
Komunala javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota
Št. 35101-01/2004-38
Ob-4681/04
1. Naročnik: Občina Gornja Radgona.
2. Naslov
naročnika:
Partizanska
cesta 13, 9250 Gornja Radgona, tel.
02/561-16-71, faks 02/564-38-14.
3. (a) Opis in obseg gradnje: prekrivanje
strehe občinske zgradbe.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni
predvidena oddaja del po sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje tudi izdelavo projektov: izdelava
projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: Partizanska 13, 9250
Gornja Radgona.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del 3. 5.
2004 in predvideni čas izvedbe 60 koledarskih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja
Radgona.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure v glavni pisarni občinske
uprave pisarna št. 20 (vložišče), od 23. 2.
do 12. 3. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 3.000 SIT (skupaj z DDV); plačilo se
izvede z posebno položnic na EZR Občine
Gornja Radgona, št. 01229-0100012643,
iz katerega so razvidni naslednji podatki
(firma, točen naslov, davčna št. – sklic nakazila, davčni zavezanec).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 18. 3. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo:
– v zapečateni ovojnici: Občina Gornja
Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja
Radgona, vložišče, s pripisom »Javni razpis ne odpiraj – Prekrivanje strehe občinske
zgradbe«;
– v zapečateni ovojnici v elektronski obliki na CD ali disketi (elektronsko podpisano
in z dodanim časovnim zaznamkom) poslano na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona, vložišče,
s pripisom »Javni razpis ne odpiraj – Prekrivanje strehe občinske zgradbe«.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
velika sejna soba Občine Gornja Radgona,
18. 3. 2004 ob 11. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe.
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): pogodba o sodelovanju.
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 ZJN: skladno z
razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudniki bodo obveščeni z
obvestilom v roku 14 dni in ponudba mora
biti veljavna do 30. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena in reference ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odpošiljanja zahteve za objavo: 16. 2. 2004.
Občina Gornja Radgona

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. 400-01-2/2004

Ob-4529/04

Popravek
V javnem razpisu po odprtem postopku
za izdelavo lokacijskih načrtov po sklopih (3
sklopi), objavljenem v Uradnem listu RS, št.
14 z dne 13. 2. 2004, Ob-2238/04 se 4. točka spremeni in pravilno glasi:
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 naslednjih
skopih:
1. vplivno območje Macesnikovega
plazu v Občini Solčava,
2. vplivno območje plazu Podmark v
Občini Šempeter Vrtojba,
3. vplivno območje plazu Strug v Občini Kobarid.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Agencija RS za okolje
Št. 3531-4/2004-3

Ob-4683/04

Dopolnitev
V Uradnem listu RS, št. 14 z dne 13. 2.
2004, Ob-4343/04, je bil objavljen javni razpis za “Izvajanje svetovalnega inženiringa
pri vodenju projekta in izgradnji objekta
Klinični center Nova pediatrična klinika
Ljubljana”.
Skladno s 43. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00, 102/00 in 2/04) dopolnjujemo objavo zgoraj citiranega javnega razpisa tako,
da na koncu besedila v 14. točki dodamo
naslednje besedilo:
Izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev
bo ponudnik dokazal z naslednjimi dokazili,
kot je navedeno pod navedenimi točkami:
pod a) Izpis registracije družbe ponudnika pristojnega registrskega sodišča, ki
sme biti v originalu izdan največ 15 dni pred
dnevom javnega odpiranja ponudb ali kopija

izpisa registracije, ki je notarsko overjen v
originalu največ 15 dni pred dnevom javnega odpiranja ponudb.
pod b) Izjava oziroma potrdilo pristojnega organa, 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 v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila in mora biti v originalu notarsko overjena največ 30 dni pred
javnim odpiranjem ponudb.
pod c) Izjava oziroma potrdilo pristojnega
sodišča, da zoper ponudnika ni začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije
ter da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe, ki sme biti izdana v originalu ali kopiji z originalnim žigom
notarja največ 30 dni pred dnevom javnega
odpiranja ponudb.
pod d) Izjava DURS, ki dokazuje, da ima
ponudnik plačane vse davke, prispevke in
druge dajatve določene z zakonom, ki sme
biti izdana v originalu ali v kopiji z originalno notarsko overovitvijo največ 30 dni pred
dnevom javnega odpiranja ponudb.
pod e) Izjava ponudnika, da je finančno in poslovno sposoben, kar dokazuje z
listinami:
1. z revidirano bilanco stanja za zadnja 3
leta, če je ponudnik zavezan k revidiranju,
2. bilanco stanja in bilanco uspeha za
zadnja tri leta, če ni zavezan k revidiranju,
3. BON 1/P in BON 2 obrazec v originalu
ali kopiji, ki je v originalu notarsko overjen
največ 15 dni pred javnim odpiranjem ponudb,
4. originalnim potrdilom poslovne banke
o razvrstitvi v bonitetni razred,
5. letnim poročilom o poslovanju za preteklo obračunsko leto.
pod f) Izkaz sposobnosti ponudnika na
podlagi določil Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Ur. list
RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki jo bo dokazal z:
1. izjava – zaveza ponudnika,
2. poročilo pooblaščenega revizorja o
poravnanih obveznostih ponudnika.
pod g) Izjava o nepovezanosti z naročnikom.
pod h) Dokazila ponudnika, da razpolaga
z ustreznimi zmogljivostmi, kar dokazuje z
listinami:
1. seznam strokovnih kadrov z listinami, ki dokazujejo izpolnjevanje razpisnih
pogojev,
2. seznam najvažnejših opravljenih svetovalnih inženiringov pri izgradnjah doma
ali v tujini v zadnjih 5 letih, z navedbo vrednosti pogodb, datumi sklenitev pogodb in
navedbo naročnikov, ki morajo dokazilo v
obliki potrdila v originalu žigosati in podpisati ali kopijo potrdil v originalu notarsko
overiti.
pod i) Izjava ponudnika, da si naročnik
lahko ogleda oziroma preveri ponudnikove
zmogljivosti, kot tudi način ugotavljanja kakovosti, če presodi, da je to potrebno.
pod j) Izjava ponudnika, da so vsi podatki, ki jih je ponudnik predložil naročniku,
točni in nezavajujoči.
pod k) Vsa dokazila od C 01 do vključno
C 11 v razpisni dokumentaciji mora predložiti za vse podizvajalce, ki jih ponudnik navaja v ponudbi, po enakem vrstnem redu, za
vsakega podizvajalca posebej.
Ministrstvo za zdravje
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Št. 01/04
Ob-4409/04
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.
2. Naslov naročnika: Savska 34,
1230 Domžale, tel. 01/729-54-40, faks
01/729-54-50.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona
o javnih naročilih: storitve vgrajevanja
komunalnih odpadkov, prevozne storitve komunalnih odpadkov ter čiščenje
kanalizacije.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Občina Domžale, deponija Dob.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 4. 2004 do
1. 4. 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: vodja sektorja javne
higiene, Matej Kovačič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 15. uro v tajništvu naročnika.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z vključenim
DDV na transkacijski račun družbe, št.:
18300-0012119440, pri Banki Domžale
d.d.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 3. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale,
tajništvo.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 3. 2004 ob 10. uri na naslovu naročnika,
v sejni sobi.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v vrednosti 5,000.000 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): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: navedeni v razpisni dokumentaciji.
(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: 30. 5. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena vrednost, odzivni čas, reference, dodatna
tehnična oprema.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 2. 2004.
Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.

Št. 16
Ob-4413/04
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 in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: vzdrževanje strojne opeme – št. kat. 7 iz priloge I A.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: datum začetka:
takoj po podpisu pogodbe, čas izvedbe
– za obdobje enega leta.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Sektor za investicije in nabavo, Alenka Mihurko, tel. 02/449-23-05.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure. Razpisno dokumentacijo pošljemo tudi po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.000 SIT na TRR
90672-0000040025, sklic 00 0000-17. Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu odkupnine za razpisno dokumentacijo in vaš
točen naslov ter davčno številko, posredujete po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo
številko in naziv javnega naročila, številko
telefaksa in kontaktno osebo zainteresiranega ponudnika.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 3. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
za investicije in nabavo, Nabavna služba,
Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 3. 2004 ob 10. uri v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10 v Mariboru.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mesečno – 30 dni po opravljeni storitvi.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: v skladu z 42. in 42.a členom
ZJN-1A mora ponudnik izpolnjevati naslednje pogoje: da je registriran pri pristojnem
državnem organu za dejavnost, ki je predmet razpisa; proti ponudniku ne sme biti
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; ponudnik ne
sme biti v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen; ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi v RS; dokazila
o finančnem poslovanju (BON 1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti); ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja
ni smel imeti blokiran račun več kot 5 dni
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skupaj; ponudnik v letu 2002 ni smel imeti
promet manjši od mnogokratnika 3 ponudbene vrednosti; da je tehnično in kadrovsko
sposoben izvesti javno naročilo, da redno
izpolnjuje minimalne zahteve iz kolektivne
pogodbe, da odstopa od terjatev do naročnika v korist dobaviteljev blaga, kooperantov
in podizvajalcev za izkazane in potrjene terjatve, kolikor bo to zahtevano s strani dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev, da bo za poplačilo obveznosti dobaviteljem blaga, kooperantom in podizvajalcem
upošteval enake roke plačil, kot so določeni
v pogodbi o prevzemu del z naročnikom, da
bo priznal in obračunal ter plačal dobaviteljem blaga, kooperantom in podizvajalcem
del zapadle obveznosti in zakonite zamudne
obresti za vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po izdanih
računih za opravljene storitve podizvajalcev
in kooperantov, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe, da ponudnik v
zadnjih 12 mesecih ni prekinil pogodbenega
razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti; potrjen vzorec pogodbe; ponudba mora biti veljavna najmanj 75 dni od
dneva odpiranja ponudb; ponudnik ne sme
dati zavajajočih podatkov; ponudnik mora
priložiti vse dokumente, ki jih naročnik zahteva; ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije:
za sklop 1 (strojna oprema proizvajalcev HP
in Compaq) mora ponudnik izpolnjevati še
naslednje pogoje: ponujena oprema mora
biti tehnološko, tehnično in drugače popolnoma ekvivalentna v naročnikovem sistemu
nameščeni opremi; oprema mora biti z obstoječo opremo popolnoma zamenljiva tako
glede strojnih lastnosti, načinov montaže,
kot glede programskih in konfiguratibilnih
opcij ter možnosti implementacije v obstoječe nadzorne sisteme; ponudnik mora priložiti izjavo o izpolnjevanju tehničnih zahtev
– v kateri se mora materialno in kazensko
obvezati, da bo ponujena oprema popolnoma zamenljiva s obstoječo; v dokaz, da ponujena oprema ustreza tehničnim zahtevam,
mora ponudnik priložiti originalno tehnično
dokumentacijo proizvajalca; ponudnik se
mora materialno in kazensko obvezati, da
bo lahko dobavil vso v razpisu navedeno
opremo ali tej opremi ekvivalentno; kolikor
je ponudnik na področju, ki je predmet naročila ekskluzivni ponudnik na področju Republike Slovenije, mora le-to dokazati z ustrezno izjavo proizvajalca, kolikor ekskluzive
nima, mora priložiti ustrezno izjavo, na
osnovi katere bo naročnik lahko ugotovil ponudnikov status; ponudnik mora imeti in dokazati status pooblaščenega prodajalca
opremo, ki jo ponuja v ponudbi; ponudnik
mora imeti pri principalu sistemske strojne
opreme HP, ustrezen status na nivoju sistemskega distributerja ali integratorja (status System Reseller ali podobno); ponudnik
mora imeti pri principalu sistemske strojne
opreme HP, ustrezen status na področju
servisiranja (status pooblaščenega serviserja ali podobno); ponudnik mora imeti pri
principalu sistemske strojne opreme HP,
ustrezen status na nivoju sistemskega distributerja ali integratorja (status System Reseller ali podobno); ponudnik mora imeti pri
principalu sistemske strojne opreme HP,
ustrezen status na področju servisiranja
(status pooblaščenega serviserja ali podobno); ponudnik mora na povpraševanje naročnika za vsak kos (posamezni element:
MB, RAM, HD…) opreme nedvoumno na-
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vesti kataloško številko oziroma “part number” (kot je v bazi komponent pri principalu);
oprema za zamenjavo, po kateri bo naročnik
povpraševal in ki bodo predmet ponudbe,
morajo biti na HCL listi za Microsoft Windows 2000 in 2003 Server; oprema za zamenjavo, po kateri bo naročnik povpraševal
in ki bo predmet ponudbe mora zagotavljati
popolno nadzorljivost in upravljivost z obstoječim naročnikovim nadzornim sistemom
Insight Manager; strežniki morajo zagotavljati sistem za proaktivno detekcijo in sporočanje napak za naslednje elemente: – RAM,
– CPU, – HD; za sklop 2 (ostala strojna
oprema) mora ponudnik izpolnjevati naslednje pogoje: ponujena oprema mora biti tehnološko, tehnično in drugače popolnoma
ekvivalentna v naročnikovem sistemu nameščeni opremi; oprema mora biti z obstoječo opremo popolnoma zamenljiva tako
glede strojnih lastnosti, načinov montaže,
kot glede programskih in konfiguratibilnih
opcij ter možnosti implementacije v obstoječe nadzorne sisteme; ponudnik mora priložiti izjavo o izpolnjevanju tehničnih zahtev
– v kateri se mora materialno in kazensko
obvezati, da bo ponujena oprema popolnoma zamenljiva s obstoječo; v dokaz, da ponujena oprema ustreza tehničnim zahtevam,
mora ponudnik priložiti originalno tehnično
dokumentacijo proizvajalca; ponudnik se
mora materialno in kazensko obvezati, da
bo lahko dobavil v ponudbi navedeno opremo ali tej opremi ekvivalentno, pri čemer
velja za posamezen kos opreme; kolikor je
ponudnik na področju, ki je predmet naročila ekskluzivni ponudnik na področju Republike Slovenije, mora le – to dokazati z
ustrezno izjavo proizvajalca, kolikor ekskluzive nima, mora priložiti ustrezno izjavo, na
osnovi katere bo naročnik lahko ugotovil ponudnikov status; ponudnik mora imeti in dokazati status pooblaščenega prodajalca
opremo, ki jo ponuja v ponudbi; ponudnik
mora imeti najmanj 5 redno zaposlenih strokovnjakov s fakultetno izobrazbo elektrotehnične ali računalniške smeri; vsa ponujena oprema mora ustrezati tehničnim standardom, veljavnim v Republiki Sloveniji.
Oprema mora biti opremljena s certifikatom
o skladnosti, ki ga mora izdati pooblaščena
ustanova v Republiki Sloveniji. Certifikatu
mora biti priložena originalna odstopna izjava proizvajalca ali uradnega distributerja
opreme za to opremo in ta posel; ponudnik
mora za vsako vrsto ponujene opreme podati natančne tehnične specifikacije, modelno in kataloško številko proizvajalca; za
sklop 3 (komunikacijska oprema proizvajalca Cisco) mora ponudnik izpolnjevati naslednje pogoje: ponujena oprema mora biti
tehnološko, tehnično in drugače popolnoma
ekvivalentna v naročnikovem sistemu nameščeni opremi; oprema mora biti z obstoječo opremo popolnoma zamenljiva tako
glede strojnih lastnosti, načinov montaže,
kot glede programskih in konfiguratibilnih
opcij ter možnosti implementacije v obstoječe nadzorne sisteme; ponudnik mora priložiti izjavo o izpolnjevanju tehničnih zahtev
– v kateri se mora materialno in kazensko
obvezati, da bo ponujena oprema popolnoma zamenljiva s obstoječo; v dokaz, da ponujena oprema ustreza tehničnim zahtevam,
mora ponudnik priložiti originalno tehnično
dokumentacijo proizvajalca; ponudnik se
mora materialno in kazensko obvezati, da
bo lahko dobavil vso v razpisu navedeno
opremo ali tej opremi ekvivalentno; kolikor
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je ponudnik na področju, ki je predmet naročila ekskluzivni ponudnik na področju Republike Slovenije, mora le-to dokazati z ustrezno izjavo proizvajalca, kolikor ekskluzive
nima, mora priložiti ustrezno izjavo, na
osnovi katere bo naročnik lahko ugotovil ponudnikov status; ponudnik mora imeti in dokazati status pooblaščenega prodajalca
opremo, ki jo ponuja v ponudbi; ponudnik
mora imeti in dokazati status najmanj Cisco
Premier Certified Partner; ponudnik mora
imeti podpisano RSA 98, SIS 98 ali ustrezno
pogodbo s proizvajalcem opreme (pogodba
o tehnični in strokovni podpori proizvajalca);
ponudnik mora imeti redno zaposlena najmanj dva strokovnjaka, s statusom CCNP
(Cisco Certified Network Professional); ponudnik mora imeti najmanj 5 redno zaposlenih strokovnjakov s fakultetno izobrazbo
elektrotehnične ali računalniške smeri; vsa
ponujena oprema mora imeti najmanj 3-letno garancijo na strojne dele in programsko
opremo; vsa ponujena oprema mora ustrezati tehničnim standardom, veljavnim v Republiki Sloveniji. Ponudniki mora za vsak
kos v specifikaciji navedene opreme priložiti certifikat o skladnosti, ki ga mora izdati
pooblaščena ustanova v Republiki Sloveniji.
Certifikatu mora biti priložena originalna odstopna izjava proizvajalca ali uradnega distributerja opreme za to opremo in ta posel;
ponudnik mora za vsako vrsto ponujene
opreme podati natančne tehnične specifikacije, modelno in kataloško številko proizvajalca.
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: 75 dni od odpiranja ponudb
in predvideni datum določitve 15. 4. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena po sklopu.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 2. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 513-19/2004
Ob-4545/04
1. Naročnik: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Tržaška cesta 16, telefaks 01/425-67-46, tel.
01/477-41-86.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: fizično varovanje poslovnih prostorov in premoženja z receptorsko službo ter sprejem alarmnih signalov
(požar, vlom), stalna pripravljenost na izvajanje intervencij, izvajanje intervencij
in izvajanje rednega letnega preventivnega pregleda z rednim letnim servisom ter
servis na posebno zahtevo naročnika za
naprave za javljanje vloma in ropa, javljanja požara ter opreme za video nadzor
na lokaciji naročnika Centrala Ljubljana
na Tržaški cesti 16 v Ljubljani in Izpostavi
Ljubljana, Cesta v Kleče 12 v Ljubljani, z
arhivskimi prostori na lokacijah Cerkni-

ca, Cesta 4. maja 70b,Kamnik, Šutna 37
in Litija, Ponoviška 14.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo se oddaja kot celota.
5. Kraj izvedbe: Tržaška cesta 16 v
Ljubljani, Cesta v Kleče 12 v Ljubljani, Cesta 4. maja v Cerknici, Šutna 37 v Kamniku
in Ponoviška 14 v Litiji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pogodba se sklepa za obdobje dveh let s pričetkom izvedbe
1. 4. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve, Ljubljana, Tržaška cesta 16, tel.
01/477-41-86.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudba mora prispeti
do naročnika najkasneje do 8. 3. 2004 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Agencija Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve, Ljubljana,
Tržaška cesta16 (vložišče).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 3. 2004 ob 11. uri v prostorih Ajpes na
Tržaški cesti 16 v Ljubljani.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti in bančna garancija
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti za vsako
leto za čas veljavnosti pogodbe.
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: /
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
najmanj 90 dni od javnega odpiranja ponudb; predvideni datum odločitve za izbiro
izvajalca je 23. 3. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 2. 2004.
Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve
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Št. 90335-1/2004-4
Ob-4551/04
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Geodetska uprava Republike
Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00, faks
01/478-48-34.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: 27. točka Priloge 1B – druge storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
4.1 Podpora programski rešitvi zemljiškega katastra (PP INKAT),
4.2 Podpora programski rešitvi zemljiškega katastra (PP GEKAT-GEOS),
4.3 Podpora programskim rešitvam
zemljiškega katastra (lokalni nivo: PP
DEVO, PP EDIT_DKN; PP EDIT; Centralni
nivo) in katastra stavb.
4.4 Podpora aplikacij in baz podatkov
registra prostorskih enot ter tehnična
pomoč uporabnikom registra prostorskih enot.
5. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo delno
v prostorih naročnika (izpostav območnih
geodetskih uprav) delno pa v prostorih izvajalca, v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek je 9. 4.
2004, rok dokončnega prevzema oziroma
dokončanja pa je 30. 6. 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Služba za finančne in
splošne zadeve, Glavni urad, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Nives Jurcan, tel.
01/478-49-27, soba P07.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave naprej.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: negotovinsko plačilo.
Cena enega izvoda razpisne dokumentacije je 5.000 SIT – podračun EZR št.
01100-1000616337 model: 11 sklic na št.:
25127-7141998-99000004 ali brezplačen
prevzem na spletnih straneh Geodetske
uprave Republike Slovenije.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 3. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Nives Jurcan, soba P07.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 3. 2004 ob 10. uri na sedežu naročnika
(mala sejna soba v pritličju).
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
– če je vsota ponudbenih cen posameznih nalog, za katere se prijavlja ponudnik
večja od 30,000.000 SIT, priloži ponudnik
zavarovanje resnosti ponudbe v obliki nepreklicne bančne garancije na prvi poziv
v višini 5% od vsote ponujenih cen posameznih nalog brez vključenega davka na
dodano vrednost;
– če je vsota ponudbenih cen posameznih nalog, za katere se prijavlja ponudnik
presega 5,000.000 SIT in je manjša od
30,000.000 SIT, mora ponudnik za zavarovanje resnosti ponudb izročiti naročniku bianco menico v višini 5% od seštevka ponud-
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benih cen brez vključenega davka na dodano vrednost skupaj s pooblastilom za njeno
izpolnitev – veljavnost do 21. 5. 2004.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naloge
financira naročnik.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
– ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben, kar dokazuje s tem, da ima
število dni blokad transakcijskih računov v
preteklih 6 mesecih enako 0;
– ponudnik mora za izvedbo nalog izpolnjevati dodatne kadrovske pogoje – ponudnik mora za izvedbo projekta prijaviti
vodjo projekta in za ponudbo za naloge iz
točke 4.1 in 4.3 dva strokovna sodelavca z
izkazovanjem dvoletnih izkušenj na podobnih delih in podobnih vsebinah. Ponudnik
mora priložiti tudi seznam najpomembnejših
dobav ali storitev na istovrstnih storitvah v
zadnjih dveh letih;
– ponudnik mora za izvedbo nalog izpolnjevati tehnične zmogljivosti z zadostno
HW in SW opremo. Prav tako mora ponudnik za izvedbo nalog izpolnjevati dodatne
tehnične pogoje – ponudnik mora priložiti
pravilno izdelan test za nalogo, katere izvedbo ponuja.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da (v skladu z
obrazci iz razpisne dokumentacije).
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do
21. 5. 2004, naročnik bo sprejel odločitev o
izbiri predvidoma do 30. 3. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference vodje naloge in sodelujočih strokovnjakov, kvalifikacije ponudnika in podizvajalcev, metodološki pristop.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Sektor za nepremičnine, tel. 478-48-84,
oziroma 478-48-85.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 2. 2004.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 102/671/2004
Ob-4582/04
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42, tel.
01/474-24-41.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izvedba elektromontažnih
del na 2 × 110 kV daljnovodu Vuhred-Pekre.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: 2 × 110 kV daljnovod
Vuhred-Pekre.
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6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne in delne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: marec 2004 do
oktober 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: pri naročniku, prevzem
dokumentacije v drugem nadstropju, soba
št. 2C.2,6, Andreja Mihevc, dodatne informacije mag. Hailu Kifle.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT (25.000 SIT
+ DDV 5.000 SIT), virmansko nakazilo z
oznako naziva javnega razpisa na TRR št.
02924-0017900956, sklic št. 102.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 3. 2004 do 9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, soba 3D2.1.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
25. 3. 2004 ob 10. uri, v dvorani D, IV. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 5% skupne ponudbene
vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa
ni, plačilni rok 60 dni, gotovinsko plačilo po
opravljenih delih.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil pogodbo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji (navodilo ponudniku 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 biti veljavna
60 dni od datuma, določenega za dostavo
ponudbe. Predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 15. 4. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji (navodilo ponudniku za izdelavo ponudbe).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 2. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 404-08-365/2003-2
Ob-4585/04
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo
RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25, Ljubljana, telefaks 01/431-81-64.
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3. Vrsta in opis storitve: predmet javnega
naročila so selitve vojaško diplomatskih
predstavnikov v in iz tujine, ki zajemajo
selitve pisarniške, stanovanjske in druge opreme za potrebe zaposlenih. Storitev mora biti izvedena na način »od vrat do
vrat« in mora zajemati:
– organizacijo prevoza »od vrat do vrat«
z vsemi spremljajočimi špediterskimi stroški in potrebnimi carinskimi formalnostmi
(organizirano glede na destinacijo, količino
in vrsto selitvenih predmetov):
– cestni ali železniški prevoz,
– letalski prevoz,
– ladijski prevoz,
– zavarovanje selitvenih predmetov,
– zagotovitev ustrezne embalaže za selitvene predmete,
– pakiranje in iznos oziroma vnos
selitvenih predmetov iz oziroma v
stanovanje/poslovni prostor,
– natovarjanje in raztovarjanje ter odvoz
embalaže.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik mora predložiti ponudbo za celoten
predmet javnega naročila.
5. Kraj izvedbe: različne destinacije iz
Slovenije v tujino in iz tujine, skladno s potrebami MORS.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dovoljene.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: v obdobju maj
2004 – maj 2007, sukcesivno glede na potrebe naročnika.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad
24, 1000 Ljubljana.
Zahteva za razpisno dokumentacijo:
Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86, faks
01/431-90-35, Dušan Cirar, tel. 01/471-23-48,
faks 01/431-90-35.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro. Ob prevzemu razpisne
dokumentacije mora zainteresirani ponudnik
naročniku predložiti št. telefona in telefaksa
ter kontaktno osebo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS 283/2003-ODP) na račun
01100-6370191114. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po pošti
(faks 01/431-90-35). Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati
mora naslednje podatke: navedbo polnega
naslova ponudnika, davčno številko, številko
javnega razpisa, sklic na številko) ter potrdilo
o registraciji, če ste davčni zavezanec.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 15. 3. 2004 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS, prevzemnik je sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom: »Ne odpiraj, Ponudba MORS 292/2003 – ODP – selitve vojaško
diplomatskih predstavnikov v tujino«.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 3. 2004 ob 10. uri, na naslovu: MORS,
Urad za logistiko, Služba za javna naročila,
Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
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11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila je 30 dni od uradnega prejema računa
na naročnikov naslov.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): ni predvideno.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg obveznih pogojev po 42. členu Zakona o javnih
naročilih:
– da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež ali da ima ponudnik, ki ima sedež v
tujini poravnane v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki jih mora poravnati v Republiki
Sloveniji;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano
s posebnim predpisom;
– da je finančno in poslovno sposoben;
da v zadnjih 6 mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti oziroma da ni imel
blokiranega transakcijskega računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca o plačilni sposobnosti;
– da razpolaga z zadostnimi kadrovskimi
in tehničnimi zmogljivostmi;
– da vse kopije dokumentov, ki so predložene ponudbi, ustrezajo originalom, da
dani podatki v tej ponudbi ustrezajo dejanskemu stanju in niso zavajajoči, da se
strinja s pogoji razpisa in da je sprejel izjavo
o varnosti;
– da bo izpolnil, podpisal in žigosal ponudbo-cene;
– da bo podpisal in žigosal krovno izjavo;
– da je v zadnjih treh letih najmanj eno
leto pogodbeno zadovoljivo izvajal storitve, ki so predmet javnega naročila za vsaj
enega proračunskega uporabnika, ki je to
pisno potrdil;
– da bo podpisal in žigosal vzorec pogodbe.
Kolikor ponudbi niso predloženi dokazi,
ki dokazujejo izpolnitev posameznega pogoja, se ponudba izloči.
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: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do
sklenitve pogodbe obeh pogodbenih strank,
cene v ponudbi morajo veljati 12 mesecev od
sklenitve pogodbe obeh pogodbenih strank.
Odločitev o sprejemu ponudbe in sklenitev
pogodbe bo predvidoma maja 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: naročnik
bo ponudbe ocenjeval na podlagi predloženih cen za več destinacij za primer selitve
določenih predmetov (navedeni v razpisni
dokumentaciji).
Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi najnižje skupne vrednosti ponudbe.

18. Morebitne druge informacije o naročilu: Sonja Jekovec, tel. 01/471-23-57.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 2. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Št. 4/2004
Ob-4592/04
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ul. 15,
1518 Ljubljana, telefaks 01/23-20-374.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: številka kategorije: 5, predmet: telekomunikacijske storitve; vzdrževanje telefonskih central, terminalov in
telefonskih aparatov v poslovni stavbi
v Ljubljani in vseh območnih enotah ter
izpostavah ZPIZ v Sloveniji.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni
sklopov.
5. Kraj izvedbe: na naslednjih lokacijah
ZPIZ Slovenije:
– Kolodvorska ul. 15, Ljubljana,
– OE Ljubljana, Invalidska komisija, Linhartova cesta 51, Ljubljana,
– OE Maribor, Sodna ulica 15, Maribor,
– OE Murska Sobota, Kocljeva ulica
12D, Murska Sobota,
– OE Jesenice, Cesta Maršala Tita 73,
Jesenice,
– OE Koper, Pristaniška ulica 12, Koper,
– OE Nova Gorica, Kidričeva ulica 13,
Nova Gorica,
– OE Novo mesto, Novi trg 9, Novo
mesto,
– OE Celje, Gregorčičeva ulica 5a,
Celje,
– OE Kranj, Stara cesta 11, Kranj,
– OE Ravne na Koroškem, Gačnikova
pot 4, Ravne na Koroškem,
– Izpostava Velenje, Prešernova 7, Velenje,
– Izpostava Trbovlje, Sallaumines 2,
Trbovlje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek - takoj
po podpisu pogodbe, zaključek – po izteku
3 let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: za osebni prevzem je
razpisna dokumentacija na razpolago na naslovu naročnika – Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana,
Kolodvorska ul. 15, vložišče.
Pisne zahteve ali zahteve po telefaksu
za posredovanje razpisne dokumentacije
po pošti naj zainteresirani ponudniki naslovijo na Odsek za javna naročila na naslovu
naročnika. Dodatna pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije oziroma naročilu lahko ponudniki zahtevajo pisno pri odseku za
javna naročila, do pet dni pred iztekom roka
za oddajo ponudb.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: vsak delovni
dan med 12. in 13. uro, do vključno 15. 3.
2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 1.200 SIT (DDV je že vključen v ceni).
Potrdilo o vplačilu na transakcijski račun na-
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ročnika številka: 01100-6030264023, predloži prevzemnik razpisne dokumentacije ob
prevzemu oziroma s pisno zahtevo, s tem,
da takrat naročniku tudi posreduje podatke
o polnem in točnem nazivu firme in naslovu
ter davčno številko.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 3. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 3. 2004 ob 12. uri, ZPIZ Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, mala sejna soba
v VIII. nadstropju.
11. Navedba finančnega zavarovanja za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
400.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
uradnega prejema mesečnega računa.
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:
ponudnik, ki mora biti, s strani proizvajalca
opreme oziroma njegovega generalnega zastopnika v Sloveniji, pooblaščen izvajalec servisnih dejavnosti na opremi, ki je predmet tega
naročila, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugemu organu;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. 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;
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Slovenije tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
6. da je finančno in poslovno sposoben;
7. da ima izpolnjen in podpisan seznam
o referencah, vključno z dokazili;
8. da sprejema vse pogoje razpisne dokumentacije, da ni dal zavajajočih podatkov
glede zahtev razpisne dokumentacije in da
vse fotokopije ustrezajo originalu;
9. da ima izjavo banke, da bo dobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti;
10. da predloži veljavni cenik del in servisnih storitev.
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: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: do dneva sklenitve pogodbe
z izbranim ponudnikom oziroma največ 60
dni od dneva odpiranja ponudb; predviden
datum odločitve je 18. 3. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 100%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 2. 2004.
ZPIZ Slovenije
Ob-4612/04
1. Naročnik: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: 2000 Maribor, Kopitarjeva 5, tel. 02/23-41-410.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o
javnih naročilih: po prilogi 1B, tč. 27 – druge storitve: izdelava normativov za redno in investicijsko vzdrževanje v javni
železniški infrastrukturi (JŽI) Republike
Slovenije, ki je koncipiran kot projekt z
naslednjimi glavnimi fazami:
I. faza: izdelava koncepta naloge,
II. faza: izdelava normativov za redno in
investicijsko vzdrževanje v JŽI Republike
Slovenije,
III. faza: povezava normativov z informacijskim sistemom upravljalca JŽI Republike
Slovenije,
IV: faza: planiranje vzdrževanja,
V. faza: kontroling in post-kalkulacije.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik mora podati ponudbo za celoten
obseg del.
5. Kraj izvedbe: Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dopustne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek izvajanja
obveznosti bo z dnem podpisa pogodbe,
predvidoma aprila 2004, dokončanje pa
najpozneje v 10 mesecih.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javna agencija
za železniški promet Republike Slovenije,
2000 Maribor, Kopitarjeva 5, Bojan Rosi,
tel. 02/23-41-410, faks 02/23-41-452, e-mail:
bojan.rosi@gov.si. Skrajni rok za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo je 5
dni pred datumom za predložitev ponudb.
(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: 10.000 SIT, plačilo na TRR
01100-6000002642, sklicevanje na številko
04-000021, pred dvigom razpisne dokumentacije.
9. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: najkasneje do 24. 3.
2004, do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javna agencija za železniški
promet Republike Slovenije, 2000 Maribor,
Kopitarjeva 5, vložišče.
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10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 3. 2004, ob 13. uri, Javna agencija za
železniški promet Republike Slovenije, 2000
Maribor, Kopitarjeva 5, sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija, v višini 10% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo do izročitve bančne garancije za dobro izvedbo del.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno
z določili razpisnih pogojev iz razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): v primeru, da bi skupina
izvajalcev predložila skupno ponudbo, mora
taka skupina v skupni ponudbi predložiti
pogodbo o skupni izvedbi naročila, v kateri
mora natančno opredeliti njihova medsebojna razmerja glede izvajanja storitev, ki so
predmet tega javnega razpisa.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične sposobnosti, poleg splošnih pogojev
po 41. do 43. zakona o javnih naročilih:
– zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije ali drug postopek, katerega posledica je namen prenehanja poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež;
– ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane;
– ponudnik ima poravnane davke in prispevke, določene z zakonom;
– ponudnik je dokazal ekonomsko-finančno sposobnost. Pogoji: v zadnjih 3 mesecih ni bil v blokadi, povprečni letni promet
(skupaj z DDV) v zadnjih treh letih (2001,
2002, 2003) je bil najmanj dvakrat višji od
ponudbene vrednosti javnega naročila;
– ponudnik ima reference s področja storitev, ki so podobna po vrsti in zahtevnosti
razpisanemu naročilu, kar je dokazal s potrdili naročnikov;
– ponudnik je navedel ustrezne strokovnjake za izpolnitev storitev javnega naročila.
Pri ponudniku ali glavnem partnerju so najmanj 3 redno zaposleni za nedoločen čas.
15. (a) Ali je izvedba te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih določb, ki zadevajo te vrste storitev: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitev: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti veljavne
najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb,
predvidena odločitev o sprejemu ponudbe
je do 15. 4. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, reference ponudnika in kadrov,
idejni koncept z razlago pristopa k izdelavi
normativov, rok izvedbe naročila.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek oddaje javnega naročila poteka
v skladu z veljavno slovensko zakonodajo,
razpisna dokumentacija je napisana samo v
slovenskem jeziku, prav tako bo morala biti
izključno v slovenskem jeziku izdelana kom-
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pletna ponudba, pozneje pa tudi vsi izdelki
tega naročila (normativi, analize...). Kolikor
bo ponudnik tuje podjetje, mora le-ta zaradi
jezika in slovenske zakonodaje obvezno sodelovati s slovenskim podjetjem. Izvajalec
obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja JŽI ne sme sodelovati kot ponudnik,
tudi ne kot podizvajalec oziroma izvajalec v
skupnem poslu.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 2. 2004.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Št. 012-24/2004
Ob-4623/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-35-84, faks
01/478-35-44.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: opravljanje varnostno receptorskih storitev.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni predvidena oddaja sklopov.
5. Kraj izvedbe: Kotnikova 5, Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: april 2004 – april
2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: na sedežu naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Generalni sekretariat, Nataša Jančar Rovan, tel.
01/478-36-28, faks 01/478-35-44.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je
vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo ter
njen dvig, in sicer vsak dan od 9. do 12. ure,
razen v dneh, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni
osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov,
odgovorna oseba),
– potrdilo o registraciji ponudnika.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 3. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, sprejemna pisarna.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 3. 2004 ob 10. uri, na naslovu Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, tretje nadstropje, sejna soba.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu
z Zakonom o izvrševanju proračuna Repu-
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blike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Ur. l.
RS, št. 130/03).
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): če pri izvedbi javnega
naročila sodeluje skupina izvajalcev, ponudbo predloži ponudnik, ki je v skladu z aktom
o skupni izvedbi naročila, nosilec posla.
V tem primeru mora ponudnik predložiti akt o skupni izvedbi naročila, v katerem
morajo biti natančno opredeljena njihova
medsebojna razmerja in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
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: navedena v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da, v skladu
z razpisno dokumentacijo.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 5. 2004, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe – april 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: reference, kadrovska usposobljenost, cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 2. 2004.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 351-05-6/2004
Ob-4665/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Servis
skupnih služb vlade.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, telefaks
01/478-18-78.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona
o javnih naročilih: izvajanje gradbenega
nadzora nad prenovo objekta stare porodnišnice v Novem mestu.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: Novo mesto.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: skladno s potekom izvajanja del na objektu, ki se bodo
pričela izvajati predvidoma v mesecu aprilu
2004 in bodo zaključena predvidoma v mesecu novembru 2005, oziroma do pridobitve
uporabnega dovoljenja (december 2005).
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana – Sektor za javna
naročila.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 11. ure
vsak delovni dan od dneva objave do dneva odpiranja ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7141998-2004.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 3. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana – glavna pisarna.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 3. 2004 ob 9.30 – Republika Slovenija,
Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva
25/a, 1000 Ljubljana – sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini
500.000 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: 8. 7. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: 1. ponudbena cena – do 100 točk, 2. reference
ponudnika – do 23 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: pisne vloge na naslov naročnika.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 2. 2003.
Republika Slovenija
Servis skupnih služb vlade

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. 3/2004
Ob-4410/04
1. Naročnik: Center Vlade Republike
Slovenije za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, telefaks 01/478-86-49, http:
//www.gov.si/razpisi/.
3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega razpisa je uporaba ponudnikovih telekomunikacijskih zmogljivosti,
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telekomunikacijskih medijev, kanalskih
zmogljivosti in najem prostorov za postavitev komunikacijske opreme, kot je
to opisano v specifikacijah, ki so del razpisne dokumentacije.
(b) Kraj dobave: lokacije naročnikov v
Republiki Sloveniji.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, za več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 2 leti.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Center Vlade RS za informatiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana, nadstropje M, soba 29, kontaktna oseba Petra
Rozman. Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti tudi na internetu na naslovu http:
//www.gov.si/razpisi/ (zainteresirane osebe s
tiskanjem dokumentov dobijo dokumentacijo,
enako tisti, ki jo je mogoče dvigniti osebno),
vprašanja pa je mogoče postavljati tudi na informacijskem sistemu naročnika na naslovu
http://www2.gov.si:8000/javnar/jnvodg.nsf.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do datuma oddaje
ponudb med 10. in 13. uro, na internetu vseskozi do datuma oddaje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 25. 3. 2004; naročnik bo prijave javno
odprl istega dne ob 10.15, na naslovu naročnika, nadstropje 1.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Center Vlade RS za informatiko,
Langusova 4, 1000 Ljubljana, nadstropje
M, soba 32.
7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: niso
zahtevane – bančna zavarovanja bodo zahtevana v posameznih drugih fazah javnega
naročila.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: /
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skupne ponudbe
so dovoljene.
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: za vsakim pogojem sta v oklepaju
navedeni črki V ali K; V pomeni, da mora
pogoj izpolnjevati vsak sodelujoči partner
ali podizvajalec, K pa pomeni, da morajo
pogoj izpolnjevati vsi sodelujoči skupaj (le
eden ali tolikšno število sodelujočih, da zadostijo pogoju).
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:
Na poslovnem področju
1. pogoj: poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom (V);
2. pogoj: ponudba ne vsebuje lažnih ali
zavajajočih podatkov ter netočnih ali nepopolnih podatkov v bistvenih elementih (V);
3. pogoj: v preteklih petih letih pred objavo tega javnega razpisa zoper vodstvene
delavce ni bila izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki je povezano z njihovim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila (V);
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4. pogoj: registracija za dejavnosti, ki so
predmet ponudbe (K);
5. pogoj: obrtno dovoljenje za izvajanje
dejavnosti, izdano s strani Obrtne zbornice
RS, če je za razpisane dejavnosti obrtno dovoljenje potrebno (K);
Pogoj: izkazana zanesljivost pri poslovanju: ni uveljavljenih jamstev ali izgubljenih
pravd, ki kažejo na nezanesljivost poslovanja (V).
Na finančnem področju:
8. pogoj: ni blokad žiro računa (v zadnjih
6 mesecih pred objavo razpisa) (V);
9. pogoj: proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali ponudnik ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe (V);
10. pogoj: poravnani davki, prispevki in
druge obveznosti v skladu s predpisi. Ponudnik, ki ima sedež v tujini, v Republiki
Sloveniji nima neporavnanih tistih dajatev,
katere bi moral poravnati v Republiki Sloveniji. (V).
Na področju kadrov:
Štejejo se samo zaposleni v rednem
delovnem razmerju za nedoločen ali določen čas.
11. Pogoj: kadri za podporo (K) (velja
za vsako prijavljeno območje in področje
posebej):
11.1. Področje A:
– najmanj 1 zaposlen za področje podpore uporabnikom in vzdrževanja telekomunikacij;
– najmanj VI. stopnja izobrazbe;
– posebna znanja: znanja s področja
telekomunikacij in načrtovanja telekomunikacijskih povezav;
– delovne izkušnje: najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju razpisanih storitev.
11.2. Področje B:
– najmanj 1 zaposlen za področje podpore uporabnikom in vzdrževanja telekomunikacij;
– najmanj V. stopnja izobrazbe;
– posebna znanja: znanja s področja
telekomunikacij in načrtovanja telekomunikacijskih povezav;
– delovne izkušnje: najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju razpisanih storitev.
11.3. Področje C:
– najmanj 1 zaposlen za področje načrtovanja ali vzdrževanja kanalskih kapacitet ali
prostorov za telekomunikacijsko opremo;
– najmanj IV. stopnja izobrazbe;
– delovne izkušnje: najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju razpisanih storitev.
12. Pogoj: razpoložljivost (K) (velja za
vsako prijavljeno območje posebej):
– najmanj en zaposlen za podporo in
vzdrževanje razpoložljiv na poziv vsak delavnik med 8. in 16. uro;
– najmanj 1 vzdrževalec razpoložljiv na
poziv 24 ur/7dni, razen za področje C.
Na področju kapacitet in opremljenosti:
13.1. pogoj: ponudnik mora izkazati, da
razpolaga z ustreznimi prostori za ponujeno
število zaposlenih na prijavljenem področju
ter z vso potrebno opremo za izvajanje storitev (K);
13.2. pogoj: ponudnik izpolnjuje zahteve
iz specifikacij (K).
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: pred-
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videni datum odločitve o sprejemu prijav in
ponudb 20 dni po roku oddaje.
12. Merila za ocenitev ponudb: merila
bodo podana v ponudbeni fazi po principu ekonomsko najugodnejše ponudbe ali
najnižje cene. Če bo v razpisni fazi več
kandidatov ponudilo enako tehnologijo pod
povsem enakimi pogoji, bo izbran ponudnik
z višjim kapitalom (ugotovljenim v prvi fazi
omejenega postopka javnega naročila).
13. Morebitne druge informacije o naročilu: razpisno dokumentacijo je mogoče
dobiti tudi na internetu na naslovu http:
//www.gov.si/razpisi/ (zainteresirane osebe s tiskanjem dokumentov dobijo dokumentacijo, enako tisti, ki jo je mogoče
dvigniti osebno), vprašanja pa je mogoče
postavljati tudi na informacijskem sistemu
naročnika na naslovu http://www2.gov.si:
8000/javnar/jnvodg.nsf.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 2. 2004.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 16-04/04
Ob-4610/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1,
8000 Novo mesto; tel. 07/39-16-135, faks
07/33-21-095.
3. (a) Vrsta in količina blaga: medicinski
pripomočki po sklopih in podsklopih
I. sklop: farmacevtske snovi in ovojnina,
II. sklop: enteralna prehrana in prehrana
dojenčkov,
III. sklop: laboratorijski material,
IV. sklop: transfuzijski material.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudbe za en
sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
I. sklop: farmacevtske snovi in ovojnina,
za posamezen podsklop;
II. sklop: enteralna prehrana in prehrana
dojenčkov, za posamezno vrsto razpisanega blaga v podsklopu;
III. sklop: laboratorijski material, za posamezen podsklop;
IV. sklop: transfuzijski material, za posamezen podsklop.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 7. 2004
do 30. 6. 2006 razdeljeno na dve obdobji
po eno leto.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, nabavna služba Irena Kočevar, tel. 07/391-61-32; dodatne informacije
o naročilu Marija Puhek, univ. dipl. inž, tel.
07/332-33-62.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 15. 3. 2004.
Ponudnik mora dokazilo o plačilu razpisne dokumentacije poslati po faksu
07/332-10-95 na naslov naročnika.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, samo negotovinsko na podračun pri upravi RS za javna plačila št. 01100-6030278379, sklic na številko
16-04/ 04.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 15. 3. 2004 do 10. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, nabavna služba.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: menica
ali bančna garancija v višini 5% vrednosti
ponudbe brez DDV.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: v 90 dneh
po izpolnitvi naročila o dobavi blaga.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): ponudnik mora nastopati
samostojno.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4.1. da so vse vrste ponujenega blaga
ponudnika vpisane v register medicinskih
pripomočkov pri Uradu RS za zdravila, Ministrstva za zdravje, če to zakon o zdravilih
in medicinskih pripomočkih zahteva, ali;
4.2. da je ponudnik pooblaščeni dobavitelj medicinskih pripomočkov, ali;
4.3. da je ponudnik vložil dokumentacijo
za priglasitev ponujenih vrst blaga za vpis v
register medicinskih pripomočkov;
5. da za II. sklop: enteralna prehrana in
prehrana dojenčkov izpolnjuje vse pogoje,
ki jih zahteva »Pravilnik o živilih za posebne
zdravstvene namene«, Ur. l. RS, št. 46/02;
6. da bo priložil notifikacijo živil za posebne zdravstvene namene pri Ministrstvu
za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
če bo naročnik to zahteval.
7. da ponujeno blago izpolnjuje vse
strokovne zahteve naročnika, navedene
v seznamu razpisanega blaga in razpisni
dokumentaciji;
8. da ima za ponujene artikle priložen
prospektni material ali lasten opis, ki izkazuje skladnost ponujenega blaga z naročnikovimi strokovnimi zahtevami;
9. da bo predložil vzorce ponujenega
blaga, v primeru, da jih bo naročnik zahteval;
10. da nudi naslednje plačilne pogoje:
90 dnevni plačilni rok po izpolnitvi naročila
o dobavi blaga;
11. da zagotavlja letne razpisane količine
blaga, na katerega se prijavlja;
12. da zagotavlja dostavo blaga ddp
Lekarna, Splošna bolnišnica Novo mesto,
razloženo v sklopu ponudbene cene;
13. do bo predložil zavarovanje za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti ponudbe
brez DDV.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: oddaja ponudb do 20. 5. 2004 do 9. ure, odločitev
o sprejemu ponudbe do 5. 6. 2004.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
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13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 2. 2004.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Ob-4639/04
1. Naročnik: Zdravstveni dom Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom
Novo mesto, Kandijska c. 4, 8000 Novo
mesto, faks 07/332-21-16, e-mail: jelka.fajdiga@zd-nm.si, tel. 07/391-67-03.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
A) sanitetni material:
A/1 obvezilni material,
A/2 ostali sanitetni material,
A/3 rtg material,
A/4 material za uz in ekg,
A/5 razkužila,
A/6 material za nego ran,
A/7 material za sterilizacijo,
B) laboratorijski material:
B/1 reagenti za aparat advia 60 in 120,
B/2 reagenti za aparat coulter md 11, md
8 in illyte za k, na, cl,
B/3 testni trakovi za urinski analizator
clintec 500,
B/4 reagenti za aparat quik read crp,
B/5 material za vakumski odvzem – natrijevo steklo,
B/6 reagenti in ostali material za biok.
aparat opera ise,
B/7 reagenti za ročno delo in manjše
aparate,
B/8 ostali laboratorijski material in kemikalije,
B/9 reagenti za imunološki aparat acs
180,
B/10 material za aparat za sedimentacijo
– test 1,
C) zobozdravstveni material:
C/1 material za ordinacije,
C/2 material za zobotehniko,
C/3 rtg material,
C/4 vrteči nistrumenti (freze, svedri – obdelovalna, brusna in polirna sredstva za zobotehniko in ordinacije),
C/5 dentalne in žlahtne zlitine,
C/6 akrilatni zobje,
C/7 material za ortodontijo,
vse v ocenjenih količinah, razvidnih iz
razpisne dokumentacije.
(b) Kraj dobave: Novo mesto, Kandijska c. 4.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, za več sklopov ali za vse skupaj: ponuditi je možno blago vseh sklopov, posameznih sklopov ali posameznih podsklopov.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: marec 2004
– marec 2007.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo,
dodatne informacije: Zdravstveni dom Novo
mesto, Kandijska c. 4, tajništvo, Jelka Fajdiga, dodatne informacije samo pisno.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po predložitvi dokazila o plačilu, vsak dan od ponedeljka do
petka med 10. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT za vse sklope,
5.000 SIT za posamezni sklop, 3.000 SIT za
posamezni podsklop, nakazati na podračun
01285-6030922997 pri UJP Novo mesto s

pripisom »Javni razpis za dobavo blaga,
sklop oziroma podsklop št. ____«.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 3. 3. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska c. 4, 8000 Novo mesto, tajništvo.
7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
bianco menica, bančna garancija v višini
5% od ponujene vrednosti, če ta presega
25,000.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: 30-dnevni
rok plačila.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 42. in 42. a členu Zakona o
javnih naročilih: opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: 16. 3.
2004, 22. 3. 2004. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
12. Morebitne druge informacije o naročilu: /
13. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 2. 2004.
Zdravstveni dom Novo mesto
Ob-4667/04
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava do
30.000 ton koruze.
(b) Kraj dobave: skladišča v Republiki
Sloveniji, ki jih določi naročnik.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: dobava
po sklopih, in sicer:
– do 4.000 ton okolica Ptuja, – do 2.000
ton okolica Kočevja, – do 3.500 ton okolica
Gornje Radgone, – do 5.800 ton okolica
Brežic, – do 8.500 ton okolica Žalca, – do
4.600 ton okolica Pivke, – do 1.600 ton
Ljubljana.
Ponudbe so sprejemljive za en sklop, za
več sklopov ali za vse skupaj.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: bo določen v
II. fazi omejenega postopka.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zavod RS za blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII, soba 1,
1000 Ljubljana, telefon 01/589-73-00; razpisno dokumentacijo dvignejo zainteresirani ponudniki ob predložitvi potrdila o plačilu
stroškov razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o
ponudniku (naziv, naslov, davčna številka,
št. telefona in telefaksa).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (vključen 20%
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DDV), način plačila: z virmanom na račun
Zavoda RS za blagovne rezerve pri UJP št.
01100-6030230073 s pripisom: »javni razpis
za koruzo«.
6. (a) Datum in ura, do kdaj se sprejme
prijave: 29. 3. 2004 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Zavod RS za blagovne rezerve,
Dunajska 106/VIII, soba 1, Ljubljana, pisno
v zaprti ovojnici s pripisom »Ponudba za
koruzo – Ne odpiraj«.
7. Finančna zavarovanja za resnost ponudbe: bodo zahtevana v 2. fazi.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: bodo
določena v 2. fazi.
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: navedeni so v razpisni
dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: bo
določen v II. fazi omejenega postopka.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena v II. fazi javnega razpisa.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 3 z dne
16. 1. 2004.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 2. 2004.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

ZJN-13.S

Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za storitve po
omejenem postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
storitve po omejenem postopku
Št. 239/04

Ob-4411/04

Razveljavitev
Javni razpis, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 5-6 z dne 23. 1. 2004, Ob-935/04, za
oddajo javnega naročila po omejenem postopku za organizacijo in izvedbo ladijskih
in/ali kombiniranih (ladja + kopenski promet)
prevozov naftnih derivatov, se razveljavi.
ZORD Slovenija
Št. 4022-539/2003-6
Ob-4481/04
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: vzdrževanje parkovnega
gozda na območju Mestne občine Ljubljana – 1. faza.
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4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Mestna občina Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: kandidatom bo
priznana usposobljenost za dobo 3 let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina
Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za
javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana,
tel. 306-44-04, Mihelčič Alenka.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 9. do
14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na transakcijski
račun št. 01261-0100000114, z oznako
MOL-izvrševanje proračuna, sklic na št.
121-91011-04, s pripisom JR 03/312418.
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 9. 3. 2004 do 9. ure, javno odpiranje prijav bo 9. 3. 2004 ob 9.30, v prostorih Mestne
občine Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000
Ljubljana, I. nad., soba 103.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Mestna občina Ljubljana, Oddelek
za finance, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, I. nad.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
bančne garancije bodo zahtevane v 2. fazi
omejenega postopka.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev
po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih:
poleg obveznih pogojev mora ponudnik izpolnjevati naslednje pogoje: finančna usposobljenost, kadrovska usposobljenost, reference,
tehnična opremljenost ponudnika.
14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: april
2004.
16. Merila za ocenitev ponudb: v 2. fazi
bo merilo najnižja cena.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji.
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 125-127 z dne
19. 12. 2003.
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 2. 2004.
Mestna občina Ljubljana
Št. 4022-542/2003-11
Ob-4482/04
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, Ljubljana.
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3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: vzdrževanje cestno prometne signalizacije in prometne opreme
na območju Mestne občine Ljubljana
– 1. faza.
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Mestne občina Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: kandidatom bo
priznana usposobljenost za dobo 3 let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina
Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za
javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana,
tel. 306-44-04, Mihelčič Alenka.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 9. do
14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na transakcijski
račun št. 01261-0100000114, z oznako
MOL-izvrševanje proračuna, sklic na št.
121-91011-04, s pripisom JR 03/312421.
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 9. 3. 2004 do 8.30, javno odpiranje prijav
bo 9. 3. 2004 ob 9. uri v prostorih Mestne
občine Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000
Ljubljana, I. nad., soba 103.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Mestna občina Ljubljana, Oddelek
za finance, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, I. nad.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
bančne garancije bodo zahtevane v 2. fazi
omejenega postopka.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev
po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih:
poleg obveznih pogojev mora ponudnik izpolnjevati naslednje pogoje: finančna usposobljenost, kadrovska usposobljenost, reference,
tehnična opremljenost ponudnika.
14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma
morali predložiti ponudbe in predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe: april 2004.
16. Merila za ocenitev ponudb: v 2. fazi
bo merilo najnižja cena.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji.
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 125-127 z dne
19. 12. 2003.
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 2. 2004.
Mestna občina Ljubljana
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Št. 4022-538/2003-6
Ob-4483/04
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: vzdrževanje zelenih površin na območju Mestne občine Ljubljana
– 1. faza.
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj:
1. park Tivoli,
2. ostali parki,
3. otroška igrišča in parkovna oprema,
4. cvetoče grede in korita,
5. ostale zelene površine.
5. Kraj izvedbe: Mestna občina Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: kandidatom bo
priznana usposobljenost za dobo 3 let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina
Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za
javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana,
tel. 306-44-04, Mihelčič Alenka.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 9. do
14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na transakcijski
račun št. 01261-0100000114, z oznako
MOL-izvrševanje proračuna, sklic na št.
121-91011-04, s pripisom JR 03/312417.
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 9. 3. 2004 do 9.30, javno odpiranje prijav
bo 9. 3. 2004 ob 10. uri v prostorih Mestne
občine Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000
Ljubljana, I. nad., soba 103.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Mestna občina Ljubljana, Oddelek
za finance, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, I. nad.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
bančne garancije bodo zahtevane v 2. fazi
omejenega postopka.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: poleg obveznih pogojev mora
ponudnik izpolnjevati naslednje pogoje: finančna usposobljenost, kadrovska usposobljenost, reference, tehnična opremljenost
ponudnika.
14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: april
2004.
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16. Merila za ocenitev ponudb: v 2. fazi
bo merilo najnižja cena.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji.
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 125-127 z dne
19. 12. 2003.
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 2. 2004.
Mestna občina Ljubljana
Št. 267/04
Ob-4675/04
1. Naročnik: ZORD Slovenija.
2. Naslov naročnika: Gospodinjska
ulica 8, 1000 Ljubljana, 01/518-89-10,
01/518-89-11, zord@zord.org.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: čiščenje in degaziranje
rezervoarjev za naftne derivate.
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: lokacije v Republiki
Sloveniji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čiščenje se bo izvajalo
sukcesivno v skladu s potrebami in finančnimi zmožnostmi zavoda v obdobju treh let od
izdaje sklepa o sposobnosti ponudnika za
čiščenje rezervoarjev za naftne derivate.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisno dokumentacijo in dodatne informacije posreduje Gregor
Karlovšek, Gospodinjska 8, 1000 Ljubljana,
tel. 01/518-89-10, faks 01/518-89-11.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame od 23. 2. do 27. 2.
2004, med 9. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred prevzemom razpisne
dokumentacije morajo ponudniki vplačati stroške v višini 60 EUR (brez DDV) na
račun zavoda pri Novi Ljubljanski banki št.
900-7100-890849/4 ali v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila na transakcijski račun zavoda 02924-0089084988.
Ponudniki lahko zahtevajo od naročnika, da jim pošlje razpisno dokumentacijo
po pošti. Ponudniki lahko to zahtevajo le po
faksu, kjer mora biti naveden točen naslov
ponudnika, na katerega mora naročnik poslati razpisno dokumentacijo. Omenjeni zahtevi mora biti priloženo potrdilo o vplačilu
stroškov priprave razpisne dokumentacije
in stroškov pošiljanja le-te v višini 80 EUR
(brez DDV) na navedena računa.
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 2. 3. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: ZORD Slovenija, Gospodinjska ulica
8, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: zahtevana bodo finančna zavarovanja v skladu
z Navodilom o vrstah finančnih zavarovanj,
s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega
naročanja (Ur. l. RS, št. 73/97 in 84/99).
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu
s pogodbo.
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: navedeni so v razpisni
dokumentaciji.
14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: v
skladu z II. fazo postopka.
16. Merila za ocenitev ponudb: v drugi
fazi bo edino merilo najnižja cena.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: /
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 2. 2004.
Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte
in njenih derivatov

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. 96
Ob-4412/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, tel. 02/449-23-05, telefaks
02/449-23-79.
3. Datum izbire: 26. 1. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava OCR naprav (širitev UPO).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 70%, skladnost ponujene
opreme z obstoječo aplikativno opremo in
produkcijskim okoljem 20%, strokovnost
– podjetje 7%, tehnične in funkcionalne
lastnosti 3%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: izbra ni bila opravljena
– naročnik javni razpis v celoti razveljavlja
in zaključuje.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 2. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
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Ob-4415/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Murska
Sobota.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica
Murska Sobota, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka
6, 9000 Murska Sobota, tel. 02/512-31-00,
telefaks 02/521-10-07.
3. Datum izbire: 19. 12. 2004.
4. Vrsta in količina blaga, ter kraj dobave:
oprema za kuhinjo v SB Murska Sobota
v Rakičanu.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire ponudbena cena 80%, način plačila 10%, rok dobave in motaže 10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
bilo naročilo dodeljeno: Lesnina MG oprema, d.d. Ljubljana, Parmova 53, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 109,350.020,40
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: 109,350.020,40 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 111,538.194,80 SIT, 109,350.020,40
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 2. 2004.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Št. 14
Ob-4416/04
1. Naročnik: OŠ Gustava Šiliha, Velenje.
2. Naslov naročnika: Vodnikova cesta
3, 3320 Velenje, tel. 03/898-42-20, faks
03/898-42-30.
3. Datum izbire: 17. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
sukcesivna dobava prehrambenega blaga, OŠ Gustava Šiliha Velenje.
5. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
A/1 – južno sadje:
– Geaprodukt d.o.o. Ljubljana, Dolenjska
cesta 244,
– ERA d.d., Velenje, Prešernova 10,
A/2 – domače sadje:
– ERA d.d., Velenje, Prešernova 10,
– Sadex d.o.o., Rimska cesta 105, Šempeter v Savinjski dolini,
A/3 – zelenjava:
– Geaprodukt d.o.o. Ljubljana, Dolenjska
cesta 244,
– Sadex d.o.o., Rimska cesta 105, Šempeter v Savinjski dolini,
B/1 – kruh:
– Donats d.o.o. Hoče, Bohovska cesta
21,
– Presta d.o.o., Cesta talcev 2, Velenje,
B/2 – pekovsko pecivo:
– Pek. družba Savinjski kruhek d.o.o.
Žalec, Šlandrov trg 35,
– Klasje d.d., Resljeva 16, Celje,
C – mlevski izdelki in testenine:
– Mlinotest d.d. Ajdovščina, Tovarniška 14,
– ERA d.d. Velenje, Prešernova 10,
D/1 – meso:
– Celjske mesnine d.d., Cesta v Trnovlje
17, Celje,
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– Mesnine Žerak d.o.o. Rogatec, Strmolska 9,
D/2 – mesni izdelki:
– Kmetijska zadruga z.o.o. Laško, Kidričeva 2,
– Celjske mesnine d.d. Celje, Cesta v
Trnovlje 17,
E – mleko in mlečni izdelki:
– Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,
Petrovče,
– Ljubljanske mlekarne d.d. Obrat Maribor, Osojnikova 5,
F – vložena zelenjava in sadje:
– ERA d.d., Velenje, Prešernova 10,
– Kotring d.o.o., Črnova 53b, Velenje,
G – zamrznjena zelenjava in sadje:
– Ledo d.o.o., Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana Črnuče,
– Pekarna Pečjak d.o.o., Škofljica, Dolenjska cesta 442,
H – sokovi in sirupi:
– Kotring d.o.o., Črnova 53b, Velenje,
– Fructal d.d. Ajdovščina, Tovarniška 7,
I – jajca:
– Kmetijska zadruga Laško z.o.o., Kidričeva 2, Laško,
– MT Center Velenje, d.o.o., Cankarjeva 1d,
J – splošno prehrambeno blago:
– ERA d.d. Velenje, Prešernova 10,
– Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina A/1 – 655.580 SIT,
– skupina A/2 – 324.500 SIT,
– skupina A/3 – 1,073.560 SIT,
– skupina B/1 – 740.820 SIT,
– skupina B/2 – 1,760.730 SIT,
– skupina C – 232.634,70 SIT,
– skupina D/1 – 3,574.250 SIT,
– skupina D/2 – 492.050 SIT,
– skupina E – 1,561.869,40 SIT,
– skupina F – 389.062 SIT,
– skupina G – 392.190 SIT,
– skupina H – 454.550 SIT,
– skupina I – 147.420 SIT,
– skupina J – 1,829.870 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 20.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
A/1: 928.710 SIT, 655.580 SIT,
A/2: 579.770 SIT, 324.500 SIT,
A/3: 1,627.257 SIT, 1,073.560 SIT,
B/1: 1,046.600,40 SIT, 740.820 SIT,
B/2: 3,278.220 SIT, 1,760.730 SIT,
C: 500.285 SIT, 232.634,70 SIT,
D/1: 4,209.570 SIT, 3,574.250 SIT,
D/2: 684.534,90 SIT, 492.050 SIT,
E: 2,407.394 SIT, 1,561.869,40 SIT,
F: 810.331 SIT, 389.062 SIT,
G: 1,435.775 SIT, 392.190 SIT,
H: 773.525 SIT, 454.550 SIT,
I: 148.200 SIT, 147.420 SIT,
J: 2,488.693 SIT, 1,829.870 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: 10. 2. 2004.
Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje
Ob-4417/04
1. Naročnik: Osnovna šola Stara Cerkev,
Osnovna šola Fara.

15-16 / 20. 2. 2004 /

Stran

895

2. Naslov naročnika: OŠ Stara Cerkev,
Stara Cerkev 21, 1332 Stara Cerkev, tel.
01/893-80-70, telefaks 01/893-80-71, OŠ
Fara, Fara 3, 1336 Vas, tel. 01/894-80-23,
telefaks 01/894-21-60.
3. Datum izbire: 15. januar 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava čistil, papirne
galanterije in ostalih izdelkov, Osnovna
šola Stara Cerkev, Stara Cerkev 21, 1332
Stara Cerkev, Osnovna šola Fara, Fara 3,
1336 Vas.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 75 točk, fiksnost cen
do 8 točk, plačilni rok do 7 točk, strokovna
priporočila/reference do 5 točk, dobavni rok
do 5 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: OŠ Stara Cerkev: 1. sklop:
čistila: 1/1 – Vafra Commerce d.o.o. Griže,
Griže 125, 3302 Griže, 1/2 – Ecolab d.o.o.,
Vajngerlova 4, 2001 Maribor, 1/3 – Pan Goslar d.o.o., Brest 4, 1292 Ig; 2. sklop: papirna
galanterija: Vafra Commerce d.o.o. Griže,
Griže 125, 3302 Griže, 3. sklop: ostali izdelki: Vafra Commerce d.o.o. Griže, Griže
125, 3302 Griže; OŠ Fara: 1. sklop: čistila:
1/1 – Vafra Commerce d.o.o. Griže, Griže
125, 3302 Griže, 1/2 – Ecolab d.o.o., Vajngerlova 4, 2001 Maribor, 1/3 – Pan Goslar
d.o.o., Brest 4, 1292 Ig; 2. sklop: papirna
galanterija: Vafra Commerce d.o.o. Griže,
Griže 125, 3302 Griže, 3. sklop: ostali izdelki: Vafra Commerce d.o.o. Griže, Griže
125, 3302 Griže.
7. Pogodbena vrednost: OŠ Stara Cerkev: 1. sklop: 1/1 – 3,583.499,70 SIT, 1/2
– 4,270.546,32 SIT, 1/3 – 3,835.243,19 SIT;
2. sklop: 532.377 SIT, 3. sklop: 608.016,24
SIT, OŠ Fara: 1 sklop: 1/1 – 610.682,16 SIT,
1/2 – 646.058,94 SIT, 1/3 – 642.038,22 SIT, 2.
sklop: 392.418 SIT, 3. sklop: 173.237,10 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: OŠ Stara Cerkev: 1. sklop: 6,178.939,20
SIT, 3,571.702,44 SIT, 2. sklop: 752.976
SIT, 532.377 SIT, 3. sklop: 1,186.110
SIT, 365.589,30 SIT, OŠ Fara: 1. sklop:
933.568,02 SIT, 610.682,16 SIT, 2. sklop:
588.168 SIT, 392.418 SIT, 3. sklop: 267.696
SIT, 114.099,14 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki so lahko oddali ponudbo
za celotno naročilo, za posamezne sklope
ali za posamezne izdelke znotraj sklopov.
Naročnika sta za dobavo čistil izbrala več
pogodbenih dobaviteljev z najugodnejšo
kombinacijo ponudb, zato sta se v pogodbah obvezala, da bosta od vsakega dobavitelja dobavila izdelke najmanj v višini
20% orientacijske pogodbene vrednosti. Po
izdaji obvestila o oddaji naročila sta naročnika prejela s strani ponudnika, ki ni bil izbran
zahtevo za obrazloženo obvestilo. Ponudnik po prejemu obrazloženega obvestila o
oddaji naročila ni vložil zahteve za revizijo
postopka, zato sta naročnika, po preteku
zakonskega roka, z izbranimi ponudniki
sklenila ločene pogodbe.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. februar 2004.
Osnovna šola Stara Cerkev,
Osnovna šola Fara
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Su 040801/2003
Ob-4420/04
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Kopru.
2. Naslov naročnika: Ferrarska 9, 6000
Koper.
3. Datum izbire: 7. 1. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
sukcesivna dobava pisarniškega in računalniškega materiala.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila iz razpisne dokumentacije.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: SKAT d.o.o., Industrijska
cesta 2E, 6310 Izola.
7. Pogodbena vrednost: 20,294.200
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,434.040 SIT, 20,294.200 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 92 z dne 26. 9. 2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 2. 2004.
Okrožno sodišče v Kopru
Št. 0/185
Ob-4421/04
1. Naročnik: Zdravstveni dom Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Rudarska cesta 12, Trbovlje, tel. 03/56-24-202, faks
03/56-24-101.
3. Datum izbire: 5. 2. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
zdravila.
Kraj dobave: Zdravstveni dom Trbovlje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponujena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: naročilo ni dodeljeno, ker
ni prispela niti ena ponudba.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 0.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 2. 2004.
Zdravstveni dom Trbovlje
Ob-4442/04
1. Naročnik: Psihiatrična klinika Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Studenec 48, 1260
Ljubljana-Polje.
3. Datum izbire: obvestilo o priznanju
sposobnosti izdano dne 23. 1. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
nabava reagentov in hitrih testov za ugotavljanje prisotnosti drog 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.
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sposobnost za obdobje enega leta je bila priznana naslednjim
dobaviteljem:
– Kemofarmacija d.o.o., Ljubljana – za
sklop A in B,
– Iris d.o.o., Ljubljana – za sklop B,
– Mritim d.o.o., Ljubljana – za sklop B,
– MS Meding d.o.o., Šentjur – za sklop A.
7. Pogodbena vrednost: ocenjena vrednost celotnega naročila znaša 25,000.000
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: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 124 z dne 12. 12. 2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 2. 2004.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Št. 105807/04
Ob-4444/04
1. Naročnik: Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta
37B, 3320 Velenje, tel. 03/896-11-00, faks
03/896-11-27.
3. Datum izbire: 25. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
Vrsta blaga: dobava merilnikov toplotne energije, vodomerov za toplo vodo in
vodomerov za hladno vodo:
1. sklop: dobava merilnikov toplotne
energije,
2. sklop: dobava vodomerov za toplo
vodo,
3. sklop: dobava vodomerov za hladno
vodo.
Količina blaga: po razpisni dokumentaciji.
Kraj dobave: Velenje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: po razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. sklop: Enerkon d.o.o., Volčji potok
24b, 1235 Radomlje,
2. sklop: Enerkon d.o.o., Volčji potok
24b, 1235 Radomlje,
3. sklop: Jordan d.o.o., Draga 1, 8220
Šmarješke Toplice.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: 43,115.878 SIT,
2. sklop: 11,283.335 SIT,
3. sklop: 14,902.223,11 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop: 2,
2. sklop: 2,
3. sklop: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop: 44,064.662 SIT, 43,115.878 SIT,
2. sklop: 11,624.875,05 SIT, 11,283.335
SIT,
3. sklop: 14,902.223,11 SIT, 14,902.223,11
SIT.

11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 92 z dne 26. 9. 2003, Ob-102342.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 2. 2004.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Št. 105807/04
Ob-4446/04
1. Naročnik: Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta
37B, 3320 Velenje, tel. 03/896-11-00, faks
03/896-11-27.
3. Datum izbire: 29. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
Vrsta blaga: dobava blaga za lastne
potrebe, izkazane pri rednem in investicijskem vzdrževanju za leto 2004 in 2005
za sklope:
1. sklop: material za vzdrževanje toplovodnih objektov in naprav,
2. sklop: zunanji vodovod in kanalizacija,
3. sklop: elektro material za vzdrževanje
komunalnih objektov in naprav.
Količina blaga: po razpisni dokumentaciji.
Kraj dobave: Velenje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: po razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. sklop: Merkur d.d., Cesta na Okroglo
7, 4202 Naklo,
2. sklop: Zagožen, Proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Cesta ob železnici 3,
3310 Žalec,
3. sklop: Merkur d.d., Cesta na Okroglo
7, 4202 Naklo.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: 105,667.788 SIT,
2. sklop: 135,646.502,03 SIT,
3. sklop: 4,867.418 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop: 2,
2. sklop: 3,
3. sklop: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop:
132,774.670,25
SIT,
105,667.788 SIT,
2. sklop:
198,124.141,05
SIT,
135,646.502,03 SIT,
3. sklop: 6,863.248 SIT, 4,867.418 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: 10. 2. 2004.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Št. 68/03
Ob-4452/04
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 8. 1. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava RS gorilnikov za kotel 2.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: postopek s pogajanji brez predhodne objave – 2. točka prvega odstavka
20. člena ZJN.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Đuro Đaković-termoenergetska postrojenja d.o.o., Dr. Mile Budaka
1, 35000 Slavonski Brod.
7. Pogodbena vrednost: 523.000 EUR
(124,119.824 SIT).
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: 12. 2. 2004.
Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 624/9
Ob-4469/04
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, telefaks 01/474-27-02.
3. Datum izbire: 6. 2. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: izdelava, dobava in montaža omar za
relejno zaščito, vodenje in meritve za objekt RTP Ravne.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Iskra, d.d., Kotnikova 28,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 30,053.520
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 32,939.448 SIT, 30,053.520 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 54 z dne 29. 6. 2001, Ob-51381.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 2. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Splošni sektor
Št. 51-28/03
Ob-4470/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 22. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano, Splošna
bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudnikove specifikacije ponudbe s cenami
za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Mercator d.d. Market program sadje, zelenjava, Tržaška cesta 33,
2000 Maribor, za skupino 11; Gramis d.o.o.,
Noršinska ulica 3, 9000 Murska Sobota, za
skupini 13 in 14.

Št.

7. Pogodbena vrednost: Mercator d.d.:
3,637.515,35 SIT; Gramis d.o.o.: 1,570.700
SIT; za skupino 13: 960.000 SIT; za skupino
14: 610.700 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: skupina 11: 4,160.189,20 SIT;
3,637.515,35 SIT; skupina 13: 1,092.269,50
SIT; 960.000 SIT; skupina 14: 762.375,25
SIT; 610.700 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklepa za čas od 1. 1. 2004
do 31. 1. 2004.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 69 z dne 24. 9. 2001, Ob-54070.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51677.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 2. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 51-29/04
Ob-4471/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 21. 1. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
živila in material za prehrano, Splošna
bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudnikove specifikacije ponudbe s cenami
za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Gramis d.o.o., Noršinska
ulica 3, 9000 Murska Sobota, za skupino 11;
S.P. Plod d.o.o., Preloge 25, Zgornja Ložnica, za skupino 13; Mercator d.d. Market
program sadje, zelenjava, Tržaška cesta 33,
2000 Maribor, za skupino 14.
7. Pogodbena vrednost: Gramis d.o.o.:
3,670.670 SIT; S.P. Plod d.o.o.: 1,019.706,30
SIT; Mercator d.d.: 665.669,87 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: skupina 11: 4,221.707,56 SIT;
3,670.670 SIT; skupina 13: 1,187.035 SIT;
1,019.706,30 SIT; skupina 14: 691.357,15
SIT; 665.669,87 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklepa za čas od 1. 2. 2004
do 29. 2. 2004.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 69 z dne 24. 9. 2001, Ob-54070.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51677.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 2. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-4486/04
1. Naročnik: Onkološki inštitut Ljubljana.
2. Naslov
naročnika:
Zaloška
2,
1000 Ljubljana, tel. 01/587-91-26, faks
01/587-94-06.
3. Datum izbire: 23. 1. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
računalniška oprema.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v drugi fazi omejenega postopka
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je bilo za izbiro ponudbe edino merilo najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: v drugi fazi omejenega
postopka je bilo naročilo dodeljeno kandidatu Marand Inženiring d.o.o., Cesta v Mestni
Log 55, Ljubljana, ki se je v prvi fazi omejenega postopka uvrstil na listo kandidatov
za dobavo računalniške opreme za dobo
dveh let.
7. Pogodbena vrednost: 1,749.160,98
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,113.800 SIT; 1,749.160,98 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 35 z dne 19. 4. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 2. 2004.
Onkološki inštitut Ljubljana
Št. 11/2003
Ob-4528/04
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, faks 03/56-51-232, tel.
03/56-51-200.
3. Datum izbire: 7. 1. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in namestitev mrežnega
transformatorja 20 MVA; 6,3 kV/100 kV
in odstranitev obstoječega mrežnega
transformatorja 15 MVA.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– stroški do 84 točk,
– plačilni pogoji do 2 točki,
– tehnične karakteristike do 7 točk,
– garancijska doba do 5 točk,
– odzivni čas servisa do 2 točki.
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: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: vse tri prejete ponudbe so bile nepravilne.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 2. 2004.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
Št. 256/04
Ob-4544/04
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Gospodinjska cesta
8, 1000 Ljubljana, tel./faks 01/518-89-10,
01/518-89-11, e-mail: zord@zord.org.
3. Datum izbire: 9. 1. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
menjava ca. 27.093.710 l neosvinčenega
motornega bencina super 95, Rače.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Dunajska c. 50, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 59 z dne 5. 7. 2002, Ob-73306.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 2. 2004.
Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte
in njenih derivatov
Št. 2/8-04
Ob-4547/04
1. Naročnik: Komunala d.o.o. Idrija.
2. Naslov naročnika: Carl Jakoba
4, 5280 Idrija, tel. 05/37-27-200, faks
05/37-72-237.
3. Datum izbire: 9. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
smetarsko vozilo; kraj dobave: Idrija.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izbira dobavitelja smetarskega
vozila je temeljila na izpolnjevanju pogojev
razpisne dokumentacije in na višini ocene
posamezne ponudbe na podlagi naslednjih
meril: cena (ponder 43), tehnične karakteristike (ponder 30), plačilni pogoji (ponder
9), rok dobave (ponder 9) in garancije
(ponder 9).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Atrik d.o.o. Ljubljana, Litijska c. 261, 1261 Ljubljana-Dobrunje.
7. Pogodbena vrednost: 22,580.000 SIT
brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 23,400.000 SIT, 22,580.000 SIT
brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 2. 2004.
Komunala d.o.o. Idrija
Št. 25
Ob-4550/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 12. 1. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– 114.000 kosov voščilnic velikonočnega programa,
– 332.000 kosov razglednic velikonočnega programa.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena in asortiman.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Grafocarton, d.o.o., Žabotova 5, 2000
Maribor, za 13.000 kosov voščilnic po po-
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nudbeni ceni 62 SIT (brez DDV) in 30.000
razglednic po ponudbeni ceni 22 SIT, v
skupni predvideni vrednosti 1,466.000 SIT
(brez DDV).
2. T&GRAF, Rudolf Tovornik, s. p., Letnerjeva 6, 3000 Celje, za 12.000 kosov voščilnic po 67 SIT (brez DDV) in 30.000 kosov
razglednic po 22 SIT, v skupni predvideni
vrednosti 1,464.000 SIT (brez DDV).
3. Papirna galanterija ŠUM, Turk Matjaž,
s. p., Prešernova 21, 1410 Zagorje ob Savi,
za 6.000 kosov voščilnic po 65 SIT (brez
DDV) v predvideni vrednosti 390.000 SIT
(brez DDV).
4. Pot, Ljubljana, d.o.o., Savlje 89, 1000
Ljubljana, za 7.750 kosov voščilnic po cenah: 60, 199 in 269 SIT (brez DDV), odvisno
od vzorca, ki se naroča, v skupni predvideni
vrednosti 806.250 SIT (brez DDV).
5. Gikart papirna galanterija, Kralj Franc,
s.p., Brinje 2a, 1262 Dol pri Ljubljani, za
64.000 kosov voščilnic po 59,90 SIT (brez
DDV) in 250.000 kosov razglednic po 19,90
SIT (brez DDV), v skupni predvideni vrednosti 8,808.600 SIT (brez DDV).
6. EMMA, d. o. o., Veličkova 43, 1430
Hrastnik, za 8.750 kosov voščilnic po 59 in
154 SIT (brez DDV), v predvideni vrednosti
777.500 SIT (brez DDV).
7. Grafika Soča, d.d., Sedejeva 4, 5000
Nova Gorica, za 3.000 kosov voščilnic po
71 SIT (brez DDV), v predvideni vrednosti
213.000 SIT (brez DDV).
8. Ekološko društvo za boljši svet, Bolfenska 66, 2000 Maribor, za 3.800 kosov
voščilnic po 66 SIT (brez DDV), v predvideni
vrednosti 250.800 SIT (brez DDV).
9. Sidarta, d.o.o, Cesta 24. junija 23, 1000
Ljubljana, za 5.000 kosov voščilnic po 59 SIT
(brez DDV),) in 30.000 kosov razglednic po
21 SIT (brez DDV), v skupni predvideni vrednosti 925.000 SIT (brez DDV).
10. Hočevar – Gaspari, Štefan Hočevar, s. p., Pražakova 6, 1000 Ljubljana,
za 5.200 kosov voščilnic po 48 SIT (brez
DDV) in 14.000 kosov razglednic po 28 SIT
(brez DDV), v skupni predvideni vrednosti
641.600 SIT (brez DDV).
7. Pogodbena vrednost: opredeljene v
točki 6.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem:.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: voščilnice najvišja 269 SIT za kos in najnižja 48 SIT za kos; razglednice najvišja 28
SIT za kos in najnižja 19,90 SIT za kos.
11. Morebitne druge informacije o naročilu:.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka:.
13. Številka objave predhodnega razpisa:.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 2. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 17123-03-403-82/2003
Ob-4560/04
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: 2. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
predmet javnega razpisa je dobava ročnih
elektronskih alkotestov z dodatno opre-

mo in priborom 40 kompletov ter izvedba
servisno-tehničnega in uporabniškega
šolanja.
Kraj dobave: tehnično skladišče naročnika, Vodovodna 93a, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na javni razpis sta prispeli
dve pravočasni ponudbi. Naročnik je pri
analizi ponudb ugotovil, da so v ponudbah
predloženi dokumenti ustrezni in v skladu z
zahtevami iz razpisne dokumentacije ter da
sta ponudbi primerni in pravilni. Naročnik je
na podlagi meril cena in garancijski rok izbral ekonomsko ugodnejšo ponudbo, kot je
navedeno v 6. točki te objave.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Timtrade d.o.o., Obirska 4,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 10,513.092 SIT
z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,513.092 SIT z DDV, 10,397.784,02
SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil objavljen v Ur. l. RS, št.
99-100 z dne 17. 10. 2003, Ob-103863.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 2. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 83/04
Ob-4581/04
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta
37, 3212 Vojnik, tel. 03/78-00-100, faks
03/78-00-200, elektronski naslov: uprava@pb-vojnik.si.
3. Datum izbire: 3. 2. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
živila in material za prehrano:
1. sadje južno,
2. sadje domače,
3. zelenjava,
za obdobje od 1. 3. 2004 do 30. 4. 2004,
Psihiatrična bolnišnica Vojnik in Delovna
enota Ravne.
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:
– 1. skupina: Vrtnarstvo Celje d.o.o.,
Ljubljanska cesta 93, 3000 Celje,
– 2. skupina: ERA d.d., Prešernova 10,
3320 Velenje,
– 3. skupina: ERA d.d., Prešernova 10,
3320 Velenje.
7. Pogodbena vrednost:
– 1. skupina: 805.176,88 SIT,
– 2. skupina: 1,048.967,15 SIT,
– 3. skupina: 5,286.272,99 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– 1. skupina: 2,
– 2. skupina: 2,
– 3. skupina: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– 1. skupina: 810.939,85 SIT, 805.176,88
SIT,
– 2. skupina:
1,266.417,17
SIT,
1,048.967,15 SIT,
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– 3. skupina:
5,824.535,69
SIT,
5,286.272,99 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 74 z dne 21. 9. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 2. 2004.
Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Št.
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Št. 59-7/03
Ob-4593/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 23. 1. 2004.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: pisarniški material, Splošna bolnišnica
Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna vrednost ponudnikove specifikacije ponudbe s cenami
za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga Birooprema d.d., Dunajska c. 121, 1000 Ljubljana, za skupini 1 in 3; DZS, založništvo in
trgovina, d.d., Divizija trgovina, Mali trg 6,
1538 Ljubljana, za skupino 2.
7. Pogodbena vrednost: Mladinska
knjiga Birooprema d.d.: 24,985.731,80
SIT; za skupino 1: 4,675.937,93 SIT; za
skupino 3: 20,309.731,80 SIT; DZS, d.d.:
1,999.637,05 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: skupina 1: 6,120.530,80 SIT;
4,675.937,93 SIT; skupina 2: 2,285.163,56
SIT; 1,999.637,05 SIT; skupina 3:
20,500.947,68 SIT; 20,309.731,80 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št. 67 z
dne 10. 8. 2001, Ob-53409.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 2. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 75/04
Ob-4595/04
1. Naročnik: Kranjski vrtci, Kranj.
2. Naslov naročnika: Cesta Staneta
Žagarja 19, 4000 Kranj, tel. 04/20-19-200,
telefaks 04/20-19-208.
3. Datum izbire: 13. 1. 2004.
4. Vrsta ter količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava prehrambenega
blaga po skupinah. Razvoz v dve centralni kuhinji in tri pripravljalno razdeljevalne
kuhinje zavoda Kranjski vrtci, na petih različnih lokacijah (Janina – Kebetova 9, Kranj;
Najdihojca – Nikola Tesla 4, Kranj; Mojca
– Nikola Tesla 2, Kranj; Čebelica – Planina
39, Kranj; Živ – Žav – Jernejeva 14,Stražišče – Kranj).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je uporabil merilo »ekonomičnost ponudbe«, s kazalci merila:
– višina cene – 60 točk,
– plačilni pogoji – 15 točk,
– reference – 15 točk,
– celovitost ponudbe – 10 točk.
Skupaj – 100 točk.
Za posamezno skupino, podskupino ali
artikle/artikel, je bil izbran ponudnik, ki je dosegel skupno najvišje število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
I. mleko in mlečni izdelki – celotna skupina – Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva
63, 1000 Ljubljana,
II. trdi in poltrdi siri (nujno narezani) – celotna podskupina »riban sir« – Ljubljanske
mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana – celotni podskupini »trdi sir« in »poltrdi
sir« – Jurmes Trgovina, d.o.o., Ulica Leona
Dobrotinška 15, 3230 Šentjur,

III. meso in mesni izdelki – celotna skupina – Jurmes Trgovina, d.o.o., Ulica Leona
Dobrotinška 15, 3230 Šentjur,
IV. ribe – celotna skupina – Brumec
– Ručigaj d.o.o., Loka, Testenova 55, 1234
Mengeš,
V. perutnina in perutninski izdelki – celotna skupina – Mesarija Gregorc, Franc Gregorc s.p., Golniška cesta 102, 4000 Kranj,
VI. zamrznjeno sadje in zelenjava
– celotne podskupine »zamrznjena zelenjava«, »zamrznjeno sadje« in »zamrznjeni
zrezki/polpeti« – Brumec – Ručigaj d.o.o.,
Loka, Testenova 55, 1234 Mengeš – celotna podskupina »ostali zamrznjeni artikli«
– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta
442, 1291 Škofljica,
VII. kruh in pekovski izdelki – celotna
skupina – Mlinotest Peks d.o.o., Kidričeva
cesta 53, 4220 Škofja Loka,
VIII. pecivo – celotena podskupina
»sladko pecivo« – Žito Gorenjka d.d., Rožna
dolina 8, 4248 Lesce, 6 artiklov podskupine
»keksi« – Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica, 1 artikel (napolitanke) podskupine »keksi« – Podravka
d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana,
IX. jajca – celotna skupina – PIK AS
Tržič, d.o.o., Brezje pri Tržiču 41a, 4290
Tržič,
X. jušne zakuhe in testenine – celotna
podskupina »jušne zakuhe« – Žito Gorenjka d.d., Rožna dolina 8, 4248 Lesce, celotna
podskupina »testenine« – Pekarna Pečjak
d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica,
XI. sveže sadje in zelenjava – za celotno skupino izbrana dva dobavitelja – PIK
AS Tržič, d.o.o., Brezje pri Tržiču 41a, 4290

Tržič in Agro Mrkac d.o.o., Cesta v Šmartno
29, 1000 Ljubljana,
XII. sadni sirupi in sokovi – celotna podskupina »sadni sirupi« – Impuls d.o.o., Motnica 11/1, 1236 Trzin, 5 artikov podskupin
»sadni sokovi 1l in 1/5 l« – Živila Kranj d.d.,
Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo, preostali
artikli podskupin »sadni sokovi 1 l in 1/5 l«
– Dana d.d., Glavna cesta 34, 8233 Mirna,
XIII. konzervirana živila – celotna podskupina »gorčiča, majoneza, ajvar« – Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, celotna podskupina »ribe v konzervi«
– Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202
Naklo, celotni podskupini »konzervirana zelenjava« in »paštete« – Kvibo d.o.o., Predilniška cesta 16, 4290 Tržič, celotni podskupini »paradižnikov koncentrat, đuveč«
in »sadni kompoti« – Raks, d.o.o., Preserje,
Pelechova 65, 1235 Radomlje, celotna
podskupina »marmelade« – Kolinska d.d.,
Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana,
XIV. čaji – celotna skupina – Matik d.o.o.,
Smrekarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
XV. osnovna živila in dodatki jedem – artikel »riž dolgozrnati« podskupine osnovna
živila – Impuls d.o.o., Motnica 11/1, 1236 Trzin, 3 artikli – kisi – podskupine osnovna živila in celotna podskupina »juhe in omake«
– Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, 18 artiklov podskupine »osnova živila« in celotna podskupina »margarina, mast,
olje« – Mercator d.d., Dunajska cesta 107,
1000 Ljubljana, celotne podskupine »ostala
živila in dodatki jedem«, »začimbe«, »čokolada in kakao prah« in »med« – Živila Kranj
d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo.
7. Pogodbena vrednost:

Št.
skupine

Št.
pogodbe

Skupina/podskupina/
artikli/artikel

I.
II.
II.
III.
IV.
V.
VI.

01/2004
01/2004
02/2004
02/2004
04/2004
03/2004
04/2004

VI.

05/2004

VII.
VIII.
VIII.

06/2004
05/2004
07/2004

mleko in mlečni izdelki – celotna skupina
trdi in poltrdi siri – celotna podskupina »riban sir«
trdi in poltrdi siri – celotni podskupini »trdi sir« in »poltrdi sir«
meso in mesni izdelki – celotna skupina
ribe zamrznjene – celotna skupina
perutnina in perutninski izdelki – celotna skupina
zamrznjeno sadje, zelenjava in ostali artikli – celotne podskupine »zamrznjena
zelenjava«, »zamrznjeni zrezki/polpeti« in »zamrznjeno sadje«
zamrznjeno sadje, zelenjava in ostali artikli – celotna podskupina »ostala zamrznjena živila«
kruh in pekovski izdelki – celotna skupina
pecivo – 6 artiklov podskupine »keksi«
pecivo – celotna podskupina »sladko pecivo«

Vrednost SIT

10,812.334,23
1,051.495,20
1,463.400,00
33,976.057,00
1,625.330,00
10,563.603,24
7,126.692,30
3,153.641,17
8,877.512,30
662.978,40
1,173.537,09
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Št.
skupine

Št.
pogodbe

Skupina/podskupina/
artikli/artikel

VIII.
IX.
X.
X.
XI.
XI.
XII.
XII.

08/2004
09/2004
05/2004
07/2004
09/2004
10/2004
11/2004
12/2004

XII.

13/2004

XIII.
XIII.
XIII.

13/2004
14/2004
15/2004

XIII.
XIII.
XIV.
XV.

16/2004
17/2004
18/2004
17/2004

XV.

16/2004

XV.

13/2004

XV.

11/2004

pecivo – artikel »napolitanke lešnikove 100 g«, podskupine »keksi«
jajca – celotna skupina
jušne zakuhe in testenine – celotna podskupina »testenine«
jušne zakuhe in testenine – celotna podskupina »jušne zakuhe«
sveže sadje in zelenjava – celotna skupina
sveže sadje in zelenjava – celotna skupina
sadni sirupi in sokovi – celotna podskupina »sadni sirupi«
sadni sirupi in sokovi – izbrani artikli podskupin »sadni sokovi 1l« in »sadni sokovi
1/5«
sadni sirupi in sokovi – izbrani artikli podskupin »sadni sokovi 1l« in »sadni sokovi
1/5«
konzervirana živila – celotna podskupina »ribe v konzervi«
konzervirana živila – celotni podskupini »konzervirana zelenjava« in »paštete«
konzervirana živila – celotni podskupini »paradižnikov koncentrat, đuveč« in »sadni kompoti«
konzervirana živila – celotna podskupina »marmelade«
konzervirana živila – celotna podskupina »gorčica, majoneza, ajvar«
čaji – celotna skupina
osnovna živila in dodatki jedem – 18 artiklov podskupine »osnovna živila« in celotna podskupina »margarina, mast, olje«
osnovna živila in dodatki jedem – 3 artikli (kisi) podskupine »osnovna živila« in
celotna podskupina »juhe in omake«
osnovna živila in dodatki jedem – celotne podskupine »začimbe«, »med«, »ostala
živila in dodatki jedem« in »čokolada in kakao prah«
osnovna živila in dodatki jedem – artikel »riž dolgozrnati 5 kg« podskupine
»osnovna živila«

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: ponudbe je
oddalo 27 ponudnikov. Večina ponudnikov
se je prijavila za več skupin, podskupin ali
artiklov.
Skupaj ponudb za vse sklope 68.
Število ponudb po sklopih je bilo sledeče:
I. mleko in mlečni izdelki 3,
II. trdi in poltrdi siri – nujno narezani 3,
III. meso in mesni izdelki 3,
IV. ribe 5,
Št.
Skupine
I.
II.
II.
III.
IV.

Št.
pogodbe
01/2004
01/2004
02/2004
02/2004
04/2004

V.
VI.

03/2004
04/2004

VI.

05/2004

VII.
VIII.
VIII.
VIII.

06/2004
05/2004
07/2004
08/2004

IX.
X.
X.

09/2004
05/2004
07/2004

XI.
XI.

09/2004
10/2004

Vrednost SIT

556.605,00
2,028.950,00
1,615.873,14
569.059,50
8,988.574,00
7,186.300,00
3,134.977,30
7,162.372,53
1,948.014,10
503.890,49
3,190.117,00
4,147.690,00
414.837,27
481.829,00
1,509.611,65
7,319.389,06
5,059.359,56
10,505.951,16
657.401,50

V. perutnina in perutninski izdelki 3,
VI. zamrznjeno sadje in zelenjava 7,
VII. kruh in pekovski izdelki 4,
VIII. pecivo 4,
IX. jajca 5,
X. jušne zakuhe in testenine 3,
XI. sveže sadje in zelenjava 6,
XII. sadni sirupi in sokovi 5,
XIII. konzervirana živila 8,
XIV. čaji 4,
XV. osnovna živila in dodatki jedem 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

Skupina/podskupina/ artikli/artikel
mleko in mlečni izdelki – celotna skupina
trdi in poltrdi sirI – celotna podskupina »riban sir«
trdi in poltrdi siri – celotni podskupini »trdi sir« in »poltrdi sir«
meso in mesni izdelki – celotna skupina
ribe zamrznjene – celotna skupina
perutnina in perutninski izdelki – celotna skupina
zamrznjeno sadje, zelenjava in ostali artikli – celotne podskupine »zamrznjena zelenjava«, »zamrznjeni zrezki/polpeti« in
»zamrznjeno sadje«
zamrznjeno sadje, zelenjava in ostali artikli – celotna podskupina »ostala zamrznjena živila«
kruh in pekovski izdelki – celotna skupina
pecivo – 6 artiklov podskupine »keksi«
pecivo – celotna podskupina »sladko pecivo«
pecivo – artikel »napolitanke lešnikove 100 g«, podskupine
»keksi«
jajca – celotna skupina
jušne zakuhe in testenine – celotna podskupina »testenine«
jušne zakuhe in testenine – celotna podskupina »jušne zakuhe«
sveže sadje in zelenjava – celotna skupina
sveže sadje in zelenjava – celotna skupina

Vrednost najnižje
ponudbe SIT
10,812.334,23
1,051.495,20
1,463.400,00
33,976.057,00
1,625.330,00

Vrednost najvišje
ponudbe SIT
11,855.351,45
1,819.111,00
1,909.600,00
39,939.262,30
3,501.554,32

10,563.603,24
7,126.692,30

10,792.467,88
9,646.397,95

3,153.641,17

5,319.262,41

8,877.512,30
662.978,40
1,173.537,09
556.605,00

18,311.545,00
1,286.159,00
1,350.825,00
716.100,00

2,028.950,00
1,615.873,14
569.059,50

2,506.350,00
2,058.119,03
741.620,83

8,988.574,00
7,186.300,00

11,832.863,53
11,832.863,53
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Št.
Skupine
XII.
XII.

Št.
pogodbe
11/2004
12/2004

XII.

13/2004

XIII.
XIII.

13/2004
14/2004

XIII.

15/2004

XIII.
XIII.

16/2004
17/2004

XIV.
XV.

18/2004
17/2004

XV.

16/2004

XV.

13/2004

XV.

11/2004

Št.

Skupina/podskupina/ artikli/artikel
sadni sirupi in sokovi – celotna podskupina »sadni sirupi«
sadni sirupi in sokovi – izbrani artikli podskupin »sadni sokovi
1l« in »sadni sokovi 1/5«
sadni sirupi in sokovi – izbrani artikli podskupin »sadni sokovi
1l« in »sadni sokovi 1/5«
konzervirana živila – celotna podskupina »ribe v konzervi«
konzervirana živila – celotni podskupini »konzervirana zelenjava« in »paštete«
konzervirana živila – celotni podskupini »paradižnikov koncentrat, đuveč« in »sadni kompoti«
konzervirana živila – celotna podskupina »marmelade«
konzervirana živila – celotna podskupina »gorčica, majoneza,
ajvar«
čaji – celotna skupina
osnovna živila in dodatki jedem – 18 artiklov podskupine
»osnovna živila« in celotna podskupina »margarina, mast,
olje«
osnovna živila in dodatki jedem – 3 artikli (kisi) podskupine
»osnovna živila« in celotna podskupina »juhe in omake«
osnovna živila in dodatki jedem – celotne podskupine »začimbe«, »med«, »ostala živila in dodatki jedem« in »čokolada in
kakao prah«
osnovna živila in dodatki jedem – artikel »riž dolgozrnati 5 kg«
podskupine »osnovna živila«

15-16 / 20. 2. 2004 /
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Vrednost najnižje
ponudbe SIT
3,134.977,30
7,162.372,53

Vrednost najvišje
ponudbe SIT
3,742.518,52
9,556.629,59

1,948.014,10

2,596.947,50

503.890,49
3,190.117,00

667.460,80
4,020.676,.60

4,147.690,00

5,503.521,40

414.837,27
481.829,00

498.070,00
658.460,00

1,509.611,65
7,319.389,06

1,792.758,88
7,749.095,30

5,059.359,56

5,652.721,52

10,505.951,16

10,987.841,20

657.401,50

1,577.128,50

11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 2. 2004.
Kranjski vrtci, Kranj

Št. 12/2004
Ob-4633/04
1. Naročnik: Osnovna šola Karla Destovnika Kajuha, Šoštanj.
2. Naslov naročnika: Koroška 7, Šoštanj.
3. Datum izbire: 12. 1. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
prehrambeno blago po sklopih.
(b) Kraj dobave: OŠ KDK, Koroška 7,
Šoštanj, OŠ KDK, podružnica Topolšica,
Topolšica 98, Topolšica, OŠ KDK, podružnica Zavodnje, Zavodnje 7, Šoštanj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ocenjevanje ponudb na podlagi
meril: najnižja ponudbena cena, fiksnost
cen in plačilni rok. Izbrane so ponudbe, ki
so prejele največje število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. za sklop mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne d.d., obrat Osojnikova
ulica 5, Maribor,
2. za sklop narezani poltrdi sir: Ljubljanske mlekarne d.d., obrat Osojnikova ulica
5, Maribor,
3. za sklop sladoledi: Mlekarna Celeia
d.o.o., Arja Vas 92, Petrovče,
4. za sklop meso: Celjske mesnine d.d.,
Cesta v Trnovlje 17, Celje,
5. za sklop mesni izdelki: MT Center
d.o.o., Cankarjeva 1d, Velenje,
6. za sklop pašteta: MT Center d.o.o.,
Cankarjeva 1d, Velenje,

7. za sklop perutninsko meso in izdelki
iz perutninskega mesa: MT Center d.o.o.,
Cankarjeva 1d, Velenje,
8. za sklop ribe in konzervirane ribe: Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55, Kamnik,
9. za sklop zelenjava in suhe stročnice:
Mercator d.d., Slovenčeva 25, Ljubljana,
10. za sklop sveže in suho sadje: Mercator d.d., Slovenčeva 25, Ljubljana,
11. za sklop zamrznjena zelenjava in
zamrznjeno sadje: Brumec Ručigaj d.o.o.,
Testenova 55, Kamnik,
12. za sklop konzervirana zelenjava in
konzervirano sadje: MT Center d.o.o., Cankarjeva 1d, Velenje,
13. za sklop sadni sokovi in sirupi: Mercator d.d., Slovenčeva 25, Ljubljana,
14. za sklop žita in mlevski izdelki: Era
d.d. Velenje, Prešernova 10, Velenje,
15. za sklop testenine: Pekarna Pečjak
d.o.o., Dolenjska 442, Škofljica in Mlinotest
d.d., Tovarniška 14, Ajdovščina,
16. za sklop zamrznjeni izdelki iz testa:
Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska 442,
Škofljica,
17. za sklop kruh in pečeno pekovsko
pecivo: Donats d.o.o., Bohovska 21, Hoče,
18. za sklop slaščičarski izdelki in keksi:
Presta d.o.o., Cesta talcev 2, Velenje,
19. za sklop ostali pekovski izdelki: Donats d.o.o., Bohovska 21, Hoče,
20. za sklop kakavovi izdelki, pudingi,
čaji in začimbe: Mercator d.d., Slovenčeva
25, Ljubljana,

21. za sklop splošno prehrambeno
blago: MT Center d.o.o., Cankarjeva 1d,
Velenje.
7. Pogodbena vrednost: po sklopih:
1. za sklop mleko in mlečni izdelki:
1,611.793,74 SIT,
2. za sklop narezani poltrdi sir: 375.193
SIT,
3. za sklop sladoledi: 131.892,60 SIT,
4. za sklop meso: 1,597.391,25 SIT,
5. za sklop mesni izdelki: 1,180.550
SIT,
6. za sklop pašteta: 156.250 SIT,
7. za sklop perutninsko meso in izdelki iz
perutninskega mesa: 1,065.420 SIT,
8. za sklop ribe in konzervirane ribe:
289.695 SIT,
9. za sklop zelenjava in suhe stročnice:
791.594,30 SIT,
10. za sklop sveže in suho sadje:
1,437.304,93 SIT,
11. za sklop zamrznjena zelenjava in zamrznjeno sadje: 115.237,85 SIT,
12. za sklop konzervirana zelenjava in
konzervirano sadje: 366.900,01 SIT,
13. za sklop sadni sokovi in sirupi:
483.660,22 SIT,
14. za sklop žita in mlevski izdelki:
207.174,73 SIT,
15. za sklop testenine: 124.652,67 SIT,
16. za sklop zamrznjeni izdelki iz testa:
249.539,26 SIT,
17. za sklop kruh in pečeno pekovsko
pecivo: 1,873.903,50 SIT,
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18. za sklop slaščičarski izdelki in keksi:
198.189 SIT,
19. za sklop ostali pekovski izdelki:
415.012,50 SIT,
20. za sklop kakavovi izdelki, pudingi,
čaji in začimbe: 557.118,53 SIT,
21. za sklop splošno prehrambeno blago: 527.902,55 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudniki so nastopali brez podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: po sklopih:
1. za sklop mleko in mlečni izdelki:
1,454.422,62 SIT, 1,611.793,74 SIT,
2. za sklop narezani poltrdi sir: 375.193
SIT, 375.193 SIT,
3. za sklop sladoledi: 131.892,60 SIT,
185.760,60 SIT,
4. za sklop meso: 1,553.934,90 SIT,
1.978.950 SIT,
5. za sklop mesni izdelki: 1,136.218,50
SIT, 1,436.907,51 SIT,
6. za sklop pašteta: 143.740 SIT,
156.250 SIT,
7. za sklop perutninsko meso in izdelki
iz perutninskega mesa: 1,016.286,10 SIT,
1,065.420 SIT,
8. za sklop ribe in konzervirane ribe:
289.695 SIT, 456.217,90 SIT,
9. za sklop zelenjava in suhe stročnice:
791.594,30 SIT, 1,023.144,90 SIT,
10. za sklop sveže in suho sadje:
1,401.277,50 SIT, 1,822.549 SIT,
11. za sklop zamrznjena zelenjava in zamrznjeno sadje: 115.237,85 SIT, 160.026,65
SIT,
12. za sklop konzervirana zelenjava
in konzervirano sadje: 343.681,21 SIT,
398.429,24 SIT,
13. za sklop sadni sokovi in sirupi:
469.973,37 SIT, 630.558,25 SIT,
14. za sklop žita in mlevski izdelki:
207.174,73 SIT, 266.998,30 SIT,
15. za sklop testenine: 120.576,05 SIT,
175.282,32 SIT,
16. za sklop zamrznjeni izdelki iz testa:
249.539,26 SIT, 337.202,48 SIT,
17. za sklop kruh in pečeno pekovsko
pecivo: 1,873.903,50 SIT, 2,365.865,40
SIT,
18. za sklop slaščičarski izdelki in keksi:
198.189 SIT, 384.090 SIT,
19. za sklop ostali pekovski izdelki:
415.012,50 SIT, 564.331 SIT,
20. za sklop kakavovi izdelki, pudingi,
čaji in začimbe: 557.118,53 SIT, 708.293,25
SIT,
21. za sklop splošno prehrambeno blago: 492.909,22 SIT, 527.902,55 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omenjenega postopka: ni bila
objavljena.
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 2. 2004.
Osnovna šola Karla Destovnika Kajuha
Šoštanj
Št. 70/03
Ob-4641/04
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
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3. Datum izbire: 22. 1. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava cevi, varilnih kolen, T kosov, reducirnih kosov, grlatih prirobnic in slepih
prirobnic;
– sklop A: cevi, varilna kolena, T kosi,
reducirni kosi, grlate prirobnice in slepe prirobnice iz St. 37-2;
– sklop B: cevi, varilna kolena, T kosi,
reducirni kosi in grlate prirobnice iz prokrona.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena s plačilnimi
pogoji do 90 točk, dobavni rok do 10 točk.
Vrednotenje ponudb je potekalo za vsak
sklop posebej, naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je prejel najvišje število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Aditrade d.o.o., Cesta na
Ledinico 1, 4226 Žiri, za sklop A in sklop B.
7. Pogodbena vrednost: sklop A:
3,106.820 SIT; sklop B: 5,334.625 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: sklop A: 4,052.916,54 SIT, 3,106.820
SIT; sklop B: 6,632.432 SIT, 5,334.625 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 2. 2004.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

ZJN-15.G

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila gradnje
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj
Št. 48/03
Ob-4472/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 19. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: GOI vzdrževalna dela, skupina 7 – inštalaterstvo: zamenjava tlačnih
posod komprimiranega zraka v MFT II
Splošne bolnišnice Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Instalacije Gmajner d.o.o.,
Sele pri Polskavi 24, 2331 Pragersko.
7. Pogodbena vrednost: 2,903.660,64
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,126.190,08 SIT; 2,903.660,64 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 72 z dne 14. 9. 2001, Ob-54869.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51678.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 2. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 49/03
Ob-4473/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 10. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: GOI vzdrževalna dela, skupina 5 – elektroinštalaterstvo: preureditev
transformatorske postaje TP 278.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektra d.d., Kočevarjeva 11,
2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 2,392.200 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,739.840 SIT; 2,392.200 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 72 z dne 14. 9. 2001, Ob-54869.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51678.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 2. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 50/03
Ob-4474/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 19. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: GOI vzdrževalna dela, skupina 5 – elektroinštalaterstvo: ogrevanje
žlebov v kotlarni.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektro Tabga d.o.o., Radovanova ulica 2, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 1,428.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,712.007,60 SIT; 1,428.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 72 z dne 14. 9. 2001, Ob-54869.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51678.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 2. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 52/03
Ob-4475/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.
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3. Datum izbire: 19. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: GOI vzdrževalna dela, skupina 6 – kleparstvo: popravilo Al izolacije v
podpostaji Dermatološke stavbe.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kleparstvo Tisaj d.o.o., Ul.
Heroja Šaranoviča 32, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 1,746.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,756.319 SIT; 1,746.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 72 z dne 14. 9. 2001, Ob-54869.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51678.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 2. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 53/03
Ob-4476/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 19. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: GOI vzdrževalna dela, skupina 3 – keramičarstvo: popravilo keramike v kleti kotlarne in SBM podzemni
hodniki.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Pečarstvo in keramičarstvo
Lešnik Jože s.p., Ritoznoj 55, 2310 Slovenska Bistrica.
7. Pogodbena vrednost: 1,849.440 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,040.720 SIT; 1,849.440 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 72 z dne 14. 9. 2001, Ob-54869.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51678.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 2. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 55/03
Ob-4477/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 29. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: GOI vzdrževalna dela, skupina 1 – slikopleskarstvo: fasada otroškega oddelka.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Slikar d.d., Prešernova 26/A,
2000 Maribor.
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7. Pogodbena vrednost: 15,480.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 23,130.000 SIT; 15,480.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 93 z dne 23. 11. 2001, Ob-59001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51678.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 2. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 56/03

Ob-4478/04

1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 23. 1. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: GOI vzdrževalna dela,
skupina 1 – slikopleskarstvo: kirurške
ambulante.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Slikosim – Vlado Simonič
s.p., Na terasi 5, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 1,389.240 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,901.076 SIT; 1,389.240 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 93 z dne 23. 11. 2001, Ob-59001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51678.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 2. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 57/03

Ob-4479/04

1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 23. 1. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: GOI vzdrževalna dela, skupina 1 – slikopleskarstvo: ginekološki
oddelek.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Slikosim – Vlado Simonič
s.p., Na terasi 5, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 9,337.560 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,246.824 SIT; 9,337.560 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 93 z dne 23. 11. 2001, Ob-59001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51678.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 2. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 58/04
Ob-4480/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 23. 1. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: GOI vzdrževalna dela, skupina 2 – zidarstvo: bivši prostori zobne
ambulante.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zidarstvo Vocovnik Herman
s.p., Lackova 17A, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 6,069.022,80
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,676.835,40 SIT; 6,069.022,80 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 72 z dne 14. 9. 2001, Ob-54869.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51678.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 2. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 04/2003
Ob-4562/04
1. Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje, tel. 03/42-65-100, faks:
03/42-65-134, e-mail: nepremicnine@celje.si.
3. Datum izbire: 30. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: gradbena, obrtniška, instalacijska dela ter zunanja ureditev s priključki na objektu varovana stanovanja
v Celju.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Remont Obrtno gradbeno
podjetje d.d., Oblakova 30, Celje.
7. Pogodbena vrednost: 279,085.713
mio SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 346,620.702 SIT in 279,085.713 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: U.L. 21/03.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 2. 2004.
Nepremičnine Celje d.o.o.
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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
Ob-4425/04
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor,
faks 02/22-00-107, tel. 02/22-00-000.
3. Datum izbire: 27. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje poslovnih prostorov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila za
izbor najugodnejšega ponudnika, ki so bila
navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop A: DIW d.o.o.,
Maribor.
7. Pogodbena vrednost: (za eno leto):
13,115.556,06 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 21,790.670 SIT, 13,115.556,06 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: 10. 2. 2004.
Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.
Ob-4426/04
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor,
faks 02/22-00-107, tel. 02/22-00-000.
3. Datum izbire: 27. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje poslovnih prostorov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila za
izbor najugodnejšega ponudnika, ki so bila
navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop B: DIW d.o.o.,
Maribor.
7. Pogodbena vrednost: (za eno leto):
3,044.454,76 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,735.656 SIT, 3,044.454,76 SIT.
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: 10. 2. 2004.
Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.
Št. 105807/04
Ob-4445/04
1. Naročnik: Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta
37B, 3320 Velenje, tel. 03/896-11-00, faks
03/896-11-27.
3. Datum izbire: 12. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: oddaja gradbenih del pri rednem vzdrževanju ter pri
investicijskih delih za leti 2004 in 2005
za sklope:
1. sklop: izvedba gradbenih del za vzdrževanje omrežja DOT za naročnika PE
Energetika,
2. sklop: izvedba gradbenih del in prevozov za potrebe vzdrževanja objektov in
naprav v PE VO-KA,
3. sklop: izvedba del za obnovo asfaltnih cest.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: po razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. sklop: PUP Velenje, d.d., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje,
2. sklop: VEKO Velenjska kooperacija,
z.o.o., Stari trg 36, 3320 Velenje,
3. sklop: PUP Velenje, d.d., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: 412.114 SIT,
2. sklop: 236.218,50 SIT,
3. sklop: 24.540 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop: 3,
2. sklop: 4,
3. sklop: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop: 629.710 SIT, 406.850 SIT,
2. sklop: 567.335 SIT, 236.218,50 SIT,
3. sklop: 44.613,60 SIT, 24.540 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: 10. 2. 2004.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Št. 105807/04
Ob-4464/04
1. Naročnik: Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta
37B, 3320 Velenje, tel. 03/896-11-00, faks
03/896-11-27.
3. Datum izbire: 9. 1. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: oddaja naročil izvajanja kompaktiranja odpadkov
na odlagališču nenevarnih in inertnih
odpadkov v Velenju.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: po razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: PUP Velenje, d.d., Koroška
cesta 37b, 3320 Velenje.
7. Pogodbena vrednost: 17,825.040
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1. sklop: 17,825.040 SIT, 17,825.040
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: po mnenju Urada za javna naročila.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 2. 2004.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Št. 11/03
Ob-4594/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 10. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: prevozne
storitve.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Globus d.o.o., Ul. Vita Kraigherja 1, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 13,799.161,20
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,213.000 SIT; 13,799.161,20 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklepa za čas od 1. 1. 2004
do 31. 12. 2004.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 2. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor

Podelitev koncesij
Ob-4584/04
Na podlagi 133. člena Zakona o javnih
naročilih ZJN-1 (Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00
in 2/04), 36. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Ur. l. RS, 32/93), 19. člen
Odloka o izvajanju in podelitvi koncesije za
izvajanje obvezne gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja
kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
zaradi varstva zraka pred škodljivimi emisijami (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 24/03) in 33. člena Statuta Občine
Loška dolina (Ur. l. RS, št. 49/99 in 22/00)
objavljamo
javni razpis
za oddajo podelitve koncesij po
odprtem postopku
1. Naročnik: Občina Loška dolina.
2. Naslov naročnika: Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.
01/705-06-70, faks 01/705-06-80, e-mail
loska-dolina@loska-dolina.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izvajanje obvezne gospo-
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darske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva
zraka pred škodljivimi emisijami.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: celotno območje Občine
Loška dolina.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: koncesija se
podeli za dobo petih let. Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske
pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386
Stari trg pri Ložu, tel. 01/705-06-70, faks
01/705-06-80, e-mail: loska-dolina@loska-dolina.si, Robert Gradišar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure, do 15. marca 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT (v ceno je vključen 20%
DDV); znesek je potrebno nakazati na TRR
01265 – 0100002634 pred prevzemom razpisne dokumentacije. Dokazilo o plačilu je
potrebno predložiti.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. marec 2004 do 12.
ure. Ponudbe poslane po pošti morajo biti
na sedežu občine do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu
– sprejemna pisarna.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. marca 2004.
11. Navedba
finančnih
zavarovanj
za resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančna garancija za ponudbo v višini
1,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o dimnikarski službi (Ur. l. SRS,
št. 16/74, Ur. l. RS, št. 14/90), Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 32/93 do 22/00),
Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur.
l. RS, št. 23/93, št. 32/93 in 30/98), Odlok
o gospodarskih javnih službah v občini Loška dolina (Ur. l. RS, št. 38/96, 56/96), Zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00
– ZJN-1), Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih naročilih (ZJN-1A)
(Ur. l. RS, št. 2/04), Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 78/99
in 90/99), Statut občine Loška dolina (Ur. l.
RS, št. 49/99 in 22/00), Odlok o izvajanju
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in podelitvi koncesije za izvajanje obvezne
gospodarske javne službe pregledovanja,
nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva
zraka pred škodljivimi emisijami (Uradno
glasilo Občine Loška dolina, št. 24/03).
(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: 1. 6. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
storitev 75 točk, tehnična usposobljenost
4 točke, dodatna kadrovska usposobljenost
in število zaposlenih 7 točk, dosedanje pozitivne reference na področju izvajanja dimnikarske službe 6 točk, celovitost ponujenega
izvajanja javne službe v okviru iste (pravne)
osebe 3 točke, pozitivna finančna poročila 3
točke, druge ugodnosti 2 točki.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. februar 2004.
Občina Loška dolina
Št. 035-24-1/2004
Ob-4680/04
Na podlagi 133. člena Zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 29/00, 102/02) in 1.
člena Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe za
pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje
kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
zaradi varstva zraka na območju Občine
Gornji Grad (UG ZSO, št. 11/03), Občina
Gornji Grad objavlja
javni razpis
za izbiro koncesionarja za izvajanje
lokalne javne službe za pregledovanje,
nadzorovanje in čiščenje kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov
zaradi varstva zraka na območju Občine
Gornji Grad
1. Koncedent: Občina Gornji Grad.
2. Naslov koncedenta: Attemsov trg 3,
3342 Gornji Grad, tel. 03/839-18-50, faks
03/839-18-64, e-naslov: obcina@gornji-grad.si.
3. Opis in obseg koncesije: opravljanje
gospodarske javne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi
varstva zraka.
4. Kraj izvajanja: celotno območje Občine Gornji Grad (Bočna, Gornji Grad, Nova
Štifta).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje izvedbe: od podpisa
pogodbe za dobo 5 let.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Gornji
Grad, občinska uprava, Jožef Poznič (tel.
03/839-18-54).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek, sreda,
petek od 8. do 12. ure, do izteka roka za
predložitev ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT. V znesek ni vključen DDV;
znesek je potrebno nakazati na EZR Občine
Gornji Grad št. 01230-0100018802, s pripi-
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som “Razpisna dokumentacija za oddajo
koncesije – dimnikarstvo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 4. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Gornji Grad, Attemsov trg
3, 3342 Gornji Grad.
(c) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 4. 2004 ob 12. uri; Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad, sejna soba.
9. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT.
10. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
izbrana kot najugodnejša: pogodba.
11. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora imeti
poravnane vse obveznosti do Občine
Gornji Grad.
12. Datum, do katerega mora veljati: 90
dni od dneva predložitve ponudbe.
13. Merila za ocenitev ponudb: cena
80%, reference 20% (podrobnejša merila
so v razpisni dokumentaciji).
14. Morebitne druge informacije o naročilu: /
15. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
16. Občina Gornji Grad si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega kandidata za
koncesionarja.
17. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 2. 2004.
Občina Gornji Grad

Mednarodni razpisi
Ob-4586/04
Delegacija Evropske komisije v Sloveniji
objavlja
razpis
za Program malih projektov za leto 2004
Številka objave 2003/004-922
Komisija Evropske skupnosti, ki jo predstavlja Delegacija Evropske komisije v Republiki Sloveniji, išče predloge za izvajanje
naslednjih dejavnosti na območju Slovenije:
seminarji, konference, delavnice, strokovna
srečanja, sejmi, informacijske kampanje,
javni dogodki in drugo, ki jih bo finančno
podprla v okviru programa Phare – Program malih projektov.
Navodila za prijavo in prijavnice so na
voljo na domači strani http://www.evropskaunija.si in v Centru Evropa, Dalmatinova 4,
1000 Ljubljana.
Kontaktni naslov za dodatne informacije
pri Delegaciji Evropske komisije je Santa
Falasca, Delegacija Evropske komisije v
Republiki Sloveniji, Trg republike 3, 11.
nadstropje, 1000 Ljubljana, tel. 01/25288-34, faks 01/425-20-85, e-pošta: santa.falasca@cec.eu.int.
Rok za prijavo predlogov je 23. april
2004 ob 12. uri.
Delegacija Evropske komisije
v Sloveniji
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Ob-4587/04

Call for Proposals
for Phare Small Projects Programme 2004
Publication Reference 2003/004-922
The Commission of the European Community represented by the Delegation of the European Commission in the Republic of Slovenia
is seeking proposals for events such as seminars and conferences, workshop, expert meetings, fairs, public information and dissemination
campaigns, public events in Slovenia with financial assistance from the Phare Small Projects Programme of the European Communities.
Application documentation and guidelines are available at http://www.evropska-unija.si and in Center Evropa, Dalmatinova 4, 1000
Ljubljana.
Contact address for further questions and information at the Delegation of the European Commission: Santa Falasca, Delegation of
the European Commission in Slovenia, Trg republike 3, 11th floor, 1000 Ljubljana, Phone: 01/252-88-34, Fax: 01/425-20-85, E-mail: santa.falasca@cec.eu.int
The deadline for submission of proposals is 23rd April 2004 at 12 00.
Delegation of the
European Commission
in the Republic of Slovenia
Ob-4578/04

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve objavlja rezultate razpisa

Sklenjene pogodbe o dotacijah v mesecu oktobru 2003
finančni vir: program Phare – Čezmejno sodelovanje Slovenija – Madžarska 2001, Skupni ekonomski prostor
Pogodbe o dotacijah sklenjene po razpisu št. SI.01.09.01, objavljenem v Ur. l. RS, št. 103 z dne 29. 11. 2002, Ob-82157
Koristnik
Ime&Naslov
Zavod RS za zaposlovanje,
Območna služba Murska
Sobota
Zavod RS za zaposlovanje,
Območna služba Murska
Sobota
Kmetijska zadruga “Zeleni
vrt”, Kooperativa vrtninegobe Odranci, z.o.o.
Razvojni javni sklad Lendava
Razvojna agencija SINERGIJA d.o.o.
Območna obrtna zbornica
Ljutomer
Občina Moravske Toplice
Občina Črenšovci

Naziv projekta

Lokacija projekta

Trajanje projekta
(mesecev)

Znesek donacije % celotne vrednosti
(EUR)
projekta

Nove spodbude in priložnosti

Pomurje

12

168.893,00

70,52

Izobrazba mladosti in
letom

Pomurje

12

125.161,00

74,24

Podeželsko partnerstvo

Pomurje

12

62.692,50

75

Izboljšanje ponudbe trga
delovne sile in zaposlovanja
E-Poslovanje

Pomurje

12

240.900,00

66,03

Pomurje

12

50.850,00

74,33

Znanje različnih vrst

Pomurje

12

74.989,12

75

Nove ekonomske možnosti na podeželju
E.W.E.R.C “DROM”
– Poskusno vzpostavljanje delovnoizobraževalnega romskega centra
DROM

Pomurje

12

52.059,00

74

Pomurje

12

71.452,50

75

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Ob-4579/04

The Ministry of Labour, Family and Social Affairs is publishing

Results of Call for Proposal
Grants Contracts awarded during September 2003
Financing Source: Phare Cross-Border Programme, Slovenia – Hungary 2001, Joint Economic Space
Grants awarded under Call for Proposals SI.01.09.01published in OG RS, No. 103/02 (Ob-82157) on 29th November 2002
Beneficiary:
Name & Address
Zavod RS za zaposlovanje,
Območna služba Murska
Sobota
Zavod RS za zaposlovanje,
Območna služba Murska
Sobota
Kmetijska zadruga “Zeleni
vrt”, Kooperativa vrtninegobe Odranci, z.o.o.

Action title

Action location

Action duration
(Months)

Grant amount
(EUR)

Percentage of total
eligible action costs
(%)

New Initiatives and Opportunities

Pomurje

12

168.893,00

70,52

Education for Young and
Mature Age

Pomurje

12

125.161,00

74,24

Rural Partnership

Pomurje

12

62.692,50

75
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Beneficiary:
Name & Address
Razvojni javni sklad Lendava
Razvojna agencija SINERGIJA d.o.o.
Območna obrtna zbornica
Ljutomer
Občina Moravske Toplice
Občina Črenšovci

Action title

Št.
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Action duration
(Months)

Grant amount
(EUR)

Stran
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Percentage of total
eligible action costs
(%)

Improving the Offer of
Labour Market and Employment
E-Business

Pomurje

12

240.900,00

66,03

Pomurje

12

50.850,00

74,33

Knowledge of Different
Kind
New Economic Possibilities in the Countryside
E.W.E.R.C “DROM”
– Experimental Work
and Education Roma
Centre: “Drom” / “The
Way”

Pomurje

12

74.989,12

75

Pomurje

12

52.059,00

74

Pomurje

12

71.452,50

75

The Ministry of Labour, Family and Social Affairs

Ob-4596/04
PHARE Nacionalni program 2001 – Ekonomska in socialna kohezija
Donacijska shema: »Krepitev Slovenije na lokalni ravni«,
Sklop A – Socialna vključenost
Pogodbe za nepovratna sredstva,
sklenjene novembra 2003
Vir financiranja: PHARE SI 106.01, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
V okviru javnega razpisa, ki je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 109 z dne 13. 12. 2002, Ob-83625, in Ur. l. RS, št. 5 z dne 17. 1. 2003, Ob85725 so bile sklenjene naslednje pogodbe za nepovratna sredstva:
Prijavitelj:
Naziv in kraj
1.

Srednja šola Krško

2..

Zavod IRCKON

3.

Naslov projekta

Grant amount
(EUR)

Percentage of
total eligible action costs (%)

11

94.835,00

70

Trajanje projekta (meseci)

11

158.939,65

34,85

Srednja poklicna in tehniška
šola Murska Sobota

Poklicno izobraževanje in usposabljanje za deficitarne spretnosti
Program za usposabljanja za
zaposlene v tekstilni industriji
(PETI)
25 DO 30 delovnih mest za
varilce

12

96.576,00

75

4.

Znanstvenoraziskovalno središče BISTRA Ptuj

Izdelava glinenih izdelkov iz
kulturne dediščine Ptuja

12

254.687,00

74,50

5.

Gospodarska zbornica Slovenije – Območna zbornica
Novo mesto
Šolski center Ptuj, Poklicna in
tehniška elektro šola

Razvoj človeških virov v okviru
projekta Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine
Priprava višješolskega študija
Mehatronic

12

67.525,00

75

12

69.521,81

75

7.

Šolski center Velenje

10

127.700,00

69,50

8.

KORONA PLUS d.o.o., razvoj,
proizvodnja, trženje, Inštitut za
inovativnost in tehnologijo

Strokovno usposabljanje in izobraževanje na področju turizma.
Program usposabljanja za
inovativnost; Od zamisli do realizacije – usposabljanje uciteljev
v srednjem in visokem izobrazevanju”
Spodbujanje razvoja človeških
virov v lesarskih podjetjih z manj
razvitih regij vzhodne Slovenije
Povečanje zaposljivosti z usposabljanjem in aktivnostmi razvoja človeških virov

12

91.212,10

75

12

98.256,00

75

12

224.579,03

62,24

12

116.110,20

75

6.

9.

Zveza lesarjev Slovenije

10.

Ekonomski inštitut Maribor
d.o.o., PE Sklad za razvoj in
usposabljanje človeških virov

11.

Srednja gradbena, geodetska
in ekonomska šola Ljubljana

Kamnosek, restavratorski
sodelavec: usposabljanje za
pridobitev nacionalne poklicne
kvalifikacije
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Prijavitelj:
Naziv in kraj

12.

SUN Gornja Radgona d.o.o.

13.

Miroteks d.o.o.

14.

Regionalni sklad dela Podravje

15.

BSC Poslovno podporni center Kranj d.o.o.

16.

Inštitut RS za rehabilitacijo

17.

Šolski center Ptuj, Poklicna in
tehniška strojna šola

18.

Razvojni javni sklad Lendava

19.

Planika Kranj, podjetje za
trženje in proizvodnjo obutve,
d.d.

20.

Zavod invalidskih podjetij
Slovenije
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Naslov projekta
Povečevanje kokurenčnosti sektorjev v prestrukturiranju z usposobljenimi kadri, ter vključevanje
brezposelnih v delovna okolja
Dvig zaposljivosti tekstilnih delavcev v Miroteks d.o.o.
Krepitev partnerstva in aktiviranje lokalnih zaposlitvenih
potencialov s pomočjo Centra
za razvoj dopolnilnih dejavnosti
in drugih fleksibilnih oblik dela in
zaposlovanja
Pravi ukrepi za dejanske potrebe
pri uravnoteženju trga delovne
sile
v občinah Cerklje na Gorenjskem in Gorenja vas – Poljane”
Razvoj modela regijskega učnega podjetja za odrasle
Zmanjšanje strukturne brezposelnosti v strojništvu v spodnjem
Podravju
Razvoj poslovnih con in odprtje
novih delovnih mest
Povečanje konkurenčnosti delovne sile in ohranjanje delovnih
mest
Usposabljanje in izobraževanje
kadrov v invalidskih podjetjih,
odgovornih za razvoj človeškega kapitala

Skupaj

Grant amount
(EUR)

Percentage of
total eligible action costs (%)

12

91.833,12

72

12

70.130,00

75

12

156.818,00

66,41

12

107.983,00

70,32

12

168.244,00

75

12

71.998,60

75

12

266.667,00

72,64

12

122.026,39

44

12

94.689,00

75

Trajanje projekta (meseci)

Total:

2,550.330,90

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Ob-4597/04
PHARE National programme 2001 Economic and Social Cohesion,
Grant Scheme “Strengthening Slovenia at the Local Level”,
Lot A – Social Inclusion
Grant Contracts Awarded,
During November 2003
Financing source: PHARE SI106.01, Ministry of Labour, Family and Social Affairs and Ministry of Education, Science and Sport
Grants awarded under the Call for Proposals published in OG RS, No. 109/02 on 13th December 2002 (Ob-83625) and OG RS No
05/03 on 17th January 2003, are as follows:
Applicant:
Name and Location
Srednja šola Krško
Zavod IRCKON
Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
Znanstvenoraziskovalno
središče BISTRA Ptuj
Gospodarska zbornica
Slovenije – Območna
zbornica Novo mesto
Šolski center Ptuj, Poklicna in tehniška elektro šola
Šolski center Velenje

Project title
Vocational education and training for skills deficient in number (needed skills)
Programme for employee training in textile
industry (PETI)

Project
duration
(Months))

Grant amount
(EUR))

Percentage of
total eligible project costs (%)

11

94.835,00

70

11

158.939,65

34,85

25 to 30 jobs per year for welder specialists

12

96.576,00

75

The workmanship of clay-made products of
Ptuj’s cultural legacy

12

254.687,00

74,50

Development and Improvement of Human Resources Within the Heritage Trails Initiative

12

67.525,00

75

Arrangement of Faculty Studies of the Mechatronic Programme

12

69.521,81

75

Professional qualification and supplementary
education in the field of tourism

10

127.700,00

69,50
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Applicant:
Name and Location
KORONA PLUS d.o.o.,
razvoj, proizvodnja, trženje, Inštitut za inovativnost
in tehnologijo
Zveza lesarjev Slovenije
Ekonomski inštitut Maribor
d.o.o., PE Sklad za razvoj
in usposabljanje človeških
virov
Contract
Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola
Ljubljana
SUN Gornja Radgona
d.o.o.
Miroteks d.o.o.
Regionalni sklad dela Podravje
BSC Poslovno podporni
center Kranj d.o.o.
Inštitut RS za rehabilitacijo
Šolski center Ptuj, Poklicna in tehniška strojna šola
Razvojni javni sklad Lendava
Planika Kranj, podjetje
za trženje in proizvodnjo
obutve, d.d.
Zavod invalidskih podjetij
Slovenije
Contract No: SL0106.01.01.0030
TOTAL:

Project title

Št.
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Project
duration
(Months))

Grant amount
(EUR))

Stran
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Percentage of
total eligible project costs (%)

Innovative Training Programme; From Idea to
Business – Training for Teachers in Higher and
Secondary Education

12

91.212,10

75

Human resource development in wood processing industry in the underdeveloped municipalities of Eastern Slovenia

12

98.256,00

75

Enhancing employability through training and
human resource development activities

12

224.579,03

62,24

Stone-Cutter, Restorer co-worker: Training for
Vocational Qualification Certificate

12

116.110,20

75

12

91.833,12

72

12

70.130,00

75

12

156.818,00

66,41

12

107.983,00

70,32

12

168.244,00

75

Structural unemployment reduction in mechanical engineering in Spodnje Podravje 2003

12

71.998,60

75

Development of business zones to open new
workplaces

12

266.667,00

72,64

Increasing employee competitiveness and preserving jobs

12

122.026,39

44

Education and training of human resources management in the companies for the disabled

12

94.689,00

75

Enlarging the competitiveness of the sectors
in restructuring, with qualification cadres and
involving unemployed people into the working
environment
Raising employability of textile workers in Mitoteks Ltd.
Strengthening Partnership and Activating Local
Employment Potentials through Centre for Development and Support Supplementary Activities and other Flexible Employment Forms
“Real Actions for Real Needs” in balancing the
local labour market in Municipalities Cerklje na
Gorenjskem and Gorenja vas Poljane
Regional practice firm for adults model development

2.550.330,90
Ministry of Labour, Family and Social Affairs

Ob-4487/04
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Komisijo Evropskih skupnosti o uresničevanju
skupnosti ukrepov o finančni, tehnični in drugih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št. 56/93), v zvezi z 2. členom Zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 39/00) ter 117. in 118. členom Pravil in postopkov Evropske unije za izvedbo javnih razpisov, objavlja Republika Slovenija,
Servis skupnih služb vlade
sklep o izboru
Veterinarska, fitosanitarna in zdravstvena inšpekcijska postaja na mejnem prehodu Dobova
SI 0204.02.05
Lokacija: Dobova, Dolenjska regija, Slovenija
1. Št. objave: Ur. l. RS, št. 116-117/03; Ob-106620, Ob-106621.
2. Datum objave razpisa: 28. 11. 2003.
3. Število in nazivi posameznih sklopov: predmet razpisa v enem sklopu: Veterinarska, fitosanitarna in zdravstvena inšpekcija na mejnem prehodu Dobova.
4. Pogodbena vrednost: 1,420,325.52 EUR.
5. Datum izbora: 5. 2. 2004.
6. Število prejetih ponudb: 4.
7. Naziv in naslov uspešnega ponudnika: Vegrad d.d., Prešernova 9a, 3320 Velenje.
Republika Slovenija
Servis skupnih služb Vlade RS
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Ob-4488/04
In accordance with the Regulation on ratification of Framework Agreement between
the Government of Republic of Slovenia
and European Commission on implementation of measures on financial, technical and
other forms of co-operation (OG RS 56/93),
referring to Public Procurement Law, Article
2 (OG RS 39/00) and according to Articles
117 & 118 of the European Union Regulations and Procedures of Public Tender Performed the Republic of Slovenia, the Joint
Services of the Government of the Republic
of Slovenia, announce
Works Contract Award Notice
Construction of Veterinary, PhytoSanitary and Health Inspection Facilities
at the Border Inspection Post Dobova
SI 0204.02.05
Location: Dobova, Dolenjska region,
Slovenia
1. Publication reference: OG RS No.
116-117/2003; Ob-106620, Ob-106621.
2. Publication date of the procurement
notice: 28th November 2003.
3. Lot number and lot title: one lot: Construction of Veterinary, Phyto-Sanitary and
Health Inspection, Facilities at the Border
Inspection Post Dobova.
4. Contract value: 1,420,325.52 EUR.
5. Date of award of the contract: 5. 2.
2004.
6. Number of tenders received: four.
7. Name and address of successful tenderer: Vegrad d.d., Prešernova 9a, 3320
Velenje.
Republic of Slovenia
Joint Services of the Government
Št. 35205-18/2002

Ob-4650/04

Sklep o izboru
Kanalizacija Novo naselje Sežana
SI 0108.01.01.0008
Lokacija: Sežana, Obalno-Kraška regija,
Slovenija
1. Št. objave: Uradni list RS, št. 89/03,
Ob-101823, Ob-101824.
2. Datum objave razpisa: 12. 9. 2003.
3. Število in nazivi posameznih sklopov:
predmet razpisa je en sklop: Kanalizacija
Novo naselje Sežana.
4. Pogodbena vrednost: 386,801.66
EUR.
5. Datum izbora: 15. 12. 2003.
6. Število prejetih ponudb: 6.
7. Naziv in naslov uspešnega ponudnika:
Godina Albert s.p., Slope 20, 6240 Kozina.
Občina Sežana
Št. 35205-18/2002

Ob-4651/04

Works Contract Award Notice
Sewage System for Novo naselje
Sežana
SI 0108.01.01.0008
Location – Sežana, Obalno-Kraška
region, Slovenia
1. Publication reference: OG RS No. 89/
2003; Ob-101823, Ob-101824.
2. Publication date of the procurement
notice: 12th September 2003.
3. Lot number and lot title: One lot: »Sewage System for Novo naselje Sežana«.
4. Contract value: 386,801.66 EUR.
5. Date of award of the contract: 15. 12.
2003.
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6. Number of tenders received: 6.
7. Name and address of successful tenderer: Godina Albert s.p., Slope 20, 6240
Kozina.
Municipality of Sežana

Javni razpisi
Št. 316-15/2004
Ob-4569/04
Na podlagi Sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2004 (Ur. l. RS, št.
130/03), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03), 65. in 66.
člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št.
79/99, 8/00), Zakona o javnih financah (Ur. l.
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 56/02), Zakona
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03) in
175. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 47/03) objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje mednarodnih
projektov na področju učinkovite rabe in
obnovljivih virov energije
I. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Republika Slovenija, 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 (v nadaljevanju: Agencija).
II. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje mednarodnih projektov, ki se izvajajo v okviru programov SAVE, ALTENER, v okviru mreže za promocijo energetskih tehnologij OPET in drugih
programov Evropske komisije. Sofinanciranje
raziskovalnih projektov ni predmet razpisa.
Sofinancirani bodo tisti projekti, ki po namenu in ciljih najbolj ustrezajo programskim
usmeritvam na področju učinkovite rabe in
obnovljivih virov energije in pomenijo podporo dejavnostim Agencije.
III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji: na razpisu lahko sodelujejo organizacije,
ki kot člani mednarodnega konzorcija izvajajo
projekt, za katerega so sklenile pogodbo z
Evropsko komisijo o sofinanciranju projekta.
IV. Merila za izbor
Pri izboru projektov za sofinanciranje
bodo upoštevana naslednja merila:
– ustreznost projekta glede na programske usmeritve Agencije,
– kakovost programa del,
– reference vlagatelja.
V. Okvirna višina sredstev razpisa: za
sofinanciranje mednarodnih projektov v
okviru tega razpisa so na proračunski postavki 3136 v letu 2004 predvidena sredstva
v višini do 35,000.000 SIT, v letu 2005 pa do
5,000.000 SIT.
VI. Sredstva iz tega razpisa morajo biti
porabljena do 1. 6. 2005.
VII. Dodelitev sredstev: sredstva za sofinanciranje projektov bodo dodeljena projektom, ki bodo pri ocenjevanju dosegli vsaj 65
točk, in sicer v višini do zneska zaprošenih
sredstev. Pri določitvi izhodiščne višine sofinanciranja s strani Agencije bodo upoštevana
tudi morebitna sredstva drugih sofinancerjev,
kotizacija za prireditve in druga sredstva sofi-

nanciranja. V primeru, da razpoložljiva proračunska sredstva ne bodo zadostovala, se bo
odobrena višina sofinanciranja za posamezni projekt določila tako, da se bo izhodiščna
višina sofinanciranja glede na razpoložljiva
sredstva sorazmerno znižala.
VIII. Obvezna oblika in vsebina vloge:
oblika in vsebina vloge je skupaj z opisom
predmeta razpisa, pogoji in podrobnejšimi
merili za dodelitev sofinanciranja navedena
v razpisni dokumentaciji.
IX. Predložitev vlog
Vlogo z vso potrebno dokumentacijo dostavite v zaprti kuverti na naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo in obnovljive vire
energije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, označeno z natančno oznako na sprednji strani:
»Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje
mednarodnih projektov za URE in OVE«. V
levem zgornjem kotu mora biti navedeno ime
in točen naslov vlagatelja.
Kot pravočasno prispele vloge se štejejo
vloge, ki bodo prispele na Agencijo najkasneje 5. marca 2004 do 15. ure. Nepravočasne
ali nepravilno označene vloge bodo neodprte
vrnjene vlagateljem.
Vsako vlogo je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v svoji kuverti.
Prijave z več vlogami v eni kuverti bodo v
postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega
postopka.
X. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo vsak delavnik od 8. do 15. ure
na Agenciji RS za učinkovito rabo in obnovljive vire energije, Dimičeva 12, Ljubljana.
Razpisna
dokumentacija
je
dostopna tudi na spletni strani Agencije
na naslovu http//www.gov.si/aure in na
http//www.gov.si/mop.
XI. Informacije o razpisu: vse dodatne
informacije o razpisu lahko interesenti dobijo vsak delavnik med 9. in 11. uro do konca
roka za predložitev vlog na tel. 01/300-69-90
(mag. Boris Selan ali mag. Jani Turk) oziroma po e-pošti: boris.selan@gov.si ali jani.turk@gov.si.
XII. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
bo 8. marca 2004 ob 14. uri v prostorih Agencije. Odpiranje vlog bo javno.
XIII. Izid razpisa: vlagatelji bodo po postopku obveščeni o potrebni dopolnitvi vlog,
najpozneje v 45 dneh od dneva odpiranja pa
o izidu javnega razpisa.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Agencija RS za učinkovito rabo
in obnovljive vire energije
Št. 020-7/2004
Ob-4617/04
Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), Sprememb proračuna Republike Slovenije za leto
2004 (Ur. l. RS, št. 130/03), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto
2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03), in 12. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
47/03 in 67/03), objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti okoljskih
nevladnih organizacij v letu 2004
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo, Dunajska c. 48, 1000
Ljubljana.
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2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje
dejavnosti (programov in projektov) okoljskih
nevladnih organizacij (NVO).
Vsebinsko je razdeljen na tri sklope:
A) Sofinanciranje programov okoljskih
nevladnih organizacij v letu 2004;
B) Sofinanciranje projektov okoljskih
NVO, ki promovirajo vsebine, zapisane v 6.
okoljskem akcijskem programu EU ter cilje
osnutka novega Nacionalnega programa
varstva okolja;
C) Sofinanciranje komunikacijskih projektov v podporo ciljem Nature 2000.
Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem
razpisu
Na razpis se lahko prijavijo okoljske
nevladne organizacije, ki imajo uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije, in so
pravno-formalno organizirane kot društvo,
zasebni zavod ali ustanova.
Vloge drugih subjektov, bodisi pravnih bodisi fizičnih oseb, bodo zavržene in ne bodo
obravnavane.
Merila
Za vrednotenje, ugotovitev primernosti
programa oziroma projekta za sofinanciranje, in določitev višine sofinanciranja bodo
uporabljena merila za ocenjevanje vlog. Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izveden s točkovanjem po naslednjih merilih:
Sklop A: (1) reference NVO, (2) program
dela za tekoče leto in okvirni program za naslednje leto, (3) finančna učinkovitost (realna izvedljivost) programa, (4) poročilo o delu
NVO na področju varstva okolja in narave
za preteklo leto, (5) spodbujanje dialoga in
sodelovanja med različnimi partnerji za varstvo okolja in narave (NVO, podjetja, lokalne
skupnosti ipd.), (6) pridobljena sredstva na
mednarodnih javnih razpisih (zlasti v okviru
Evropske unije), (7) sodelovanje z drugimi
sorodnimi organizacijami (domačimi/tujimi),
(8) pridobivanje dela sredstev za delovanje
NVO tudi s članarino.
Sklop B: (1) reference NVO (nosilca in sodelavcev projekta), (2) finančna učinkovitost
(realna izvedljivost) projekta, (3) usklajenost
vsebine in ciljev projekta s predmetom javnega razpisa, (4) spodbujanje dialoga in sodelovanja med različnimi partnerji varstva okolja.
Sklop C: (1) reference NVO (nosilca in sodelavcev projekta), (2) ustreznost cene glede
na projekt, (3) usklajenost vsebine in ciljev
projekta s predmetom razpisa, (4) stopnja
doseganja ciljnih javnosti v okviru predlaganega projekta, (5) sodelovanje z lokalnimi
partnerji, (6) neposredno komuniciranje s
ciljnimi javnostmi oziroma kombinacija neposrednega komuniciranja z orodji posrednega
komuniciranja.
Natančnejši opis predmeta razpisa, pogoji
in merila za odobritev sredstev sofinanciranja, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
3. Okvirna višina sredstev: skupna predvidena višina sredstev za sofinanciranje je 24
mio SIT; od tega so za sklopa A in B okvirno
predvidena sredstva v višini 19 mio SIT, za
sklop C pa okvirno 5 mio SIT.
4. Predvideno obdobje porabe sredstev:
do konca decembra 2004.
5. Rok, v katerem lahko vlagatelji predložijo vloge ter način predložitve vlog: ne glede
na način prenosa morajo vloge prispeti v vložišče Ministrstva za okolje, prostor in energijo,
Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, najkasneje do
vključno 19. marca 2004, do 15. ure.
6. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja
vlog: odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo dne

22. marca 2004, na naslovu: Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo, Dunajska c. 48,
Ljubljana, s pričetkom ob 10. uri.
Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu
predložitve oziroma dospetja.
7. Predlagatelji bodo o izidu javnega
razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od
dneva odpiranja.
8. Razpisna dokumentacija je ves čas
trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu www.gov.si/mop/, v rubriki Oglasna
deska, oziroma v vložišču Ministrstva za
okolje, prostor in energijo, Dunajska c. 48,
1000 Ljubljana (2. nadstropje). Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in
postopkom javnega razpisa lahko predlagatelj dobi vsak delovnik pri Mileni Janežič, tel.
01/478-73-35, faks: 01/478-74-15, e-pošta:
milena.janezic@gov.si.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Št. 321-205/2003/19
Ob-4570/04
Na podlagi 1. člena Pravilnika o tehničnih
in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za kontrolo integriranih
kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur. l. RS,
št. 63/02) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja
javni razpis
za imenovanje organizacij za kontrolo
integriranih kmetijskih pridelkov oziroma
živil
A) Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izbira ene ali več organizacij
za kontrolo integriranih kmetijskih pridelkov
oziroma živil.
B) Upravičenci: prijavijo se lahko pravne
osebe, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v
Pravilniku o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije
za kontrolo integriranih kmetijskih pridelkov
oziroma živil (Ur. l. RS, št. 63/02).
C) Priloge k vlogi
Zainteresirane pravne osebe za izvajanje
kontrole v skladu s Pravilnikom o integrirani
pridelavi poljščin (Ur. l. RS, št. 10/04) morajo
k vlogi predložiti naslednje izjave, dokazila ali
druge dokumente:
1. izjavo, da je pravna oseba zainteresirana izvajati kontrolo za integrirano pridelavo
poljščin v skladu s Pravilnikom o integrirani
pridelavi poljščin (Ur. l. RS, št. 10/04),
2. formalni pravni status pravne osebe in
dejavnosti, za katere je registrirana (kopija
izpiska iz sodnega registra, ki je star največ
dva meseca); v primeru, da so upravičenci
tuje pravne osebe, ki še niso vpisane v sodni
register v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazilo, da so v postopku registracije,
3. dokazilo o najemu ali lastništvu ustreznih poslovnih prostorov za opravljanje vseh
nalog, povezanih s kontrolo,
4. popisni list ali inventar tehnične opreme
za izvajanje kontrole; če upravičenec nima
lastne tehnične opreme za jemanje vzorcev
tal in vzorcev rastlin (za ugotavljanje ostankov fitofarmacevtskih sredstev) oziroma lastnega laboratorija za opravljanje analiz, mora
predložiti pisno izjavo, da bo v primeru izbire
na tem javnem razpisu sklenil pogodbeno
razmerje z laboratorijem, ki izpolnjuje pogoje, določene s predpisi o integrirani pridelavi
najkasneje v 30 dneh po imenovanju,
5. dokazilo o razpolaganju z ustrezno računalniško opremo, ki bo omogočala varno
izmenjavo informacij s pristojnimi organi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
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no z možnostjo vstopa v HKOM – hrbtenico
komunikacijskega omrežja državne uprave
oziroma pisno izjavo, da si jo bo v primeru
izbire na tem javnem razpisu zagotovila najmanj 30 dni po imenovanju,
6. poslovnik kakovosti, ki vsebuje:
a) organizacijske in upravne strukture:
– organigram s preglednostjo (transparentnostjo) strukture zaposlenih (shema
hierarhičnosti s pooblastili za izvajanje posameznih faz v postopku kontrole),
b) opis naslednjih postopkov pri izvajanju
kontrole:
– sprejem prijav pridelovalcev,
– obveščanje pridelovalcev o napovedanih terenskih pregledih,
– pregledovanje kontrolnih točk pri posameznem pridelovalcu,
– odreditev ukrepov, ki so potrebni, da
se zagotovi izvajanje predpisov o integrirani
pridelavi,
– izdajanje zapisnikov o napovedanih in
nenapovedanih pregledih,
– odvzem vzorcev za analizo (letni načrt
– katere vrste rastlin in katera fitofarmacevtska sredstva),
– kriteriji pri ocenjevanju pred izdajo certifikatov,
– postopke pri zavrnitvi ali razveljavitvi
certifikatov,
– vodenje evidenc pridelovalcev,
– pošiljanje podatkov pristojnim organom
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– reševanje pritožb pridelovalcev,
– hranjenje in arhiviranje vse dokumentacije,
7. dokazila o številu zaposlenih in njihovi
strokovni usposobljenosti (izobrazba, delovne izkušnje, strokovna izpopolnjevanja, izkušnje pri organiziranju izvajanja kontrol),
8. letni načrt kontrole,
9. akt o ustanovitvi oziroma statut, notranji pravilnik, ki zagotavlja varovanje zaupnosti podatkov v skladu s predpisi o varovanju
osebnih podatkov,
10. bilanco stanja in bilanco uspeha za
preteklo leto, letno poročilo o poslovanju za
preteklo leto,
11. osnutek pogodbe s pridelovalci,
12. osnutek zapisnika o opravljeni kontroli,
13. osnutek certifikata za integrirane pridelke oziroma živila,
14. navedbo višine stroškov in načina obračunavanja vseh stroškov, ki jih bi v primeru
imenovanja zaračunavali pridelovalcem za
svoje storitve.
Kolikor vloga nima vseh izjav, dokazil in
drugih dokumentov, se šteje kot nepopolna.
Kolikor po pozivu Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano le-te vloge v osmih
dneh ne dopolni se vloga zavrže kot nepopolna. Nepopolne in prepozno prispele vloge se
zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
E) Način in rok za vložitev prijave: vloge z
vso zahtevano dokumentacijo iz točke C morajo biti dostavljene na naslov: Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
56-58, 1000 Ljubljana, do 8. 3. 2004. Vloge
morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene
z besedami: “Za javni razpis (organizacije
za kontrolo integriranih kmetijskih pridelkov
oziroma živil) ne odpiraj!“. Odpiranje vlog bo
10. 3. 2004 ob 10. uri.
F) Izbiranje vlog: minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister) z odločbo na podlagi 16. člena
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Zakona o upravi (Ur. l. RS, št. 52/02) imenuje
strokovno komisijo za odpiranje, pregled in
ocenitev vlog, prispelih na javni razpis. Minister z odločbo imenuje eno ali več organizacij
za kontrolo integriranih kmetijskih pridelkov
oziroma živil, ki se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
G) Imenovanje in sklenitev pogodbenega
razmerja: po objavi odločbe o imenovanju
ene ali več organizacij za kontrolo v Uradnem listu Republike Slovenije, minister z imenovanimi organizacijami za kontrolo sklene
pogodbo, v kateri se podrobneje opredeli
medsebojno pogodbeno razmerje.
H) Informacije: vse potrebne informacije v
zvezi z javnim razpisom, so na voljo v sektorju za sonaravno kmetijstvo, tel. 01/478-90-37
(Tomaž Džuban).
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-4607/04
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 96/02) in 2. odstavka 53. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00-ZJF-A, 79/01-ZJF-B, 30/02-ZJF-C,
56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter v skladu s
Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03
in 67/03) Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programa Znanost
mladini v letu 2004 in 2005
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo): Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport Republike Slovenije, Trg OF
13, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov raziskovalne dejavnosti med mladimi,
predvsem med osnovnošolsko in srednješolsko mladino, ki bodo zagotavljali:
– krepitev popularizacije znanosti in raziskovalnega dela,
– vzdrževanje obstoječih mednarodnih
povezav in sodelovanj s področja raziskovalne dejavnosti ter iskanje novih,
– pospeševanje raziskovalne dejavnosti
na lokalnih in regijskih nivojih in so zajeti v
tematskih sklopih:
a) srečanja in tekmovanja mladih raziskovalcev, tehnikov in inovatorjev,
b) mladinski raziskovalni tabori, poletne
šole in delavnice,
c) regionalni centri,
d) ostale naloge: mednarodno sodelovanje in publiciranje.
Cilji na področju sofinanciranja programov raziskovalne dejavnosti med mladimi v
letu 2004 in 2005 so usmerjeni v programe:
– ki so vsebinsko kvalitetni in se v njih
združujejo raziskovanje, inovativnost in eksperimentiranje,
– iz katerih je natančno razvidna uporaba
raziskovalne metode,
– v katerih sodeluje predvsem osnovnošolska in srednješolska mladina,
– v katerih so udeleženci zastopani regijsko, državno ali mednarodno,
– ki omogočajo, da so pokrite vse znanstvene vede,
– ki se izvajajo kontinuirano daljše obdobje,
– ki so ekonomični in realni v stroških,
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– ki jih izvajajo izvajalci z dobrimi referencami.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na javni razpis
Na ta razpis se lahko prijavijo društva,
zveze društev, javne raziskovalne organizacije, zavodi in ustanove, ki izvajajo program,
opredeljen v točki 2.
Vloga na razpis mora vsebovati v celoti
izpolnjen in podpisan prijavni obrazec in naslednje samostojne priloge:
– predstavitev vlagatelja z navedbo vsebine dejavnosti na raziskovalnem področju,
– akt o registraciji oziroma dokazilo o vpisu v register ali drugo ustrezno evidenco,
– osnovna predstavitev programa v razpisnem obdobju,
– mednarodne povezave,
– kratek opis dosedanjih aktivnosti s področja popularizacije znanosti in druge dokumentirane reference.
4. Strokovna komisija
Postopek javnega razpisa vodi strokovna
komisija, ki jo imenuje minister pristojen za
šolstvo, znanost in šport.
Imenovana strokovna komisija oceni vloge, pripravi predlog prejemnikov sredstev in
ga predloži v odločanje ministru pristojnemu
za šolstvo, znanost in šport.
5. Pri dodelitvi sredstev bodo upoštevana
naslednja merila:
MERILO

skladnost predlagane vsebine s predmetom javnega
razpisa
utemeljenost znanstvene
metode
kakovost vsebine programa
zastopanost vseh tematskih sklopov iz 2. točke
razpisa
udeleženci programa
teritorialna razsežnost
ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije celotnega programa
kontinuiteta izvajanja
reference vlagatelja

Da/ne ali
točke

da ne
da ne
do 30
do 20
do 10
do 10
do 10
do 10
do 10

Za uvrstitev med prejemnike sredstev je
potrebno imeti pritrdilna odgovora na 1. in
2. merilo ter v postopku ocenjevanja zbrati
več kot 50 točk.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša 55,000.000 SIT v letu 2004 in
60,000.000 SIT v letu 2005.
Višino subvencije določi minister glede na
merila, opredeljena v 5. točki tega razpisa.
7. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena
sredstva za leto 2004 morajo biti porabljena
v letu 2004, za leto 2005 pa v letu 2005, v
skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve vlog ter opremljenost vlog.
Rok za predložitev vlog in način predložitve: ne glede na način prenosa morajo
vloge prispeti v glavno pisarno Ministrstva
za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13,

1000 Ljubljana, najkasneje do 16. 3. 2004
do 12. ure.
Opremljenost vloge:
Vlogo je potrebno poslati v zaprti ovojnici,
na kateri mora biti:
– vidna označba: “ Ne odpiraj – Prijava
na razpis za sofinanciranje programa Znanost mladini”,
– naslov ministrstva,
– naslov vlagatelja.
9. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: odpiranje vlog bo v četrtek, 18. 3.
2004 ob 10. uri na Ministrstvu za šolstvo,
znanost in šport, Urad za znanost, Trg OF
13, Ljubljana.
10. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo o
izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v
roku 45 dni od zaključka razpisa.
11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo vsak delavnik med 9. in
14. uro na recepciji Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, ali poiščejo na domači internetni strani
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport (http:
//www.mszs.si/slo/).
Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Ministrstvu za šolstvo, znanost
in šport, osebno ali po telefonu 01/478-46-61
pri Almiri Bremec.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 663-07-001/04-03
Ob-4668/04
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02
in 56/02), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2004 (Ur. l. RS, št. 130/03), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za
leti 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 47/03 in
67/03) Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov v podporo
družini v letu 2004
I. Namen razpisa: namen javnega razpisa
je izbira programov v podporo družini, ki jih
bo v letu 2004 sofinanciralo Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve. Ministrstvo
bo programe prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali
razpisne pogoje, ocenilo glede na postavljena merila in glede na razpoložljiva sredstva
odločilo o višini sredstev, s katerimi bo izbrane programe sofinanciralo.
II. Predmet razpisa:
1. Programi v podporo različnim družinskim oblikam:
A) celoletni programi, ki potekajo neprekinjeno preko koledarskega ali šolskega leta,
najmanj 3 x tedensko (na primer svetovalnice, dnevni centri in podobne dejavnosti);
B) enkratni, vsebinsko zaključeni programi, ki lahko potekajo tudi skozi daljše obdobje (na primer tabori, razna predavanja ali
nizi predavanj, projekti, enkratni dogodki in
podobne dejavnosti).
2. Preventivni programi za ogrožene skupine otrok in mladostnikov:
A) celoletni programi, ki potekajo neprekinjeno preko koledarskega ali šolskega leta,
najmanj 3 x tedensko (na primer svetovalnice, dnevni centri in podobne dejavnosti);
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B) enkratni, vsebinsko zaključeni programi, ki lahko potekajo tudi skozi daljše obdobje (na primer tabori, razna predavanja ali
nizi predavanj, projekti, enkratni dogodki in
podobne dejavnosti).
3. Preventivni programi za preprečevanje
nasilja v družinah:
A) celoletni programi, ki potekajo neprekinjeno preko koledarskega ali šolskega leta,
najmanj 3 x tedensko (na primer svetovalnice, dnevni centri in podobne dejavnosti);
B) enkratni, vsebinsko zaključeni programi, ki lahko potekajo tudi skozi daljše
obdobje (na primer tabori, razna predavanja
ali nizi predavanj, enkratni dogodki in podobne dejavnosti).
III. Orientacijska vrednost sredstev razpisa je 64,400.000 tolarjev.
IV. Sredstva iz tega razpisa morajo biti
porabljena do 31. 12. 2004.
V. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, registrirane v Republiki Sloveniji za opravljanje dejavnosti, ki imajo šifro
podrazreda 85.321, 85.322, 85.323, 91.330
in 80.422 po Uredbi o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni
list RS, št. 2/02) ali je ta dejavnost razvidna
iz vpisa v sodni register ali pa so registrirane za opravljanje te dejavnosti pri državnih
organih.
Vsi prijavitelji morajo:
1. prijaviti program, ki je predmet razpisa,
2. program izvajati v Republiki Sloveniji,
3. program izvajati v skladu s kodeksom
etičnih načel v socialnem varstvu;
4. imeti načrt izvajanja programa, ki vsebuje vse elemente, zahtevane v razpisni dokumentaciji,
5. imeti ustrezno kadrovsko zasedbo,
6. imeti zagotovljene prostorske možnosti
za izvajanje programa;
7. imeti izdelan finančni načrt, iz katerega so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo
programa.
VI. Merila za izbor
Pri izboru programov prijaviteljev, bodo
upoštevana naslednja merila:
1. strokovna utemeljenost programa,
2. jasno zastavljeni cilji programa,
3. uresničevanje ciljev programa,
4. jasna opredeljenost uporabnikov programa,
5. možnost vplivanja uporabnikov na potek programa,
6. ustrezna kadrovska zasedba za izvedbo programa,
7. ustreznost načina spremljanja in ocenjevanja učinkov programa,
8. preglednost in jasna konstrukcija prihodkov in odhodkov programa,
9. primerljivost stroškov programa na
udeleženca istovrstnih programov.
Programi, ki pri katerem izmed meril pod
točkami 1., 2. in 3. ne bodo prejeli točk, bodo
izločeni iz nadaljnjega ocenjevanja.
Prijavitelj, ki bo pod različnimi naslovi prijavil vsebinsko enak program, ali bo navajal
napačne ali zavajajoče podatke, bo z vsemi
prijavami izločen iz obravnave.
VII. Razdelitev sredstev:
1. Najbolje ocenjeni programi bodo sofinancirani od 50 do 100% zaprošenih sredstev, glede na število točk pridobljenih z merili
za izbor.
2. Zaprošena sredstva ne morejo predstavljati celotne vrednosti programa.
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3. Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje posameznega programa, ne glede
na razdelitvena merila, ne more presegati
3,000.000 SIT.
4. Sofinancirani bodo stroški priprave in
izvajanja programa, kamor sodijo tudi stroški plačil vseh oblik pogodbenega dela in
avtorskih honorarjev izvajalcev in materialni
stroški.
5. Iz predvidenih stroškov bodo izločeni
tisti stroški, ki so sofinancirani iz proračuna v
okviru rednih dejavnosti in stroški investicij.
6. V primeru, da razpoložljiva sredstva
ne bodo zadoščala za dodelitev sredstev, ki
bi lahko bila dodeljena prijaviteljem v skladu
z merili, se sredstva, namenjena za sofinanciranje programov posameznih prijaviteljev,
znižajo vsem prijaviteljem proporcionalno.
7. Ministrstvo bo na predlog komisije
sprejelo sklep o sofinanciranju posameznih
programov in sklenilo pogodbe o sofinanciranju programov za leto 2004.
VIII. Obvezna oblika in vsebina prijave:
1. Prijavitelji morajo prijavo oddati na razpisnem obrazcu 04 »Prijava na javni razpis
za sofinanciranje programov v pomoč družinam v letu 2004«.
2. Kompletna prijava vsebuje naslednje
elemente:
a) prijavo na pravilno izpolnjenem razpisnem obrazcu »Obrazec 04« z vsemi zahtevanimi podatki,
b) dokazila,
c) izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec
pogodbe.
Prijave, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu 04, bodo iz postopka ocenjevanja izločene. Obrazca ni dovoljeno spreminjati niti po vsebini niti po obliki. Izločene
bodo tudi prijave na spremenjenem obrazcu,
nepopolne prijave ter prijave, ki niso predmet
razpisa.
IX. Predložitev prijav:
1. Prijavo z vso potrebno dokumentacijo
dostavite v zaprti kuverti na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, Ljubljana, označeno z natančno oznako na sprednji strani: »Ne odpiraj
– javni razpis za sofinanciranje programov
v podporo družini«.
Na hrbtni strani mora biti napisan naslov
prijavitelja.
2. Rok za oddajo prijav je do vključno
22. marca 2004.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo oddana
na pošti kot priporočena pošiljka ali če je bila
do 14. ure oddana v glavni pisarni ministrstva
(Kotnikova 5/IV, soba 22).
Nepravočasne ali nepravilno označene
prijave bodo neodprte vrnjene prijaviteljem,
zato morajo biti na hrbtni strani kuverte opremljene z naslovom pošiljatelja.
Vsako prijavo je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v svoji kuverti.
Prijave z več vlogami v eni kuverti bodo v
postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega
postopka.
X. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo vsak delavnik od 8. do
16. ure od dneva objave do prijavnega roka
na recepciji Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5 (IV. nadstropje),
Ljubljana.
Razpisna dokumentacija je dostopna tudi
preko interneta na domači strani Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve na naslovu http://www.gov.si/mddsz
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XI. Informacije: vse dodatne informacije
v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo
vsak delavnik med 9. in 11. uro od dneva
objave do konca prijavnega roka na tel.
293-17-08 (Lucija Kastelic).
XII. Datum odpiranja prijav: komisija bo
pričela z odpiranjem prijav 24. marca 2004.
Odpiranje prijav ne bo javno.
XIII. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izboru
obveščeni v roku 45 dni od dneva končanega
odpiranja ponudb.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Št. 1711-04-468052/00
Ob-4676/04
Na podlagi letnega načrta dela Ministrstvo
za notranje zadeve, Urad za organizacijo in
razvoj uprave, sektor Upravna akademija
objavlja
poizvedbeni razpis
za oblikovanje in izvajanje programov
usposabljanja in izpopolnjevanja
»Finančno upravljanje v upravi ter javna
naročila« ter »Upravljanje kadrovskih
virov v upravi«
1. Ime in sedež naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501
Ljubljana.
2. Predmet poizvedbenega razpisa: oblikovanje in izvajanje naslednjih dveh programov usposabljanja in izpopolnjevanja:
A) »Finančno upravljanje v upravi ter javna naročila«, ki vsebuje naslednje module:
– Modul 1: Priprava proračuna,
– Modul 2: Izvrševanje proračuna,
– Modul 3: Programsko financiranje v
javni upravi – k rezultatom usmerjeno financiranje,
– Modul 4: Priprava investicijskih programov za investicije, ki se financirajo iz
proračuna,
– Modul 5: Javno računovodstvo,
– Modul 6: Javna naročila – predstavitev
novosti novega zakona ZJN-1A,
– Modul 7: Državne pomoči,
– Modul 8: Notranji nadzor nad javnimi
financami,
– Modul 9: Zunanji nadzor nad javnimi
financami,
– Modul 10: Finančno poslovanje upravnih enot,
– Modul 11: Priprava in izvrševanje proračuna občine.
B) »Upravljanje kadrovskih virov v upravi«, ki vsebuje naslednje module:
– Modul 1: Strateški pomen kadrovskih
virov v upravi,
– Modul 2: Načrtovanje kadrov in njihovega razvoja,
– Modul 3: Sistemizacija delovnih mest,
– Modul 4: Pridobivanje, izbiranje in uvajanje delavcev,
– Modul 5: Izobraževanje, usposabljanje
in izpopolnjevanje javnih uslužbencev,
– Modul 6: Ocenjevanje delovnih dosežkov,
– Modul 7: Nagrajevanje in ugodnosti zaposlenih ter napredovanja,
– Modul 8: Delovnopravna razmerja v
upravi (ZJU).
3. Okvirni obseg programov: posamezni
modul sestavljajo seminarji v trajanju od 4
do 8 pedagoških ur. V opisu programa je za
vsak modul opredeljen namen usposabljanja,
okvirna vsebina in priporočen čas trajanja. Z
izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe,
v katerih bodo opredeljene medsebojne
pravice in obveznosti po cenah, ki jih za po-
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samezno pedagoško uro oziroma avtorsko
polo učnega gradiva določa cenik Upravne
akademije.
4. Možnost sodelovanja: k sodelovanju so
vabljene vse pravne in fizične osebe iz javnega in zasebnega sektorja, ki imajo ustrezna
strokovna in pedagoško/andragoška didaktična znanja za oblikovanje in izvedbo posameznih modulov.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so: primernost prijave glede na razpisane
teme v okviru posameznih modulov, kakovost prijave z vidika splošne kakovosti predloga modula (učni cilji, vsebine in metode, prilagoditev posebnostim upravnega okolja…),
izobrazba in strokovne reference izvajalcev
ter njihove pedagoške/andragoške izkušnje.
6. Način in rok predložitve ponudbe:
prijavitelji naj pošljejo ponudbe v zaprtih
ovojnicah z oznako »Finančno upravljanje
v upravi ter javna naročila« ali »Upravljanje
kadrovskih virov v upravi« na naslov Upravna akademija, Kotnikova 8, 1501 Ljubljana.
Rok za oddajo ponudbe je 20 dni po objavi
tega povabila.
7. Vložitev prijave: prijave se vložijo na
predpisanih obrazcih in vsebujejo naslednje
podatke:
– ime in naslov pravne ali fizične osebe;
– navedbo programa in modula ali modulov;
– navedbo izvajalca (ali več izvajalcev
– pri pravnih osebah);
– življenjepis in strokovne reference za
vsakega predlaganega izvajalca;
– opis koncepta pristopa k izdelavi modula z navedbo učnih ciljev, vsebin in metod
dela.
8. Odpiranje vlog in rok za obveščanje o
izidu: postopek izbire bo izvedla strokovna
komisija. Kandidati bodo o izbiri obveščeni
pisno, najkasneje mesec dni po objavi.
9. Razpisna dokumentacija
Predpisane obrazce za prijavo ter opis
programa dobijo zainteresirani za prijavo
osebno v vložišču Upravne akademije, Kotnikova 8, Ljubljana, ali po pošti (zaprosilo na
tel. 01/432-72-64).
Zbiranje interesentov oziroma programov
ter njihova izbira se ne izvaja po Zakonu o
javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00) in
Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 2/04).
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 112/04
Ob-4684/04
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list
RS, št. 6/03 in 97/03), in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02),
Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni ciljni razpis
zbiranja predlogov za izbor organizatorja
predstavitve Slovenije na 9.
arhitekturnem bienalu v Benetkah
(v nadaljevanju: ciljni razpis, oznaka
JPR8-BB-2004)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet javnega ciljnega razpisa:
predmet razpisa je financiranje kulturnega
projekta za predstavitev Slovenije na 9.
mednarodnem arhitekturnem bienalu v Benetkah (v nadaljevanju: projekt). Razstava
bo potekala v Slovenskem paviljonu (Galeri-
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ja A+A, Calle Malipiero 3073, San Samuele,
Venezia) v Benetkah od 5. septembra do
7. novembra 2004.
2. Razpisno področje: vizualne umetnosti: mednarodna predstavitev arhitekturnih
projektov.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
3.1 Splošni pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo javne ali zasebne organizacije (upravičene osebe), ki
izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– da opravljajo dejavnosti v Republiki
Sloveniji in so registrirane za opravljanje
kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin (obvezno dokazilo:
kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska
oziroma potrdila upravne enote ali izpiska
AJPES-a, iz katerih je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti.
Izpisek mora odražati dejansko stanje in ne
sme biti starejši od šestih mesecev!). Organizacije, katerih razvid vodi ministrstvo (društva
v javnem interesu in ustanove na področju
kulture), niso dolžne predložiti dokazila,
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letih 2001, 2002 ali
2003, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do ministrstva,
– ne prijavijo mednarodne predstavitve,
ki je že bila izbrana na programskih ali projektnih razpisih oziroma pozivih ministrstva v
letu 2002 ali 2003,
– ki prijavljajo projekt, izvedljiv do začetka
Beneškega arhitekturnega bienala,
– ki prijavijo projekt z uravnoteženo finančno zgradbo (odhodki = prihodki),
– zaprošena sredstva ne smejo biti višja
od okvirne razpisne vrednosti in morajo biti
izražena v SIT.
3.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje pogojev ob odpiranju vlog ugotavlja
komisija za odpiranje vlog, ki bo po zaključku
razpisa predlagala zavržbo vlog neupravičenih oseb. V primeru naknadne ugotovitve o
neizpolnjevanju katerega od splošnih pogojev bo pristojni uslužbenec, na podlagi presoje strokovne komisije, predlagal zavrnitev
celotne vloge.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in že
po izdani odločbi o izboru izvajalca projekta
spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene
pogodbe.
4. Splošni razpisni kriteriji:
– da projekt zagotavlja najvišjo kakovost,
– da je projekt izviren in izpričuje ustvarjalen pristop,
– da projekt zagotavlja prepoznavno
predstavitev sodobne slovenske arhitekture,
– da projekt upošteva mednarodno ciljno občinstvo in predvideva čim večjo odmevnost.
5. Prednostni razpisni kriteriji:
– predlagatelji, ki bodo upoštevali razpisano tematiko selektorja beneškega bienala,
Kurta W. Forsterja: Metamorfoze po Ovidu,
(informacije so dostopne pri pristojni uslužbenki na Ministrstvu za kulturo in na spletnih
straneh www.labiennale.org),
– predlagateljem, ki zagotavljajo profesionalno izvedbo projekta,
– predlagateljem z referencami na področju mednarodnega sodelovanja, kar izkaže z
referencami na področju vizualnih umetnosti
mednarodnega sodelovanja (ocene, nagrade, obiskanost, strokovni odmevi v javnosti,
poslovna uspešnost),
– predlagateljem, ki bodo prijavili cenovno
ugodnejše ovrednoteni projekt.

6. Uporaba kriterijev: izbrani bodo tisti
projekti, ki bodo ustrezali splošnim kriterijem
(skupno možno število prejetih točk 60) in
prednostnim kriterijem (skupno možno število prejetih točk 40) in bodo v postopku izbire
ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
7. Obvezne priloge
Izpolnjenemu prijavnemu obrazcu morajo
biti priložene naslednje obvezne priloge:
– vsebinska utemeljitev zasnove projekta, s katero predlagatelj utemelji ustrezanje
kriterijem,
– promocijski načrt projekta,
– seznam referenc predlagatelja in izbranega avtorja/ev ali avtorske/ih skupin/e
(mednarodnega sodelovanja, nagrade, odzivi ciljne publike, strokovne ocene in odmevi
v javnosti, poslovna uspešnost, ocena obiska
v preteklosti),
– podrobnejši predračun in urnik projekta
po posameznih fazah: 1. priprava, 2. postavitev, 3. končna izvedba,
– pogodba/e, predpogodba/e ali izjava/e
avtorja/ev ali avtorske/ih skupin/e za sodelovanje pri projektu,
– prikaz dosedanjega umetniškega dela
izbranega/ih avtorja/ev,
– izjava/e avtorja/ev ali avtorske/ih
skupin/e o prenosu avtorskih pravic na predlagatelja,
– izpisek z navedbo imen pooblaščenih
oseb za sklepanje pogodb,
– originalno dokazilo o pooblastilu (v primeru, da predlagatelj ni odgovorna oziroma
pooblaščena oseba),
– v primeru soorganizacije originalno podpisana, datirana, žigosana in finančno ovrednotena ustrezna izjava soorganizatorja.
8. Okvirna vrednost: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev znaša 6,000.000 SIT.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: začetek črpanja odobrenih sredstev se
prične v letu 2004 in morajo biti porabljena
do oktobra 2004.
10. Razpisni rok: razpis se prične 20. 2.
2004 in zaključi 22. 3. 2004.
11. Razpisna dokumentacija:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– ustrezno potrdilo o registraciji, navedeno v prvi alinei točke III,
– zahtevane obvezne priloge.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od
9. do 12. in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http:
//www.gov.si/mk, kjer najdejo tudi vse ostale
podatke, povezane z izvedbo javnega ciljnega razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij…).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo
v času razpisanega roka zainteresiranim
predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
12. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
razpisnem obrazcu in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji in jo predložiti v ovitku.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana do vključno 22. 3. 2004 oziroma
najkasneje ta dan oddana na pošti kot pri-
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poročena pošiljka v zapečatenem ovitku z
oznako na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na javni ciljni razpis: Beneški arhitekturni
bienale z oznako JPR8-BB-2004. Na hrbtni
strani ovitka mora biti navedba vlagatelja:
naziv in naslov (sedež).
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 22. 3.
2004 oziroma tega dne ni bila predložena na
vložišču ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga: ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa. Dopolnjevanje vloge je
možno do zaključka razpisa, z nujno oznako,
na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vloge:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve
vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
13. Pristojna uslužbenka za posredovanje
informacij in pojasnil: Nada Zoran, e-mail: nada.zoran@gov.si, tel. 01/369-59-43.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
14. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v
razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je
navedeno.
15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: odpiranje vlog se začne 24. 3. 2004.
Ministrstvo bo odločitev o izboru ali zavrnitvi
predlagatelja obvestilo predvidoma do 22. 4.
2004. Ministrstvo bo izbralo predloge javnega
ciljnega razpisa po postopku, kot ga določa
Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa, in največ do vrednosti, določene v
razpisu.
Ministrstvo za kulturo
Ob-4580/04
Na podlagi 6. člena Zakona o Filmskem
skladu Republike Slovenije, Sklepa o ustanovitvi Filmskega sklada Republike Slovenije
– javnega sklada, Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije
– javnega sklada, 101. člena Zakona o
uresničevanju javnega interesa za kulturo in
Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa Filmski sklad Republike Slovenije
– javni sklad objavlja
javni razpis
za sofinanciranje celovečernih filmov in
kratkih filmov (igranih, dokumentarnih,
animiranih), povečav ter akcij v obdobju
2004-2005-2006*
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38, Ljubljana.
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je:
(programski sklop)
1.1. sofinanciranje razvoja scenarijev za
leto 2004,
1.2. sofinanciranje razvoja projektov celovečernih igranih in dokumentarnih, kratkih igranih in dokumentarnih ter animiranih filmov
za leto 2004,
1.3. sofinanciranje realizacije celovečernih igranih in dokumentarnih, kratkih igranih
in dokumentarnih ter animiranih filmov za leti
2005 in 2006*,
1.4. sofinanciranje povečav za leto 2004,

Št.

1.5. sofinanciranje akcij za leto 2004.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
2.1. Za sofinanciranje se lahko prijavi:
Za sredstva Filmskega sklada Republike
Slovenije-javnega sklada (v nadaljevanju:
Filmski sklad) se lahko potegujejo pravne
osebe, ki so v Republiki Sloveniji registrirane
za opravljanje dejavnosti s področja filmske
in video dejavnosti (producenti) ter fizične
osebe s prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Za sredstva Sklada se lahko potegujejo
poleg oseb iz prejšnjega odstavka tega člena
tudi tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoj iz 20. člena Zakona o Filmskem
skladu Republike Slovenije.
2.2. Predlagatelj lahko kandidira samo
s programom in projektom, ki ni namenjen
marketingu in ekonomski propagandi.
2.2. Predlagatelj, ki je z istim programom
ali projektom kandidiral ali kandidira za proračunska sredstva drugega sklada s področja
avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji,
se ne more z istim programom ali projektom
potegovati na tem razpisu za sredstva Filmskega sklada, razen v primeru, ko se prijavlja
za sofinanciranje povečave.
2.4. Na razpisu lahko kandidirajo samo
projekti, predloženi v slovenskem jeziku.
2.5. Programski sklop 1.4.:
a) Predlagatelj mora biti večinski producent. V primeru, da je predlagatelj manjšinski
producent pa mora k vlogi priložiti pisno izjavo večinskega producenta, da se le-ta strinja
z vložitvijo vloge na ta razpis.
b) Predlagatelj lahko kandidira le s projektom, ki je dokončan ali v zaključni fazi produkcije. To pomeni, da je projekt dokončno
zmontiran, vključno z začetnimi in končnimi
napisi, da vsebuje končne dialoge, šume in
filmsko glasbo. Sam zvočni miks je lahko le
informativen, mora pa odražati končno zvočno podobo.
2.6. Programski sklop 1.1. in 1.5.
Pod točko 1.1. in 1.5. lahko poleg pravnih
kandidirajo tudi fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
2.7. Posamezen producent ali fizična
oseba lahko ponudi največ tri projekte za
posamezni programski sklop.
3. Merila in kriteriji
Pri izboru projektov in programov bo
Filmski sklad upošteval merila in kriterije določene s Pravilnikom o merilih in kriterijih za
sofinanciranje projektov in programov Filmskega sklada z dne 30. 1. 2004.
3.1. Programski sklop pod točko 1.1.
Pri ocenjevanju projektov s področja
scenaristike se upoštevajo naslednja merila
in kriteriji:
– vsebinska izvirnost tematike – največje
število točk 15,
– aktualnost
tematike
za
slovenski/evropski/drugi mednarodni kulturni prostor,
– največje število točk 10,
– prepričljivost in izvirnost dramaturške
obdelave zgodbe, tematike in glavnih likov
(ali likovne zasnove likov pri animiranem
filmu) – največje število točk 15,
– prepričljivost dialogov in uporabe jezika
(literarne, narečne, lokalne, urbane ali slang
govorice) – največje število točk 15,
– estetski potencial vizualnih (ali likovnih)
sredstev in izvirnost podanega vizualnega
(ali likovnega) jezika scenarija – največje
število točk 20,
– potencialna komunikativnost s ciljno
publiko scenarija, oziroma potencialni doseg
števila gledalcev – največje število točk 25.
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Ocena scenarija: skupaj največ 100
točk.
3.2. Programski sklop pod točko 1.2.
Pri ocenjevanju projektov s področja
razvoja projektov se upoštevajo naslednja
merila in kriteriji:
– vsebinska izvirnost tematike - največje
število točk 20,
– aktualnost
tematike
za
slovenski/evropski/drugi mednarodni kulturni prostor – največje število točk 15,
– prepričljivost in izvirnost dramaturške
obdelave zgodbe, tematike in glavnih likov
(ali likovne zasnove likov pri animiranem
filmu) – največje število točk 10,
– priznanja in izkušenost režiserja – največje število točk 10,
– priznanja in izkušenost avtorske ekipe
(scenarist, skladatelj, direktor fotografije,
glavni 3 igralci filma) – največje število točk
10,
– potencialna komunikativnost s ciljno
publiko projekta, oziroma potencialni doseg
števila gledalcev – največje število točk 15,
– priznanja in izkušenost producenta
– največje število točk 10,
– izkazan interes ko-producentov projekta
in višina sredstev, ki jih v okviru predračuna
projekta zagotovi producent s ko-producenti
– največje število točk 5,
– natančnost izdelave in realističnost
predlagane finančne konstrukcije, glede na
podane glavne elemente projekta – največje
število točk 5.
Ocena vrednosti razvoja projekta: skupaj
največ 100 točk.
3.3. Programski sklop pod točko 1.3.
Pri izboru za realizacijo filmov se upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
– umetniška vrednost scenarija – največje
število točk 30,
– priznanja in izkušenost režiserja, producenta, avtorske ekipe (scenarist, skladatelj, direktor fotografije, glavni 3 igralci filma)
– največje število točk 15,
– priznanja in izkušenost tehnične ekipe
– največje število točk 5,
– tržni potencial projekta – potencialni
doseg števila gledalcev v RS in tujini, relevantnost filma v EU in drugje – največje
število točk 15,
– promotivni potencial projekta za RS
– potencialna vrednost dosega filmskih festivalov A in B kategorije v EU in po svetu ter s
tem promocije kinematografije RS – največje
število točk 15,
– izkazan interes ko-producentov projekta
in višina sredstev, ki jih v okviru predračuna
projekta zagotovi producent s ko-producenti
– največje število točk 10,
– natančnost izdelave in realističnost
predlagane finančne konstrukcije glede na
podane glavne elemente projekta – največje
število točk 10.
Ocena vrednosti filma za realizacijo: skupaj največ 100 točk.
3.4. Programski sklop pod točko 1.4.
Pri ocenjevanju projektov s področja
povečav se upoštevajo naslednja merila in
kriteriji:
– umetniška vrednost filma – največje
število točk 30,
– tržni potencial filma na domačem trgu
– največje število točk 30,
– tržni potencial filma na tujem tržišču
– največje število točk 20,
– aktualnost tematike filma za slovenski
in/ali mednarodni kulturni prostor,
– največje število točk 20.
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Ocena vrednosti predlagane povečave:
skupaj največ 100 točk.
3.5. Programski sklop pod točko 1.5.
Pri ocenjevanju projektov in programov s
področja akcij (štipendije, nagrade, vzpodbude, izobraževanje idr.) se upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
– predhodne reference nosilca projekta
ali programa/prijavitelja štipendije in odzivi
medijev – največje število točk 40,
– vzpodbujanje pluralnosti izraza avdiovizualne kulture – največje število točk 20,
– vzpodbujanje specifične regionalne
usmerjenosti projekta/prijavitelja štipendije
– največje število točk 20,
– zunanji sofinancerji projekta/prijavitelja
štipendije – največje število točk 20.
Ocena
vrednosti
predlaganega
projekta/prijavitelja štipendije: skupaj največ
100 točk.
4. Izbor projektov in programov: izbrani
bodo tisti projekti in programi, ki bodo v postopku izbire posameznega programskega
sklopa ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Projekti in programi iz posameznega programskega sklopa bodo sofinancirani po
vrstnem redu od najvišjega števila točk navzdol, do porabe sredstev namenjenih za posamezni programski sklop.
5. Način ocenjevanja projektov in programov
Merila in kriteriji so ovrednoteni s točkami
in na ocenjevalnih listih dostopni v programski dokumentaciji. Vsako od meril in kriterijev
je ocenjeno s točkami od 0 do 100.
Če se v okviru javnega razpisa obravnava
vloga predlagatelja, na katerega je interesno
ali kako drugače vezan član strokovno-programske komisije, le-ta ne sme biti prisoten
pri razpravi o vlogi in se mora vzdržati glasovanja. V takem primeru se projektu prišteje
povprečje števila točk ostalih ocenjevalcev.
6. Obvezne priloge
Prijavnemu obrazcu je treba priložiti:
Vsem petim programskim sklopom:
– izpis iz sodnega registra oziroma registra društev oziroma evidence ustanov, ki ne
sme biti starejši od šestih mesecev, s katerim
se dokazuje registracija prijavitelja za opravljanje filmske in video dejavnosti, oziroma v
primeru iz točke 2.6. fizična oseba predloži
potrdilo o prebivališču,
– izjavo številka 1 glavnega avtorja (po
105. členu Zakona o avtorski in sorodnih
pravicah), da soglaša z navedenimi podatki,
če ni sam predlagatelj,
– izjavo številka 2, da predlagatelj z
istim programom ali projektom istočasno
ne kandidira ali je kandidiral za proračunska
sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji; razen
v primeru, ko se prijavlja za sofinanciranje
povečave,
– izjavo številka 3 predlagatelja, da sprejema razpisne pogoje,
in hkrati
6.1. za sofinanciranje programskega sklopa pod točko 1.1.
– 4 izvode sinopsisa (najmanj 20 vrstic),
– 4 izvode treatmentov (kratki igrani film
najmanj 100 vrstic, kratki dokumentarni film
najmanj 50 vrstic, celovečerni igrani film najmanj 250 vrstic, celovečerni dokumentarni
film najmanj 100 vrstic),
– 4 izvode scenarijev.
Vsi materiali morajo biti poleg stiskane
oblike oddani tudi na disketi ali CD-romu.
6.2. za sofinanciranje programskega sklopa pod točko 1.2.
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– biografijo scenarista,
– biografijo producenta,
– biografijo avtorske ekipe,
– 4 izvode sinopsisa (najmanj 20 vrstic),
– 4 izvode treatmentov (kratki igrani film
najmanj 100 vrstic, kratki dokumentarni film
najmanj 50 vrstic, celovečerni igrani film najmanj 250 vrstic, celovečerni dokumentarni
film najmanj 100 vrstic; animirani film predloži storyboard v slikah),
– predlog finančne konstrukcije filma in
terminskega načrta,
– izkazan interes ko-producentov projekta
in višina sredstev, ki jih v okviru predračuna
projekta zagotovi producent s ko-producenti.
Vsi materiali morajo biti poleg stiskane
oblike oddani tudi na disketi ali CD-romu
(razen izkazov o interesu ko-producentov in
storyboarda).
6.3. za sofinanciranje programskega sklopa pod točko 1.3.
– biografijo scenarista,
– biografijo producenta,
– biografijo avtorske ekipe in tehnične
ekipe,
– 4 izvode sinopsisa (najmanj 20 vrstic),
– 4 izvode treatmentov (kratki igrani film
najmanj 100 vrstic, kratki dokumentarni film
najmanj 50 vrstic, celovečerni igrani film
najmanj 250 vrstic, celovečerni dokumentarni film najmanj 100 vrstic; animirani film
predloži storyboard v slikah ali kratek demo
animacije),
– 4 izvode scenarijev,
– zaključeno finančno konstrukcijo filma
in terminski načrt skupaj s pisnimi dokazili,
kot so predpogodbe, pogodbe, med katere
spadajo tudi predpogodbe ali pogodbe, ki jih
je sklenil s pomembnejšimi soavtorji, pisma
o nameri in podobno o sofinanciranju produkcije in kinematografski distribuciji filma
v Sloveniji,
– produkcijski načrt, s kvantitativno in tehnično opredelitvijo snemalnih dni,
– literarno snemalno knjigo filma,
– oceno stroškov tehnične opreme in storitev za realizacijo filma, s podpisom in pečatom odgovorne osebe pravne osebe.
Vsi materiali morajo biti poleg stiskane
oblike oddani tudi na disketi ali CD-romu (razen morebitnih pisem o nameri, storyboarda
in ocene stroškov tehnične opreme in storitev
za realizacijo filma).
6.4. za sofinanciranje programskega sklopa pod točko 1.4.
– izjavo številka 4 predlagatelja, iz katere
je razvidno stanje urejenosti avtorskih pravic
prijavljenega projekta za primere kinodistribucije in TV predvajanja,
– natančen stroškovnik predvidenih stroškov povečave, priprave na distribucijo,
– 4 VHS posnetke filma,
– pismo o nameri filmskega distributerja s
sedežem v Republiki Sloveniji, ki je pripravljen distribuirati projekt po ozemlju RS, in sicer v najmanj 3 večjih slovenskih mestih po
številu prebivalcev z zagotovljenim najmanj
7-dnevnim predvajanjem v vsaj dveh dnevnih
terminih v le-teh,
– v primeru, da gre za vlogo za sofinanciranje povečave kratkega filma: povabilo na
festival A kategorije, iz katerega je razvidno,
da povabljeni film lahko sodeluje le, če bo
zagotovljena 35-mm filmska kopija,
– izjavo številka 2A, kolikor je predlagatelj kandidiral z istim programom oziroma
projektom za proračunska sredstva drugega
sklada s področja avdiovizualnih medijev v

Republiki Sloveniji, koliko sredstev je že prejel za realizacijo.
Materiali iz druge alinee te točke morajo
biti poleg stiskane oblike oddani tudi na disketi ali CD-romu.
6.5. za sofinanciranje programskega sklopa pod točko 1.5.
– vsebinski in terminski načrt akcije,
– finančno konstrukcijo akcije,
– reference prijavitelja,
– medijske odzive in reference akcije v
preteklih letih,
– dokumente o drugih virih financiranja.
Vsi materiali morajo biti poleg stiskane
oblike oddani tudi na disketi ali CD-romu (razen medijskih odzivov v preteklih letih).
7. Okvirna
vrednost
razpoložljivih
sredstev, namenjena za razpis je skupaj
414,000.000 SIT, od tega:
– za programski sklop pod točko 1.1.:
2,000.000 SIT,
– za programski sklop pod točko 1.2.:
14,000.000 SIT,
– za programski sklop pod točko 1.3.:
473,000.000 SIT, od tega je 373,000.000
SIT razpoložljivih v letu 2005 in rezerviranih
sredstev 100,000.000 SIT* v letu 2006, kot
znaša zakonsko dovoljena predobremenitev
proračuna 2006,
– za programski sklop pod točko 1.4.:
20,000.000 SIT,
– za programski sklop pod točko 1.5.:
5,000.000 SIT.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena:
– pri programskih sklopih 1.1, 1.2.,1.4. in
1.5. v letu 2004,
– pri programskem sklopu 1.3. v letu 2005
in 2006.
Razpis se prične z objavo v Uradnem listu
Republike Slovenije.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni list: za vsaj programski sklop
posebej,
– izjave št. 1 do št. 4.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na sedežu
Filmskega sklada vsak dan od te objave
naprej, med 10. in 12. uro. Na zahtevo se
razpisna dokumentacija pošlje tudi po pošti; v tem primeru Filmski sklad zaračuna
stroške poštnine in stroške za razpisno dokumentacijo, ki znašajo 1.500 SIT; če se razpisna dokumentacija prevzame na sedežu
Filmskega sklada, se zaračunajo stroški za
razpisno dokumentacijo v višini 1.500 SIT.
Razpisna dokumentacija se lahko natisne
tudi s spletne strani Filmskega sklada http:
//www.film-sklad.si, kjer se nahajajo tudi vsi
ostali podatki, povezani z izvedbo javnega
razpisa (zakonski in podzakonski akti).
10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, ki so določeni v
programski dokumentaciji po vrstnem redu.
Za vsak posamezni programski sklop mora
predlagatelj izpolniti prijavni obrazec in prijavo predložiti v ločenem ovitku. Vloga mora
biti predložena na naslov: Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva
38/5, 1000 Ljubljana, do:
– rok za programski sklop 1.1., 1.2. in 1.3.
(razvoj scenarijev, razvoj projektov in realizacija projektov): do 15. 4. 2004;
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– rok za programski sklop 1.4. (povečave): do 30. 5. 2004;
– rok za programski sklop 1.5. (akcije):
do 30. 3. 2004,
oziroma najkasneje ta dan oddana na
pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem
ovitku z oznako na prednji strani: Ne odpiraj –
Vloga na razpis 2004. Na hrbtni strani ovitka
mora biti navedba predlagatelja: ime pravne
osebe in njen naslov sedeža oziroma ime in
priimek fizične osebe in njen naslov.
Vloge, ki bodo prispele po datumu iz
prejšnjega odstavka, se bodo štele za prepozne. Filmski sklad bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločil vse prepozne,
nepopolne in vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisne dokumentacije.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
11. Sklenitev pogodbe
Filmski sklad bo z predlagatelji izbranimi
na tem razpisu sklenil ustrezne pogodbe. Izbrani predlagatelji se morajo odzvati na poziv Filmskega sklada v roku 30 dni od dneva
prejema odločbe o sofinanciranju, ki jo izda
direktor Filmskega sklada. V nasprotnem
primeru se šteje, da je prejemnik odstopil od
svoje zahteve za dodelitev sredstev.
12. Pravni pouk: predlagatelj vloge za
dodelitev sredstev, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu
razpisana sredstva neupravičeno niso bila
dodeljena, lahko vloži pri Filmskemu skladu
ugovor za preveritev utemeljenosti odločbe
o dodelitvi sredstev v roku 8 dni od prejema
odločbe, in sicer na naslov Filmskega sklada.
V ugovoru mora natančno opredeliti razloge,
zaradi katerih vlaga ugovor. Predmet ugovora ne morejo biti postavljena merila za
ocenjevanje vlog za dodelitev sredstev. O
ugovoru odloča direktor Filmskega sklada, ki
o svoji odločitvi izda sklep. Zoper ta sklep je
dovoljena pritožba na Ministrstvo za kulturo.
Pritožbo je potrebno vložiti v 15 dneh od vročitve sklepa direktorja Filmskega sklada.
13. Pristojni delavec za dajanje informacij in pojasnil: Iztok Polanc, tel.
01/43-13-175, elektronska pošta: iztok.polanc@film-sklad.si.
14. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v
razpisno dokumentacijo na sedežu Filmskega sklada (Miklošičeva 38, Ljubljana).
15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje vlog bo opravljeno v 15 dneh
po poteku roka za oddajo vlog.
O izboru bodo predlagatelji obveščeni s
posamezno odločbo:
– za programski sklop 1.1., 1.2. in 1.3.
(razvoj scenarijev, razvoj projektov in realizacija projektov): do 15. 6. 2004,
– za programski sklop 1.4. (povečave):
do 30. 6. 2004,
– za programski sklop 1.5. (akcije): do
30. 4. 2004.
Filmski sklad Republike Slovenije
Št. 001/2004
Ob-4588/04
Na podlagi 6. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o RTV Slovenija
– ZRTVS-C (Ur. l. RS, št. 79/01) objavljamo
javni razpis
za odkup avdiovizualnih del neodvisnih
producentov AV – RTV 001/2004
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1. Naročnik, poštni naslov: RTV Slovenija,
javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
2. Opis predmeta javnega razpisa: humoristična nanizanka – 15 oddaj po 25 minut.
3. Navedba posamičnih delov javnega
razpisa, če se lahko ponudniki potegujejo
tudi samo za del predmeta javnega razpisa:
ponuditi je potrebno celoto.
4. Datum pričetka in dokončanja izvedbe
predmeta javnega razpisa: od podpisa pogodbe (predvidoma maj 2004) do najkasneje 4. 10. 2004.
5. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani RTV SLO
– www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javni
razpisi za avdiovizualna dela pod oznako
Javni razpis AV 0011/2004. Razpisna dokumentacija v tiskani verziji bo na razpolago za
6.000 SIT z vključenim DDV po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu na št. 00 386 1
475 2186 – Služba za komercialne zadeve in
javna naročila in na podlagi dokazila o vplačilu. Spletna verzija razpisne dokumentacije,
pridobljena preko interneta, je brezplačna.
Način plačila je negotovinski, na podračun
EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na številko 00-51-634-566, z oznako predmeta plačila
(AV RTV 001/2004) in z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
6. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo – e-mail: tanja.princic@rtvslo.si.
7. Polni naslov, datum in ura, kam in do
kdaj je potrebno predložiti ponudbo: RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, s
pripisom »ne odpiraj – ponudba za javni razpis z oznako AV 001/2004 – humoristična nanizanka 15 oddaj po 25 minut«. Ponudbo je
potrebno predložiti najkasneje do 5. 4. 2004
do 12. ure v vložišče RTV Slovenija.
8. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti ponudnik, ki mu bo dodeljena izvedba predmeta
javnega razpisa: podpis pogodbe po vzorcu
pogodbe.
10. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika/ov in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora/jo izpolnjevati
ponudnik/i: po razpisni dokumentaciji.
11. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: od vročitve sklepa
o izbiri najprimernejšega ponudnika.
12. Merila za dodelitev naročila: po razpisni dokumentaciji.
13. Druge informacije o javnem razpisu:
po razpisni dokumentaciji.
RTV Slovenija
Javni zavod

4. Datum pričetka in dokončanja izvedbe
predmeta javnega razpisa: od podpisa pogodbe (predvidoma maj 2004) do najkasneje 15. 10. 2004.
5. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani RTV SLO
– www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javni
razpisi za avdiovizualna dela pod oznako
Javni razpis AV 002/2004. Razpisna dokumentacija v tiskani verziji bo na razpolago za
6.000 SIT z vključenim DDV po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu na št. 00 386 1
475 2186 – Služba za komercialne zadeve in
javna naročila in na podlagi dokazila o vplačilu. Spletna verzija razpisne dokumentacije,
pridobljena preko interneta, je brezplačna.
Način plačila je negotovinski, na podračun
EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na številko 00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(AV RTV 002/2004) in z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
6. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo – e-mail: tanja.princic@rtvslo.si.
7. Polni naslov, datum in ura, kam in do
kdaj je potrebno predložiti ponudbo: RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, s
pripisom »ne odpiraj – ponudba za javni razpis z oznako AV 002/2004 – igrana oddaja po
besedilu izvirne slovenske novele – 1 oddaja
55 – 60 minut«. Ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 5. 4. 2004 do 12. ure v
vložišče RTV Slovenija.
8. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti ponudnik, ki mu bo dodeljena izvedba predmeta
javnega razpisa: podpis pogodbe po vzorcu
pogodbe.
10. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika/ov in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora/jo izpolnjevati
ponudnik/i: po razpisni dokumentaciji.
11. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: od vročitve sklepa
o izbiri najprimernejšega ponudnika.
12. Merila za dodelitev naročila: po razpisni dokumentaciji.
13. Druge informacije o javnem razpisu:
po razpisni dokumentaciji.
RTV Slovenija
Javni zavod

Št. 002/2004
Ob-4589/04
Na podlagi 6. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o RTV Slovenija
– ZRTVS-C (Ur. l. RS, št. 79/01) objavljamo

razpis
za dolgoročne kredite ter garancije
za dolgoročne kredite za projekte
gospodarstva v občinah Hrastnik, Laško,
Litija, Radeče, Trbovlje in Zagorje ob
Savi
1. Predmet razpisa: predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih
kreditov v skupni višini 300,000.000 SIT, za
katere bo RCR dodeljeval garancije v višini
50% skupne vrednosti kreditov, kar znaša
150,000.000 SIT.
2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. Dolgoročni krediti
A) Krediti za razvoj gospodarstva v občinah Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Trbovlje
in Zagorje ob Savi

javni razpis
za odkup avdiovizualnih del neodvisnih
producentov AV – RTV 002/2004
1. Naročnik, poštni naslov: RTV Slovenija,
javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
2. Opis predmeta javnega razpisa: igrana
oddaja po besedilu izvirne slovenske novele
– 1 oddaja 55 – 60 minut.
3. Navedba posamičnih delov javnega
razpisa, če se lahko ponudniki potegujejo
tudi samo za del predmeta javnega razpisa:
ponuditi je potrebno celoto.

Ob-4466/04
Regionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje
ob Savi; Garancijska shema Rudnika Zagorje
v zapiranju (v nadaljevanju: RCR) v sodelovanju z Banko Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna
skupina Nove ljubljanske banke objavlja
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Prosilec lahko vloži vlogo za kredit v
višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
150,000.000 SIT.
Doba vračanja kreditov znaša od 1 do 15
let v skladu z namenom kredita.
Moratorij za vračanje kredita znaša od 6
mesecev do 2 leti.
Nominalne fiksne obrestne mere na letni
ravni za kredite znašajo:
– od 1 do vključno 5 let: 5,9%,
– od 6 do vključno 10 let: 5,6%,
– od 11 do vključno 15 let: 5,3%.
V primeru spremembe obrestnih mer v
teku samega razpisa bodo le-te objavljene
na sedežu RCR.
Prosilec mora imeti med viri financiranja
zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev.
Prosilec zavaruje prejeti kredit z garancijo
RCR in z različnimi oblikami zavarovanj v odvisnosti od stopnje rizičnosti.
Krediti so namenjeni ustvarjanju novih
delovnih mest in splošnemu razvoju okolja.
Kreditojemalec oziroma investitor ne bo omejen glede na sedež podjetja, bistveno je, da
se bodo nova delovna mesta odpirala v lokalnem okolju oziroma, da se bo dejavnost odvijala v občinah Hrastnik, Laško, Litija, Radeče,
Trbovlje in Zagorje ob Savi, torej, da ima poslovno enoto v eni izmed naštetih občin.
Prosilec mora izpolniti predpisano vlogo
za kredit oziroma garancijo.
B) Krediti za razvoj gospodarstva v občinah Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Trbovlje
in Zagorje ob Savi, s prezaposlitvijo delavcev Rudnika Zagorje v zapiranju (RZVZ)
ali brezposelnih, prijavljenih na Zavodu za
zaposlovanje
Prosilec lahko vloži vlogo za kredit v
višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
150,000.000 SIT.
Doba vračanja kreditov znaša od 1 do 15
let v skladu z namenom kredita.
Moratorij za vračanje kredita znaša od 6
mesecev do 2 leti.
Nominalne fiksne obrestne mere na letni
ravni za kredite znašajo:
– od 1 do vključno 5 let: 5,7%,
– od 6 do vključno 10 let: 5,4%,
– od 11 do vključno 15 let: 5,1%.
V primeru spremembe obrestnih mer v
teku samega razpisa bodo le-te objavljene
na sedežu RCR.
Prosilec mora imeti med viri financiranja
zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev.
Prosilec zavaruje prejeti kredit z garancijo
RCR in z različnimi oblikami zavarovanj v odvisnosti od stopnje rizičnosti.
Ko investitor prezaposli delavca RZVZ in
dokaže s predložitvijo M1/M2 obrazca, da je
zaposlitev za nedoločen čas, se kreditojemalcu prizna premija v višini 868.000 tolarjev oziroma v večkratniku glede na število
prezaposlitev. V primeru, da ni mogoče prezaposliti delavca RZVZ zaradi kvalifikacijske
neustreznosti teh delavcev, in kreditojemalec
zaposli za nedoločen čas brezposelno osebo, ki je prijavljena kot brezposelna na Uradih
za delo Hrastnik, Litija, Zagorje, Trbovlje in
Laško najmanj tri mesece, se kreditojemalcu
prizna premija v višini 434.000 tolarjev oziroma v večkratniku glede na število prezaposlitev. Prosilec mora prezaposliti delavce
v obdobju od izdaje sklepa o kreditu oziroma
garanciji do pogodbenega določenega roka
za poplačilo vseh kreditnih obveznosti. Kreditojemalec mora pred podpisom pogodbe
o premiji izročiti poleg M1/M2 obrazca tudi
izjavo, da v zadnjih dveh letih ni imel trajno
presežnih delavcev ter izjavo o številu zapo-
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slenih. Realizacija zaposlitve za nedoločen
čas se dokaže z M1/M2 obrazcem. Po poteku dveh let od podpisa pogodbe o premiji
mora biti število zaposlenih delavcev pri investitorju večje oziroma najmanj tolikšno, kot je
bilo na dan podpisa pogodbe. Skupna višina
vseh premij, ki jih lahko uveljavlja prejemnik
kredita, ne sme preseči 5% vrednosti kredita
v primeru zaposlovanja brezposelnih oseb,
prijavljenih na Zavodu za zaposlovanje,
oziroma 10% vrednosti prejetega kredita v
primeru zaposlovanja presežnih delavcev
RZVZ. Posamezna premija se ne deli, ampak je določena v fiksnem znesku na novo
delovno mesto, razen v primeru posojil, nižjih
od 8,680.000 SIT, ko je premija določena v
višini 5 oziroma 10% vrednosti kredita. Metodologija dodeljevanja premij je na vpogled
na sedežu RCR.
Krediti so namenjeni ustvarjanju novih
delovnih mest in splošnemu razvoju okolja.
Kreditojemalec oziroma investitor ne bo omejen glede na sedež podjetja, bistveno je, da
se bodo nova delovna mesta odpirala v lokalnem okolju oziroma, da se bo dejavnost odvijala v občinah Hrastnik, Laško, Litija, Radeče,
Trbovlje in Zagorje ob Savi, torej, da ima poslovno enoto v eni izmed naštetih občin.
Prosilec mora izpolniti predpisano vlogo
za kredit oziroma garancijo.
2.2 Garancije
Prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati z
vlogo za kredit.
Garancija ne more presegati 50% kredita,
odobrenega pod pogoji pod točko 2.1. tega
razpisa.
Prosilec zavaruje prejeto garancijo RCR z
različnimi oblikami zavarovanja v odvisnosti
od stopnje rizičnosti projekta.
Celoten postopek obveznosti zavarovanja
do banke in RCR izvede banka.
3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
– nakup strojev in opreme (stroji, orodja,
pisarniška oprema),
– nakup, gradnja ali prenova poslovnih
prostorov, pridobivanje projektne dokumentacije,
– nakup, ureditev in opremljanje zemljišča
in pridobivanje projektne dokumentacije,
– stroški nematerialnih investicij (nakup
patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja).
Posojila niso namenjena poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih posojil.
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni
podjetniki, drugi zasebniki, vpisani v ustrezen
register in gospodarske družbe, ki izpolnjujejo naslednji pogoj: imajo sedež dejavnosti
oziroma poslovno enoto na območju občin
Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Trbovlje in
Zagorje ob Savi.
Do pridobitve garancije oziroma kredita
niso upravičena:
– podjetja v težavah, ki so glede na določbe Zakona o finančnem poslovanju v prisilni
poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali so kapitalsko neustrezna.
5. Kriteriji za dodelitev kredita in garancije
Pri obravnavanju vlog bodo upoštevani
predvsem:
– načelo donosnosti projekta in ocena
možnosti realizacije projekta,
– boniteta preteklega poslovanja in kreditne sposobnosti,

– odpiranje novih delovnih mest (prezaposlitev rudniških delavcev oziroma brezposelnih, prijavljenih na Zavodu za zaposlovanje).
V primeru presežka vlog nad razpoložljivimi sredstvi bodo ob upoštevanju ostalih
splošnih kriterijev imeli prednost pri dodelitvi
kredita in garancije prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri
financiranja projekta bo višja,
– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani (uvajanje novih
tehnologij, inovacije, nastop na novih in tujih
trgih, odpiranje novih delovnih mest, konkurenčnost),
– ekološko naravnani (varčevanje z
energijo, varovanje okolja),
– z boljšo boniteto,
– katerih investicija predstavlja naložbo v
dejavnost, za razvoj katere je izrecno izražen
lokalni interes,
– ki bodo predvidoma prezaposlili več delavcev RZVZ ali brezposelnih, prijavljenih na
Zavodu za zaposlovanje.
6. Stroški povezani s kreditom oziroma
garancijo
Stroški obdelave posamezne vloge znašajo 20.000 SIT in jih je potrebno poravnati
v osmih dneh po prejemu računa s strani
RCR.
V primeru razpisne variante A morajo prosilci ob podpisu pogodbe o izdaji garancije
plačati 2% provizijo za izdano garancijo od
vrednosti garancije. Polovico zneska provizije dobi prosilec vrnjeno ob dokončnem
odplačilu kredita.
V primeru razpisne variante B morajo
prosilci ob podpisu pogodbe o izdaji garancije plačati 3% provizijo za izdano garancijo
od vrednosti garancije, od katere dobijo 2/3
vrnjeno ob dokončnem odplačilu kredita in
izpolnitvi razpisnega pogoja o zaposlitvi delavcev. V nasprotnem primeru se pri razpisni
varianti B kljub odplačilu kredita provizije ne
vrne.
Banka zaračuna komitentom za vodenje
kredita nadomestilo v višini 0,3% letno od
stanja kredita oziroma najmanj 5.000 SIT.
Banka lahko nekomitentom zaračuna dodatno do 1,5% enkratno provizijo.
Ostali stroški povezani s kreditom oziroma garancijo so eventualni stroški zavarovanja v primeru zastave premičnin oziroma
nepremičnin.
7. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije
Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije je razvidna iz Obrazca: Vloga za
dodelitev kredita in garancije, ki ga lahko prosilci dobijo na Regionalnem centru za razvoj,
d.o.o., Zagorje ob Savi, Podvine 36.
Izpolnjene vloge z vso zahtevano dokumentacijo se lahko oddajo na Regionalnem
centru za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi,
Podvine 36.
Obravnavale se bodo le vloge, oddane na
izvirnih obrazcih.
8. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt
od dneva objave razpisa do dneva porabe
sredstev oziroma do 31. 12. 2004.
9. Zavrnitev vloge: vloga se formalno zavrne, kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije,
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih
pogojev iz 4. točke tega razpisa).
10. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi RCR in banke enkrat
mesečno.
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Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev
oziroma po zaprtju razpisa, bodo ob soglasju
prosilca obravnavane v sklopu naslednjega
razpisa.
RCR bo pisno seznanil prosilca z odločitvijo pristojnih organov v sedmih dneh po
sprejemu odločitve.
11. Ostale informacije: vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci
na sedežu RCR oziroma tel. 03/566-05-04 in
03/566-05-05.
Regionalni center za razvoj, d.o.o.,
Zagorje ob Savi
Št. 65/04-1
Ob-4454/04
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), 8. člena Pravilnika
o merilih za sofinanciranje letnih programov
športa v Občini Moravske Toplice (Uradni list
RS, št. 29/02) – v nadaljevanju: pravilnik in
Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2004 (Uradni list RS, št. 135/03)
objavlja
javni razpis
za izbiro programov športa, ki so v
javnem interesu ter za vzdrževanje
športnih objektov in jih bo v letu 2004
sofinancirala Občina Moravske Toplice
I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov na področju
Občine Moravske Toplice:
– športna društva in športni klubi, ki imajo
sedež v Občini Moravske Toplice,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo
športna društva s sedežem na območju Občine Moravske Toplice,
– zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju športa,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu ter so splošno koristne in neprofitne.
Višina sredstev razpisa za programe
športa – 8,953.000 SIT.
Višina sredstev razpisa za vzdrževanje
športnih objektov – 3,134.000 SIT.
II. Za sofinanciranje v letu 2004 se lahko
prijavijo naslednji programi:
1. športna vzgoja otrok in mladine (1. točka 17. člena pravilnika),
2. športna rekreacija (2. točka 17. člena
pravilnika),
3. kakovostni šport (3. točka 17. člena
pravilnika),
4. vrhunski šport (4. točka 17. člena pravilnika),
5. šport invalidov (5. točka 17. člena pravilnika),
6. izobraževanje in usposabljanje strokovnega kadra v športu (6. točka 17. člena
pravilnika),
7. športne prireditve v občini (8. točka 17.
člena pravilnika),
8. vzdrževanje športnih objektov (XII. poglavje pravilnika),
9. prireditev ob podelitvi športnih priznanj
za leto 2004 (XIV. poglavje pravilnika).
III. Izbrani programi in akcije bodo sofinancirani v skladu s Pravilnikom o merilih
za sofinanciranje letnih programov športa v
Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št.
29/02), Letnim programom športa Občine
Moravske Toplice za leto 2004 (v nadaljevanju: program) ter Nacionalnim programom
športa RS (Uradni list RS, št. 24/00).

Razpisno dokumentacijo, podrobnejše
podatke in pravilnik lahko dobite v tajništvu
Občinske uprave Občine Moravske Toplice, Kranjčeva 3 – I.nadstropje, soba 3 (tel.
02/538-15-00).
IV. Izvajalci morajo k razpisni dokumentaciji za programe pod točko II. (od 1. do 5.,
razen, kjer je v razpisni dokumentaciji določeno drugače) priložiti:
1) pogodbo s strokovnim delavcem, iz
katere je razvidno, za katere programe je
sklenjena,
2) potrdilo o izobrazbi strokovnega delavca, ki vodi posamezne programe, v kolikor
ni dostavil podatkov za register strokovnih
delavcev na področju športa na Občino Moravske Toplice oziroma so v tem času nastale
spremembe,
3) potrdilo o zagotovljenem prostoru za
izvajanje programov (pogodba z upravljalcem objekta, iz katere je razvidno število
ur in urnik najema objekta za posamezne
programe, ali potrdilo o rezervaciji števila ur
v posameznem objektu za posamezne programe za leto 2004),
4) v primeru, da je izvajalec hkrati tudi
upravljalec objekta, v katerem izvaja redno
vadbo, mora predložiti ustrezen sklep pristojnega organa o višini cene najema za člane in
nečlane društva,
5) program dela za posamezne prijavljene programe,
6) seznam vadečih po prijavljenih skupinah (ime in priimek, naslov, leto rojstva),
7) seznam registriranih tekmovalcev z
registracijskimi številkami na dan oddaje prijave po posameznih programih,
8) izvajalci rekreacijskih lig morajo predložiti propozicije tekmovanja,
9) podatke o članstvu na dan 31. 12.
2003,
10) izjava društva o pobiranju članarine,
11) zaključni račun za leto 2003 (bilanco
stanja in bilanco uspeha),
12) vsebinski in finančni program dela
društva za leto 2004.
Za programe pod točko II.8 morajo izvajalci k razpisni dokumentaciji priložiti:
1) dokazilo o lastništvu, najemu ali upravljanju objekta,
2) upravna dovoljenja za poseg v prostor.
V. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati:
1. Športna društva in njihove zveze, ki
kandidirajo za sofinanciranje rednih programov članov, morajo izvajati programe vsaj
za dve mlajši starostni kategoriji (starostna
kategorija mladincev in mlajši).
VI. Prednost pri izboru bodo imeli tisti izvajalci, ki:
– bodo imeli vadbene skupine številčno
zapolnjene,
– dosegajo v isti športni panogi boljše
rezultate,
– pri izboru programov imajo prednost
programi za vadbo otrok in mladine,
– pri izboru projektov za sofinanciranje
vzdrževanja športnih objektov bodo upoštevani naslednji kriteriji:
a) že pridobljena upravna dovoljenja za
poseg v prostor,
b) delež lastnih sredstev,
c) javni interes v športu.
VII. Prijave, ki morajo vsebovati:
– potrjeno in izpolnjeno razpisno dokumentacijo,
– priloge iz IV. točke tega razpisa,
– ostala dokazila, ki so zahtevana v razpisni dokumentaciji,
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– pošljite na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, Moravske Toplice, 9226
Moravske Toplice s pripisom »Javni razpis
Šport 2004 – Ne odpiraj« najpozneje do
20. marca 2004.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za
oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko
ali do 12. ure v tajništvu Občine Moravske
Toplice.
Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali in
bodo s sklepom zavržene.
VIII. Sredstva bodo lahko izvajalci, na
podlagi sklenjenih pogodb, črpali v proračunskem letu 2004, in sicer do 31. 12. 2004.
Občina Moravske Toplice
Št. 67/04-1
Ob-4455/04
Občina Moravske Toplice objavlja na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa
na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94
in 22/00), 4. člena Pravilnika o financiranju in
sofinanciranju programov kulturnih društev in
kulturnih projektov iz proračuna Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 29/02) in
Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2004 (Uradni list RS, št. 135/03)
javni razpis
zbiranja predlogov programov kulturnih
društev in kulturnih projektov, ki jih bo v
letu 2004 sofinancirala Občina Moravske
Toplice
1. Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
– dejavnost registriranih kulturnih društev
in njihovih sekcij, kulturna dejavnost v drugih
društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske populacije ter
kulturna dejavnost študentov – vse le v delu,
ki presega šolske vzgojno izobraževalne
programe,
– udeležba na območnih, medobmočnih,
državnih srečanjih in mednarodnih prireditvah,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije,
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko
učinkovitost.
2. Višina sredstev razpisa: 1,700.000
SIT.
3. Pogoji sofinanciranja: na javni razpis se
lahko prijavijo kulturna društva, zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva, zavodi,
skladi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih
predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture, javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja in posamezni
avtorji, ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost ali predložijo osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost,
ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Moravske
Toplice,
– da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture, da s svojim
dosedanjim delom izkazujejo pričakovano
kakovost,
– da imajo zagotovljene materialne,
kadrovske in organizacijske možnosti za
uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture,
– društva, da imajo urejeno evidenco o
članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih in
so registrirana vsaj eno leto,
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– da Občinski upravi vsako leto redno
dostavljajo poročila o realizaciji programov,
poslovno poročilo za preteklo leto, poročila o
doseženih uspehih na občinskih, regionalnih
in državnih tekmovanjih, če se jih udeležijo,
ter načrt aktivnosti za prihodnje leto.
4. Vsebina vloge: predlogi morajo biti
podani na ustreznih prijavnih obrazcih iz
razpisne dokumentacije, ki jo dobite ves čas
razpisa v času uradnih ur v tajništvu Občine
Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice.
5. Rok in način prijave: pisne prijave na
originalnih obrazcih morate poslati najkasneje do 20. marca 2004 na naslov Občina
Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice v zaprtih ovojnicah s svojim
naslovom in s pripisom »Javni razpis Kultura
2004 – Ne odpiraj«. Šteje se, da je prijava
prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji
dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure v tajništvu Občine
Moravske Toplice.
6. Obravnava vlog: pravočasno prispele
in popolne prijave bodo vrednotene na osnovi pogojev in meril za vrednotenje programov
kulturnih društev in kulturnih projektov, ki se
financirajo ali sofinancirajo iz proračuna občine Moravske Toplice. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 8 dni po sprejeti
odločitvi komisije. Z izvajalci kulturnih programov in projektov bo župan Občine Moravske
Toplice sklenil pogodbe o sofinanciranju.
7. Informiranje kandidatov: informacije in
navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo
kandidati na Občini Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, kontaktna
oseba: Majda Lipič, tel. 02/538-15-06, vsak
delovni dan od 8. do 13. ure.
Občina Moravske Toplice
Št. 403-53/2004
Ob-4603/04
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, na
podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list št.
96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list
št. 6/03, 97/03) objavlja
javni razpis
za financiranje kulturnih projektov na
področju kulture v Občini Ajdovščina v
letu 2004
1. Občina Ajdovščina bo v letu 2004
financirala naslednje projekte na področju
kulture:
– kulturne prireditve,
– druge projekte, ki pomenijo bistveno popestritev kulturne dejavnosti v občini,
– vzdrževanje kulturnih spomenikov.
Projekt je posamična aktivnost kulturnih
izvajalcev (izdaja knjige ali revije, obnova
kulturnega spomenika, gledališka predstava, koncert, razstava, prireditev, delavnica,
festival,…), ki je v javnem interesu in jo bo v
letu 2004 sofinancirala Občina Ajdovščina.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis: na javni razpis se
lahko prijavijo izvajalci, ki imajo sedež v
Občini Ajdovščina in sicer: javni zavodi, za
projekt, ki se ne sofinancira v okviru osnovne dejavnosti, kulturna društva, zveze,
javni skladi, zasebniki in družbe z ustrezno registracijo ter samozaposleni v kulturi
ali posamezniki, ki se ukvarjajo s kulturno
dejavnostjo. Izjemoma lahko prijavijo projekt
tudi izvajalci, ki imajo sedež izven občine,
v primeru, da se projekt izvaja na območju
Občine Ajdovščina.
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3. Projekti bodo sofinancirani po merilih iz
Pravilnika o merilih za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev in prireditev in drugih
kulturnih programov v Občini Ajdovščina. Izbor prijavljenih projektov je odvisen od števila
prijavljenih projektov in ocene posameznega
projekta v okviru področja. Višina sofinanciranja je odvisna od kvalitete in pomembnosti
projekta.
4. Okvirna višina sredstev namenjenih za
predmet javnega razpisa znaša; 6,243.000
SIT. Sredstva morajo biti porabljena do
31. 12. 2004.
5. Izvajalci prijavo projekta predložijo na
predpisanih obrazcih in v skladu z razpisno
dokumentacijo. Razpisno dokumentacijo
lahko predlagatelji projektov v razpisnem
roku dvignejo v tajništvu Občine Ajdovščina,
v času uradnih ur. Razpisna dokumentacija
je dosegljiva tudi na spletni strani Občine
Ajdovščina: http://www.ajdovscina.si. Vse
dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na oddelku za družbene
dejavnosti, kontaktna oseba Martina Kobal,
tel.št.: 05/365-91-23.
6. Rok za posredovanje vlog je 22. 3.
2004. Šteje se, da je vloga pravočasna v
kolikor je zadnji dan roka oddana na pošti
priporočeno, na naslov Občina Ajdovščina,
Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, ali
osebno prinesena v vložišče občine, do 14.
ure. Vloge morajo biti posredovane v zaprti
ovojnici, označene z naslednjim besedilom:
javni razpis – kulturni projekti. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti naveden naslov predlagatelja. Nepravočasno prispelih vlog, komisija
ne bo obravnavala.
7. O razpisu bodo izvajalci obveščeni v
roku 30 dni od izteka roka. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
Občina Ajdovščina
Ob-4395/04
Šolski center Postojna, Višja strokovna
šola, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna,
objavlja
razpis
za pridobitev naziva predavatelj višje
strokovne šole, program: poslovni
sekretar
za naslednje predmetno področje:
1. poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku,
2. psihologija dela,
3. koncepti in veščine komuniciranja.
Skladno z 92. in 96. členom Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96, 22/00
in 64/01) bo naziv predavatelj višje šole podeljen kandidatu, ki izpolnjuje predpisane
pogoje glede:
– izobrazbe (Ur. l. RS, št. 91/98 – Odredba
o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih
delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe Poslovni sekretar),
– delovne dobe – najmanj tri leta delovnih izkušenj,
– vidnih dosežkov na strokovnem področju (Ur. l. RS, št. 72/01 – Kriteriji za določitev
vidnih dosežkov na strokovnem področju za
pridobitev naziva predavatelj višje šole).
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih
pogojev pošljite v 8 dneh na naslov: Šolski
center Postojna, Višja strokovna šola, Cesta
v Staro vas 2, 6230 Postojna, s pripisom prijava na razpis.
Šolski center Postojna
Višja strokovna šola

Št. 46502-0015/2004-43/6
Ob-4491/04
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj, na podlagi 18. in 45. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št.
43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) ter sklepov 9.
in 11. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne
5. 11. 2003 in 28. 1. 2004 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so:
1. Nepremičnina – stanovanje št. 54, na
terasi večstanovanjske hiše, stoječe na zemljišču parcelna številka 212/2, k.o. Huje, na
naslovu Planina 1 v Kranju, v skupni izmeri
17,30 m2 za izklicno ceno 4,074.184 SIT.
2. Nepremičnina – stanovanje št. 38, v
9. nadstropju stanovanjske hiše, stoječe na
zemljišču parcelna številka 212/2, k.o. Huje,
vpisano v vložno številko 269, na naslovu
Planina 1 v Kranju, v skupni izmeri 40 m2, za
izklicno ceno 9,126.917 SIT.
3. Nepremičnina – stanovanje št. 10, v
2. nadstropju stanovanjske hiše, stoječe
na zemljišču parcelna številka 929/8, vl. št.
1605, k.o. Kranj, na naslovu Zoisova ulica 8
v Kranju, v skupni izmeri 39,10 m2, za izklicno
ceno 10,113.481 SIT.
Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem.
II. Nepremičnine opredeljene v I. točki javnega razpisa bodo naprodaj na javni dražbi,
ki bo v sredo, 10. 3. 2004, ob 12. uri v sejni
dvorani št. 14 na naslovu Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
III. Pogoji javne dražbe
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije in fizične osebe, ki so državljani
Republike Slovenije in tej predložijo dokazilo
o plačilu kavcije.
Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti notarsko
overjeno pisno pooblastilo, fizična oseba pa
se izkaže z osebnim dokumentom.
Pred javno dražbo mora vsak dražitelj
plačati kavcijo v višini 10 odstotkov izklicne cene nepremičnine, ki jo bo dražil.
Kavcijo je potrebno nakazati na račun, št.
01252-0100006472 Mestne občine Kranj, z
navedbo »Plačilo kavcije za javno dražbo«
z oznako točke, pod katero se nahaja nepremičnina, za katero se plačuje kavcija.
Dražitelji morajo dokazila o plačani kavciji
in državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
predložiti na Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve pri Mestni občini Kranj,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj, najkasneje do
ponedeljka, 8. 3. 2004, do 12. ure.
Plačana kavcija se bo kupcu vračunala v
kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne
bodo uspeli, pa bo brezobrestno vrnjena v
desetih dneh po končani dražbi.
IV. Pogodba o prodaji nepremičnine se
sklene najkasneje v 30 dneh po zaključku
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v
navedenem roku iz razlogov, ki so na strani
dražitelja, Mestna občina Kranj zadrži njegovo kavcijo.
V. Kupnino za nepremičnino bo izbrani ponudnik poravnal na račun št.
01252-0100006472, sklic na številko odobritve 18 75515-2010003-43060004 Mestne
občine Kranj, v roku, določenim s pogodbo,
oziroma najkasneje v roku 8 dni po sklenjenem notarskem zapisu, oziroma v roku 8 dni
po overitvi pogodbe pri notarju.
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VI. Davek na promet z nepremičninami
oziroma davek na dodano vrednost, stroške
cenitve nepremičnine ter druge morebitne
stroške na podlagi pogodbe in stroške notarja plača kupec.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije
ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za
nepremičnino, ki jo draži,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti
veljavno pooblastilo,
4. dražitelji za nepremičnine, za katere je izklicna cena od 1,000.000 SIT do
10,000.000 SIT, lahko dvigajo za večkratnik
zneska 50.000 SIT,
5. dražitelji za nepremičnine, za katere je
izklicna cena nad 10,000.000 SIT, lahko dvigajo za večkratnik zneska 100.000 SIT,
6. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
7. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
8. dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
9. ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe,
10. morebitne ugovore reši takoj voditelj
dražbe.
VIII. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine
in stroškov.
IX. Postopek prodaje se lahko ustavi vse
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
dražiteljem povrnejo stroški, in sicer v višini
izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
X. Natančnejše podatke o nepremičninah
ter ostale informacije so na voljo na naslovu:
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
Oddelek za gospodarske in premoženjske
zadeve.
Mestna občina Kranj
Ob-4682/04
Občina Gornja Radgona objavlja na podlagi 47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 12/03) in
5. člena Pravilnika o prodaji, oddaji v zakup
(najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 67/01)
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
ponudb
Javni razpis za prodajo občinskega stvarnega premoženja se izvaja v skladu s Programom prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2002/2003, ki ga je sprejel občinski svet na 21. redni seji dne 29. 11. 2001
in v skladu s spremembami in dopolnitvami
programa prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2002/2003, ki jih je sprejel
občinski svet na 5. redni seji dne 10. 4. 2003,
25. 9. 2003 in 18. 11. 2003 ter sklepa občinskega sveta št. 46502-5/2003-38/AS.
I. Predmet prodaje:
1. Večstanovanjski objekt Apače 122 v
Apačah (stara šola) v izmeri 1092 m2 s pripadajočim stavbnim zemljiščem v skupni površini 814 m2, parc. št. 53/3, 53/2 in 846/17,
vse k.o. Apače, komunalno opremljeno, v
skladu z Ureditvenim načrtom Apače je potrebna sanacija objekta, za izhodiščno ceno
13,778.385,22 SIT.

Objekt se je dosedaj uporabljal za najemna neprofitna in socialna stanovanja. Trenutno sta dve stanovanji še zasedeni.
2. Večstanovanjski objekt Apaška 11 v
Gornji Radgoni (Cecinijeva graščina) v izmeri 300 m2 s pripadajočim stavbnim zemljiščem v skupni površini 2229 m2, parc. št.
458/2 in 458/1, obe k.o. Hercegovščak,
komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno
13,705.676,92 SIT.
Objekt se je do sedaj uporabljal med drugim tudi za najemna neprofitna in socialna
stanovanja. Trenutno so tri stanovanja še
zasedena.
3. Poslovno-stanovanjski objekt Jurkovičeva 21, 23, v Gornji Radgoni v izmeri 318
2
m s pripadajočim dvoriščem v velikosti 186
m2 in gospodarskim poslopjem v velikosti 16
m2, na parc. št. 82/6 in 82/7, k.o. Gornja Radgona, komunalno opremljeno, za izhodiščno
ceno 12,846.627,86 SIT. Po zemljišču poteka
dostopna pot do t.i. Fidlerjeve kleti, ki jo uporablja podjetje Radgonske gorice. Služnost
dostopa se po odprodaji ohrani, kar se uredi
v kupoprodajni pogodbi. Poslovno-stanovanjska objekta ni možno porušiti. Dovoljena je le
rekonstrukcija objekta, prednja stran objekta
gledano iz Jurkovičeve ulice mora zadržati
sedanji zunanji videz.
Objekt se je do sedaj uporabljal med
drugim tudi za najema neprofitna in socialna
stanovanja. Trenutno sta dve stanovanji še
zasedeni.
4. Zemljišče na Mariborski cesti v Gornji Radgoni (pri Mullerju) v izmeri 806 m2,
parc. št. 972/1, k.o. Gornja Radgona, delno
komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno
2,618.573,92 SIT.
5. Zemljišče s stanovanjsko stavbo in gospodarskim poslopjem v Ivanjševskem vrhu
v skupni izmeri 4971 m2, parc. št. 1078/1,
1078/2 in 1078/3, vse k.o. Ivanjševci, komunalno neopremljeno, za izhodiščno ceno
1,726.904,25 SIT.
Urejenega dovoza in dostopa do navedenih zemljišč ni, obstaja pa možnost izvedbe
priključka na gozdno pot, ki je utrjena.
6. Zemljišče v Lutvercih (pri Teršeku) v izmeri 827 m2, parc. št. 38, k.o. Lutverci, delno
komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno
1,193.617,98 SIT.
7. Zemljišče v industrijski coni Mele, parc.
št. 467/4 k.o. Mele, travnik v izmeri 990 m2,
za izhodiščno ceno 2,340.000 SIT. Navedeno
zemljišče se prodaja za gradnjo objektov za
opravljanje gospodarskih dejavnosti.
8. Zemljišči v industrijski coni Mele, parc.
št. 471/1, k.o. Mele, njiva 4 v izmeri 1587 m2,
in parc. št. 941, cesta v izmeri 61 m2 za izhodiščno ceno 2,506.608 SIT.
Navedeni zemljišči se prodajata za gradnjo objektov za opravljanje gospodarske
dejavnosti.
Izhodiščna cena predstavlja ceno stavbnega zemljišča in objektov, ne vključuje
pa davka na promet nepremičnin ali DDV,
komunalnega prispevka, stroškov izvedbe
in navezave komunalnih naprav in ostale
infrastrukture, plačila priključitve na vodovodno omrežje, kanalizacijo, električno in
telefonsko omrežje ter izdelave tehnične
dokumentacije.
II. Pogoji razpisa:
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
fizične in pravne osebe pod naslednjimi
pogoji:
– da v ponudbi navedejo nepremičnino
z izhodiščno ceno ali ceno nad izhodiščno
ceno,
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– da predložijo potrdilo o državljanstvu
oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
– da plačajo varščino v višini 10% od
izhodiščne cene na Podračun pri UJP št.
01229-0100012643, sklic na št. 720000,
– v ponudbi za zemljišče iz 7. in 8. točke
tega razpisa mora biti navedena predvidena
površina in namembnost objekta na parceli, dejavnost za katero se bo bodoči objekt
uporabljal, število za zaposlenih v objektu
ter predvideni pričetek obratovanja objekta,
Kupec je dolžan na zemljišču iz 7. in 8. točke
razpisa v roku dveh let od podpisa pogodbe končati investicijo. Kupec, ki ne prične
in konča investicije v prej navedenem roku
ne sme prodati zemljišča drugemu. Kupljeno
zemljišče mora prodati občini v roku 60 dni
po izteku roka za dokončanje objekta po izhodiščni ceni in plačati DDV,
– izbrani ponudnik mora v 8 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri skleniti pogodbo
in plačati kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe v enkratnem znesku.
2. Če se bo za posamezno nepremičnino
prijavilo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali
razpisne pogoje, bo imel prednost tisti, ki za
nepremičnino ponudi višjo ceno od izhodiščne razen za 7. in 8. točko, ker se bodo poleg
cene upoštevali še drugi kriteriji (predvidena
namembnost objekta, rok izgradnje, število
zaposlenih v objektu in velikost objekta).
3. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do 10. 3. 2004
do 15. ure na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona, z
oznako: »Javni razpis – Ponudba za odkup
– Ne odpiraj«.
4. Ponudbi je treba priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe
oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
– potrdilo o plačilu varščine.
Varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa bo brez obresti
vrnjena v 8 dneh po pravnomočnosti sklepa
o izbiri ponudnika.
Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe oziroma ne plača kupnine v
navedenem roku, se domneva, da je odstopil
od nakupa, plačana varščina se mu ne vrne
in zapade v korist Občine Gornja Radgona.
5. Davek na promet nepremičnin oziroma DDV, stroške overitve pogodbe in
stroške izvedbe pogodbe v zemljiški knjigi
nosi kupec.
6. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po poteku roka za oddajo ponudbe
ob 12. uri v veliki sejni sobi Občine Gornja
Radgona. Upoštevane bodo le pravilno opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov Občine Gornja Radgona. Pred
pričetkom odpiranja ponudb morajo navzoči
predstavniki ponudnikov predložiti pismena
pooblastila za zastopanje ponudnika.
7. Najugodnejši ponudnik bo izbran s
sklepom v roku 10 dni po poteku roka za
oddajo ponudb.
8. Vse nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Ta objava ne zavezuje prodajalca, da z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom sklene pogodbo o prodaji.
Podrobnejše informacije v zvezi z
razpisom lahko dobijo ponudniki na tel.
02/561-16-71, kontaktna oseba Andrej Subašič, za 7. in 8. točko pa Igor Pivec. Ogled
je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Gornja Radgona
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Razpisi delovnih
mest
Su 20/2004-1(02)
Ob-4418/04
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v
Ljubljani, Ljubljana, Miklošičeva 10, objavlja
javni natečaj za prosta uradniška delovna
mesta:
višji pravosodni sodelavec (sodni referent v zemljiški knjigi);
1 prosto delovno mesto za nedoločen
čas in 2 prosti delovni mesti za določen čas
– eno do 8. 3. 2005 in eno do 10. 5. 2005.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni sodelavec III, višji pravosodni sodelavec II in višji
pravosodni sodelavec I.
Pogoji:
– višja izobrazba pravne, upravne ali
druge družboslovne smeri,
– delovne izkušnje: najmanj 8 mesecev v nazivu višji pravosodni sodelavec
III, najmanj 3 leta in 8 mesecev v nazivu
višji pravosodni sodelavec II in najmanj 6
let in 8 mesecev v nazivu višji pravosodni
sodelavec I.
Posebni pogoji:
– aktivno znanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom,
– državni izpit iz javne uprave,
– izpit iz sodnega reda.
Na delovno mesto lahko kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenega izpita iz javne
uprave in sodnega reda, pod pogojem, da
bodo v primeru izbora na delovno mesto navedena izpita opravili najkasneje v letu dni
od imenovanja v naziv.
Delovno razmerje bomo sklenili s polnim
delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrajno
sodišče v Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z
opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrožno
sodišče v Ljubljani, »za Okrajno sodišče«,
kadrovska služba (javni natečaj), Tavčarjeva
9, Ljubljana.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/20-05-900.
Okrajno sodišče v Ljubljani
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Št. 181-00-6/2004-4
Ob-4468/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, objavlja
javni natečaj za prosto delovno mesto:
podsekretar za ocenjevanje škode v
Upravi Republike Slovenije za zaščito in
reševanje.
Naloge uradniškega delovnega mesta je
mogoče opravljati v dveh zaporednih nazivih:
podsekretar in sekretar.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem
naravoslovne, gradbene ali druge ustrezne
tehnične smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– dostop do tajnih podatkov stopnje “zaupno”.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega
izpita iz javne uprave, mora ta pogoj izpolniti v
letu dni po sklenitvi delovnega razmerja. Poleg navedenih mora kandidat izpolnjevati še
splošne pogoje, določene z Zakonom o javnih
uslužbencih.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Upravi
Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pisne prijave z življenjepisom in opisom delovnih izkušenj ter
dokazili o izpolnjevanju natečajnih pogojev,
pošljejo najkasneje v 8 dneh od objave na
naslov: Ministrstvo za obrambo, Služba za
organizacijo in kadre, Kardeljeva ploščad
25, 1000 Ljubljana. Informacije dobite po tel.
01/471-14-41 ali 01/471-14-47.
Kandidate bomo o izboru obvestili v 15
dneh po odločitvi.
Ministrstvo za obrambo
Su 52/04-3
Ob-4489/04
Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova 10, Ljubljana, zaradi povečanega
obsega dela v Glavni pisarni Ustavnega sodišča objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto, ki se izvaja v enem nazivu
namestnik vodje glavne pisarne.
I. Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:
1. zasedbo delovnega mesta:
– visoka strokovna izobrazba upravne,
pravne ali druge družboslovne smeri,
– opravljen preizkus znanja o ravnanju z
dokumentarnim gradivom,
– poznavanje pristojnosti in postopkov
pred Ustavnim sodiščem ter poznavanje pisarniškega poslovanja Ustavnega sodišča,
– 7 let delovnih izkušenj,
– pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil,
– znanje strojepisja;
2. imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– da ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
– da aktivno zna slovenski jezik.
Namestnik vodje glavne pisarne bo opravljal naslednje naloge:
– nadomeščanje vodje glavne pisarne v
času njegove odsotnosti,

– vodenje vpisnikov, statističnih evidenc
in evidence sej,
– delo z bazami podatkov in pomoč pri
pripravi statističnih in drugih analiz za spremljanje dela Ustavnega sodišča,
– sprejemanje, odprava, vpisovanje in
urejanje pošte,
– izvajanje nalog pisarniškega poslovanja
v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča,
ki jih po določbah akta, ki ureja pisarniško poslovanje, izvršuje glavna pisarna,
– arhiviranje gradiv,
– sprejemanje udeležencev v postopku
in posredovanje informacij o tem, pod katerimi pogoji je mogoče sprožiti postopek pred
Ustavnim sodiščem,
– druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi vodje glavne pisarne ali
generalnega sekretarja.
II. Delo se bo opravljalo v prostorih Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
III. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev
(fotokopijo diplome, potrdilo o delovni dobi,
fotokopijo potrdila Arhiva RS o opravljenem
preizkusu znanja o ravnanju z dokumentarnim gradivom, potrdilo o znanju tujega jezika, potrdilo, da niso v kazenskem postopku,
potrdilo, da niso bili pravnomočno obsojeni,
fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike
Slovenije).
2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj
s priloženimi dokazili iz prejšnjega odstavka
vložijo v roku 30 dni od objave javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije.
Natečajna komisija kandidatov, ki ne bodo z
dokazili izkazali, da izpolnjujejo natečajne pogoje, ne bo uvrstila v izbirni postopek.
3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova
ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljubljana z navedbo
“ne odpiraj – javni natečaj – namestnik vodje
gp”.
IV. Strokovna usposobljenost prijavljenih kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega
postopka preverjala na podlagi predložene
dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila
s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa
usposobljenosti (postopek pred Ustavnim
sodiščem ureja Zakon o Ustavnem sodišču,
Uradni list RS, št. 15/94, pisarniško poslovanje Ustavnega sodišča urejata Poslovnik
Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 popr. in Pravilnik o notranji organizaciji in pisarniškemu
poslovanju Ustavnega sodišča, Uradni list
RS, št. 93/03).
V. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili
v 60 dneh od poteka roka za prijavo na natečaj. Izbranemu kandidatu bo izdana upravna
odločba, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.
VI. Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo o
zaposlitvi za določen čas do 15 mesecev, z
možnostjo sklenitve delovnega razmerja za
nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
VII 1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14. ure
na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah).
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni
strani Ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Sekretariat

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Ob-4552/04
Institut “Jožef Stefan“, Ljubljana, Jamova
39 na podlagi 29. člena Statuta Instituta razpisuje prosto delovno mesto delavca s posebnimi pooblastili
sekretarja instituta.
Kandidati morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– strokovne, vodstvene in organizacijske
sposobnosti,
– 5 let delovnih izkušenj.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev bomo sprejemali 8 dni po objavi na
naslov: Institut “Jožef Stefan“, Sekretariat,
Jamova 39, Ljubljana.
Institut “Jožef Stefan“ Ljubljana.
Ob-4554/04
Institut “Jožef Stefan“, Ljubljana, Jamova
39, razpisuje mesti:
vodij raziskovalnih enot:
– odseka za fiziko nizkih in srednjih
energij,
– odseka za inteligentne sisteme.
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis,
morajo poleg z zakonom določenih splošnih
pogojev za vodilne raziskovalne delavce izpolnjevati še naslednje:
– doktorat znanosti ustrezne smeri,
– izkušnje pri vodenju raziskovalnih skupin
na ožjem raziskovalnem področju ter pri vodenju dela in vzgoji kadrov na tem področju,
– 5 let delovnih izkušenj.
Prijavi na razpis morajo kandidati priložiti
življenjepis, znanstveno in strokovno bibliografijo in programsko usmeritev.
Izbrani kandidati bodo morali predstaviti
Znanstvenemu svetu instituta programsko
usmeritev ožjega raziskovalnega področja,
ki mora vsebovati poleg programa dela še
kadrovsko sestavo, organizacijo in sredstva
za izvajanje.
Izbrani kandidati bodo imenovani za štiri
leta.
Pisne prijave na razpis z dokazili o izpolnjevanju pogojev bomo sprejemali 8 dni
po objavi na naslov: Institut “Jožef Stefan“,
Sekretariat, Jamova 39, Ljubljana.
Institut “Jožef Stefan“ Ljubljana
Ob-4557/04
Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela,
objavlja javni natečaj za uradniško delovno
mesto v občinski upravi občine Polzela
svetovalec za okolje, prostor in komunalo, ki se bo izvajal v nazivu, svetovalec
III, svetovalec II, svetovalec I.
Kandidati morajo izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava ter 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) in
morajo imeti:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo tehnične smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– poznavanje dela z računalnikom in računalniškimi programi
Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, morajo ta pogoj
izpolniti v enem letu po sklenitvi delovnega
razmerja.
Kandidati morajo prijavi predložiti:
– dokazilo o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice za dokazovanje delovnih izkušenj;
– potrdilo o opravljenih izpitih;

– dokazilo o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti, oziroma izpisek iz kazenske evidence, ki ne sme biti
starejši od treh mesecev (izda ga Ministrstvo
za pravosodje);
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ni starejše od treh mesecev (izda ga pristojno sodišče).
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in poskusnim delom 3 mesece.
Delo bo opravljal na sedežu Občine Polzela,
Polzela 8, 3313 Polzela.
V izbirnem postopku bomo preverjali
usposobljenosti kandidatov, ki na podlagi
predloženih dokazil izpolnjujejo razpisne pogoje, za kandidate, ki se bodo uvrstili v ožji
izbor, pa še z ustnim razgovorom in kratkim
pisnim oziroma ustnim preverjanjem poznavanja področja dela.
Prijave s potrebnimi dokazili in življenjepisom posredujte na naslov: Občina Polzela,
Polzela 8, 3313 Polzela, in sicer v roku osem
dni po objavi.
Vse prijavljene kandidate bomo o izbiri
pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni
izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko pokličete na tel. 03/703-32-13
(Eva Lenko).
Občina Polzela
Su 20/2004-3(02)
Ob-4605/04
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v
Ljubljani, Ljubljana, Miklošičeva 10, objavlja
javni natečaj za prosta uradniška delovna
mesta
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec) – 8 prostih delovnih mest (5 za
nedoločen čas in 3 za določen čas – eno do
10. 9. 2004, eno do 9. 3. 2005 in eno do 8. 4.
2005).
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec
III, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– delovne izkušnje: najmanj 2 leti v nazivu višji pravosodni svetovalec III, najmanj
3 leta v nazivu višji pravosodni svetovalec
II in najmanj 4 leta v nazivu višji pravosodni
svetovalec I.
Posebni pogoji:
– opravljen pravniški državni izpit oziroma
pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom.
Delovno razmerje bomo sklenili s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče v Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžno-
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sti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev
(izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z
opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva objave
javnega natečaja na naslov: Okrožno sodišče
v Ljubljani, s pripisom »Za Okrajno sodišče«,
kadrovska služba (javni natečaj), Tavčarjeva
9, Ljubljana.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15 dneh
po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite v kadrovski službi Okrožnega
sodišča v Ljubljani, tel. 01/20-05-900.
Okrajno sodišče v Ljubljani
Št. 102-2/04
Ob-4608/04
Ministrstvo za promet, Uprava Republike
Slovenije za civilno letalstvo, na podlagi 56.
člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02) objavlja prosto delovno mesto:
višjega svetovalca v Službi za splošne
zadeve v Plansko finančnem oddelku.
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivih višji svetovalec I, višji svetovalec II in
višji svetovalec III. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo RS;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba družboslovne ali ekonomske smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem,
da bodo v primeru izbora na delovno mesto
navedeni izpit opravile najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga krajevno pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili navedeni v peti in šesti točki prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti
pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da
ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega
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kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora
s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim
preverjanjem kandidatovega znanja, v kolikor
bo to potrebno. Prednost pri izbiri bodo imeli
kandidati z delovnimi izkušnjami s področja
postopkov priprave proračuna in zaključnega
računa, s področja financiranja neposrednih
proračunskih uporabnikov in poznavanjem
dela z aplikacijo MFERAC.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Delo se opravlja na sedežu Ministrstva za promet, Uprava Republike
Slovenije za civilno letalstvo, Kotnikova 19a,
Ljubljana.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh od dneva objave na naslov: Ministrstvo
za promet, Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo, Kotnikova 19a, Ljubljana, s pripisom za javni natečaj in s sklicem na številko
102-2/04. Če je prijava poslana priporočeno
po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan roka za prijavo.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dneva objave
javnega natečaja v Uradnem listu RS. O izbiri uradnika bo izdana upravna odločba, ki
bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Slavka Stopar, tel.
01/473-46-90.
Ministrstvo za promet
Uprava RS za civilno letalstvo
Ob-4621/04
VIZ OŠ Rogatec, Ptujska cesta 30, 3252
Rogatec, razpisuje prosto delovno mesto:
čistilca s polnim delovnim časom.
Poskusno delo traja 3 mesece, pričetek
dela 1. 3. 2004.
Kandidat za razpisano delovno mesto
mora imeti dokončano osnovno šolo.
Prošnje s kratkim življenjepisom in opisom
dosedanjih delovnih izkušenj, ter dokazili o
izpolnjevanju pogojev pričakujemo v osmih
dneh od objave razpisa.
Nepopolnih in prepozno poslanih prošenj
ne bomo obravnavali.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonskem roku.
VIZ OŠ Rogatec
Ob-4645/04
Na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 56/02) minister za evropske zadeve brez listnice, pooblaščen za
vodenje Službe Vlade RS za evropske zadeve, Šubičeva 11, Ljubljana, objavlja prosto
delovno mesto:
pripravnik/pripravnica za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne
uprave in za usposabljanje na področju
EU (carinska unija, državne pomoči in
varstvo konkurence).
I. Kraj opravljanja dela: Ljubljana.
II. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, da oseba ni bila
pravnomočno obsojena ali ni v kazenskem
postopku zaradi naklepnega kaznivega deja-
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nja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da
ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev,
– aktivno znanje angleškega jezika,
– univerzitetna izobrazba družboslovne
smeri.
III. Prednost pri izbiri bodo imeli/e
kandidati/ke:
– z zaključenim podiplomskim izobraževanjem na področju prava EU,
– z znanjem francoskega jezika,
– z znanjem drugih jezikov držav članic
EU,
– z nadpovprečnimi študijskimi dosežki,
– z dobrimi organizacijskimi in komunikacijskimi sposobnostmi.
Kandidati/ke morajo priložiti naslednja
dokazila:
– dokazilo o državljanstvu RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da kandidat/ka ni bil obsojen/a
na nepogojno kazen v trajanju več kot šest
mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata/ko ni sprožen
kazenski postopek zaradi prej navedenega
kaznivega dejanja,
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostrificirana tuja
diploma),
– življenjepis z dokazili iz katerih so razvidna znanja in sposobnosti iz točke III.
Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni od
dneva objave javnega natečaja na naslov:
Služba Vlade RS za evropske zadeve, Šubičeva 11, Ljubljana, z navedbo številke in vrste
delovnega mesta, za katerega se kandidat/ka
poteguje in z označbo “Javni natečaj za zasedbo delovnega mesta pripravnik”.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 30 dni od poteka roka za prijavo na
natečaj. O izbiri na razpisano delovno mesto
bo izbranemu kandidatu/ki izdana upravna
odločba, drugim kandidatom/kam pa bo
vročen sklep, da niso bili izbrani. Z izbranim
kandidatom/ko bomo po dokončnosti odločbe
o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas opravljanja pripravništva.
Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delavni dan od 10. do 11. ure na tel.
01/478-24-91.
Vlada Republike Slovenije
Služba Vlade Republike Slovenije
za evropske zadeve
Št. 122-5/2004
Ob-4652/04
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v
skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02) objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
podsekretar – vodja službe za informatiko.
Javni uslužbenec bo naloge izvrševal
v nazivu podsekretar. Delo na delovnem
mestu se lahko izvaja v nazivu sekretar ali
podsekretar.
Zahtevani pogoji:
– univerzitetna izobrazba računalniške ali
druge ustrezne smeri,
– 8 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– poznavanje programskih orodij,
– znanje angleškega jezika.
Naloge:
– načrtovanje, organiziranje, usmerjanje
in nadzorovanje opravljanja dela v službi,
– odločanje o zadevah z delovnega področja službe za informatiko,

– opravljanje drugih najzahtevnejših strokovnih nalog na področju informacijske politike ministrstva.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki
imajo izkušnje pri vodenju, dobre komunikacijske sposobnosti ter obvladovanje programskih orodij (Lotus Notes itd.).
Za objavljeno delovno mesto bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas. Izbrani
kandidat bo opravljal delo v prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13,
Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8
dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v roku
8 dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo vam na voljo
na tel. 478-46-94 (Matej Špenko).
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 77/04
Ob-4653/04
Na podlagi 62. člena v povezavi z 71.
členom Statuta in Akta o sistemizaciji delovnih mest, Klinični center Ljubljana razpisuje
delovno mesto
glavne medicinske sestre Službe za
kardiologijo, SPS Pediatrična klinika.
Za glavno medicinsko sestro lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je višja medicinska sestra ali medicinska sestra z visoko strokovno izobrazbo
ali univerzitetno izobrazbo,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5 let
na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in organizacijskega vodenja.
Strokovni direktor KC bo imenoval glavno medicinsko sestro po pridobitvi soglasja
vodje službe ter mnenja strokovnega kolegija
zdravstvene nege za dobo 4 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih
pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v
roku 15 dni po objavi tega razpisa na naslov:
Klinični center Ljubljana, Kadrovska služba,
Bohoričeva ulica 28, 1525 Ljubljana – s pripisom “za razpisno komisijo za delovno mesto
glavne medicinske sestre Službe za kardiologijo, SPS Pediatrična klinika.”
O izbiri bodo kandidati/kandidatke obveščeni v 8 dneh po odločitvi pristojnega
organa.
Klinični center Ljubljana
Ob-4679/04
Skladno z 59. členom Zakona o javnih
uslužbencih naročamo objavo javnega natečaja za uradniška delovna mesta:
1. Organ in kraj opravljanja dela: Služba vlade Republike Slovenije za strukturno
politiko in regionalni razvoj, Kotnikova 28,
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
svetovalec.
3. Nazivi, v katerih se lahko opravlja delo
uradniškega delovnega mesta: svetovalec
III, II in I.
4. Pogoji za opravljanje dela: najmanj
visoka strokovna izobrazba družboslovne ali
teh. smeri, državni izpit iz javne uprave, najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj.
5. Dodatna znanja: aktivno znanje tujega
jezika.
6. Dokazila, ki jih morajo kandidati priložiti k prijavi: kandidati morajo za vsak pogoj
naveden v 4. točki k prijavi priložiti fotokopijo
ustreznega dokazila ter fotokopijo dokazil o
dodatnih znanjih, navedenih v 5. točki. Ne-
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popolne vloge v izbirnem postopku ne bodo
upoštevane.
7. Rok in naslov za vlaganje prijav: rok za
vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave javnega natečaja, prijave se pošljejo na naslov,
naveden v 1. točki, s pripisom »javni natečaj
za delovno mesto svetovalec«, s pripisanim
datumom objave natečaja.
8. Rok obveščanja o izbiri: predvidoma 30
dni po izbiri.
9. Oseba, ki daje informacije: Tamara
Potočar, tel. 478-37-68, vsak delavnik med
9. in 11. uro.
10. Vsak kandidat mora za imenovanje v
naziv skladno z drugim odstavkom 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih izpolnjevati tudi
naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Naloge, za katere se delovno mesto razpisuje se nanašajo na:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih
gradiv s predlogi ukrepov,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti,
– izvajanje postopkov preverjanja:
– dobave sofinanciranih proizvodov,
– izvedbe storitev in resničnosti stroškov, za katere se zahteva povračilo,
– zagotavljanje skladnosti in na to nanašajočih se:
– odločitev Komisije in
– pravil države članice in Skupnosti,
posebej glede upravičenosti izdatkov za pomoč iz Strukturnih skladov v sklopu posamične pomoči, javnih naročil, državnih pomoči,
varstvu okolja in enakosti možnosti.
Služba vlade Republike Slovenije
za strukturno politiko
in regionalni razvoj

Druge objave
Št. 601-01-88/2003/14
Ob-4618/04
Po sklepu ministra za šolstvo, znanost
in šport, št. 601-01-88/2003/13, z dne 3. 2.
2004 Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
objavlja
javni poziv
za predlaganje članov upravnega
odbora Javne agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
1. Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list, RS, št. 96/02) v tretjem
odstavku 17. člena med ostalim določa, da
ustanovitelj agencije na področju raziskovalne dejavnosti imenuje v upravni odbor svoje
predstavnike in predstavnike na predlog
raziskovalnih organizacij, univerz, SAZU,
Gospodarske zbornice Slovenije ter drugih
uporabnikov storitev, reprezentativnih sindikatov s področja raziskovalne in razvojne
dejavnosti, društev ali drugih interesnih združenj, in sicer izmed uglednih znanstvenikov,
raziskovalcev ter nosilcev gospodarskega in
družbenega razvoja.
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Sklep o ustanovitvi Javne agencije za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(agencija) v 12. in 13. členu med ostalim določa, da ima upravni odbor agencije sedem
članov, in sicer so štirje člani predstavniki vlade, dva člana sta predstavnika raziskovalnih
organizacij, univerz in SAZU in en član je
predstavnik Gospodarske zbornice in drugih
uporabnikov raziskovalnih storitev, organiziranih v ustrezna interesna združenja oziroma
društva, uporabnikov, ki niso organizirani v
ustrezna interesna združenja ter reprezentativnih sindikatov s področja raziskovalne
dejavnosti.
2. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
poziva raziskovalne organizacije, univerze,
Slovensko akademijo znanosti in umetnosti,
Gospodarsko zbornico, in druge uporabnike,
organizirane v ustrezna interesna združenja
oziroma društva, uporabnike, ki niso organizirani v ustrezna interesna združenja ter
reprezentativne sindikate s področja raziskovalne dejavnosti, da posredujejo predloge
kandidatov, ki se jih bo imenovalo v upravni
odbor agencije.
Na podlagi posredovanih predlogov bo
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport oblikovalo predlog kandidatov in ga posredovalo
v odločitev Vladi Republike Slovenije.
3. Upravičeni predlagatelji so:
a) raziskovalne organizacije, univerze in
samostojni visokošolski zavodi, ki so vpisani
v evidenco raziskovalnih organizacij pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport;
b) Slovenska akademija znanosti in
umetnosti;
c) Gospodarska zbornica Slovenije;
d) interesna združenja, ki delujejo v
javnem interesu na področju raziskovalne
dejavnosti in so vpisana v evidenco raziskovalnih organizacij pri Ministrstvu za šolstvo,
znanost in šport;
e) društva, ki delujejo na področju raziskovalne dejavnosti v javnem interesu in so
vpisana v evidenco društev pri Ministrstvu za
šolstvo, znanost in šport;
f) reprezentativni sindikati s področja raziskovalne dejavnosti.
Upravičenost predlagateljstva dokazuje
pisna izjava pooblaščene osebe organizacije
iz f) točke prejšnjega odstavka o izpolnjevanju navedenih pogojev.
Iz predloga mora biti razvidno, ali je kandidat predlagan kot predstavnik organizacij,
navedenih v prvem odstavku 2. točke tega
poziva.
4. Pogoji, ki jih morajo v skladu s 15. členom Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
izpolnjevati predlagani kandidati so, da:
– imajo najmanj visoko strokovno izobrazbo;
– so strokovnjaki s področja dela oziroma
dejavnosti agencije;
– niso bili pravnomočno obsojeni zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– niso zaposleni v agenciji;
– niso funkcionarji v izvršilni veji oblasti in
– ne opravljajo dela oziroma dejavnosti
na področju, kjer obstaja možnost konflikta
med njihovimi zasebnimi in javnimi interesi
na strani agencije.
5. Predloge mora posredovati pooblaščena oseba organizacije.
Za posameznega predlaganega kandidata mora predlagatelj predložiti naslednje
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podatke: ime in priimek; dan, mesec, leto
in kraj rojstva; stopnjo izobrazbe; poklic, za
katerega je usposobljen; naziv organizacije,
kjer je zaposlen in delo, ki ga opravlja; stalno
prebivališče; izjavo predlaganega kandidata,
da pristaja na kandidaturo in izjavo, da ne
opravlja dela oziroma dejavnosti na področju,
kjer obstaja možnost konflikta med njegovimi
zasebnimi in javnimi interesi na strani agencije; kratko utemeljitev predloga.
6. Predlog s podatki, navedenimi pod točko 3, 4 in 5 posredujte na naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Urad za znanost (člane upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije), dr. Miloš Komac,
Trg OF 13, Ljubljana.
7. Predloge za javni poziv je treba poslati
do vključno 8. 3. 2004.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 19/2004
Ob-4602/04
Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 in 110/02), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto
2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03 in
67/03) objavlja Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad RS za mladino
javni poziv
za ugotavljanje usposobljenosti
izvajalcev dodatnih mladinskih
programov
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, Urad RS za mladino, Štefanova 1, Ljubljana.
1. Namen javnega poziva: namen javnega poziva je ugotavljanje usposobljenosti
javnih zavodov, ki opravljajo dejavnost mladinskega centra, za organiziranje dodatnih
mladinskih aktivnosti, ki so namenjene neorganizirani mladini in podpori mladinskim
iniciativam v lokalnem okolju.
Namen javnega poziva je tudi smiselno
izkoristiti obstoječe potenciale in pridobljene
izkušnje mladinskih centrov za ustvarjanje
pogojev za kakovostno preživljanje časa
odraščanja, izvajanje projektov, druženje in
povezovanje mladih v (ob)šolskih in drugih
prostorih.
2. Predmet poziva: predmet javnega poziva je sofinanciranje dodatnih mladinskih
programov za šolajočo in drugo mladinsko
populacijo.
3. Pogoji za sodelovanje na pozivu in
ugotavljanje usposobljenosti:
A) Na ta poziv se lahko odzovejo organizacije:
– ki so registrirane na podlagi Zakona o
zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96),
– katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je
občina,
– imajo z Uradom RS za mladino sklenjeno pogodbo o sofinanciranju dejavnosti
mladinskih centrov v letu 2003/2004.
B) Vlagatelj mora zagotoviti primeren
prostor in opremo za izvajanje dodatnih mladinskih programov.
C) Vlagatelj mora zagotoviti ustrezno
strokovno usposobljenost in zadostno število sodelavcev za organizacijo in izvedbo
programa.
D) Program mora biti po vsebini namenjen in prilagojen razmeram mladih na
teritorialno zaokroženem območju, znotraj
katerega ima vlagatelj sedež (občina, mestna občina, regija).
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Program mora zagotoviti udeležbo mladih
v daljšem časovnem obdobju, in v sodelovanju z drugimi organizacijami in institucijami v
lokalni skupnosti.
E) Vlagatelj mora predložiti pisno soglasje
programskega sveta javnega zavoda o širitvi
programov ter pisno izjavo ravnateljev šol, ali
odgovornih oseb drugih institucij v katerih se
bo program izvajal.
F) Vlagatelj mora realno ovrednotiti program v skladu s primerljivimi standardi sorodnih programov.
G) Izvajalec programa mora zagotoviti
najmanj 20% delež od celotne vrednosti programa iz drugih virov znotraj lokalne skupnosti, ki je lahko tudi v naravi. Vrednost planiranega programa ne sme biti nižja od 500.000
SIT in ne sme presegati 1,000.000 SIT.
H) Vloga mora biti izdelana izključno na
ustreznem obrazcu Urada RS za mladino.
5. Vrednost vseh razpoložljivih sredstev:
Okvirna višina sredstev javnega poziva
znaša 10,000.000 SIT.
Urad RS za mladino bo izbranim programom namenil 80% sredstev od skupne
priznane vrednosti programa. Neustrezni
deli programa s strani naročnika ne bodo
priznani.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2004, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve vlog ter opremljenost vlog
Vlagatelj mora vlogo, izpolnjeno na predpisanem obrazcu poslati izključno s priporočeno pošto, najpozneje do 15. 3. 2004, na
naslov Urada RS za mladino, p.p. 1711, 1001
Ljubljana.
Vlogo za poziv je potrebno poslati v zaprtem ovitku, na katerem mora biti vidna označba: “Ne odpiraj – Vloga za javni poziv”.
Veljavna bo vloga, ki bo pravilno opremljena in pravočasno oddana.
8. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje veljavnih vlog za dodelitev
sredstev bo opravila strokovna komisija
naročnika. Odpiranje vlog v skladu s 3. odstavkom 178. člena Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije ne bo javno.
Neveljavnih vlog strokovna komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene vlagateljem.
Vlagatelji bodo o odpiranju vlog prejeli obvestilo o odpiranju vlog.
9. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega poziva
Vlagatelji bodo o izidu javnega poziva obveščeni najpozneje v roku 15 dni od zaključka odpiranja vlog. Datum, do katerega bodo
vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
bo naveden v obvestilu o odpiranju vlog.
Naročnik bo hkrati s poslanim sklepom o
izboru pozval prejemnika, ki mu bodo dodeljena sredstva, k podpisu pogodbe. V primeru, da se prejemnik v roku 8 dni od prejema
ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil
od vloge za pridobitev sredstev.
10. Dokumentacija poziva
Obrazec, na katerem mora biti izdelana
vloga, lahko zainteresirani vlagatelji dobijo v
tajništvu Urada RS za mladino vsak delovni
dan med 13. in 14. uro ter po pošti ali elektronski pošti. Obrazec je vlagateljem na voljo
tudi na spletni strani Urada RS za mladino:
www.uradzamladino.gov.si
Vse dodatne informacije lahko vlagatelji
dobijo v tajništvu Urada RS za mladino in
pri Zorku Škvoru, do vključno 12. 3. 2004,
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vsak delovni dan med 13. in 14. uro, po tel.
01/426-57-01 ali na elektronskem naslovu
zorko.skvor@gov.si.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Urad RS za mladino
Ob-4484/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije,
Šmartinska cesta 55, Ljubljana, objavlja na
podlagi 29. in 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 13/03)
javno zbiranje ponudb
za prodajo rabljenih osebnih vozil
1. Predmet javnega zbiranja ponudb: devetnajst osebnih vozil tipa R5 Campus, dva
vozila tipa R Clio 1.2, eno vozilo tipa R Clio
1.4 RT ter eno vozilo tipa Audi 100 2.0E.
Skupna ocenjena vrednost osebnih vozil
znaša 4,040.000 SIT. Izračun vrednosti je podal Igor Šmajdek, sodni izvedenec in cenilec
za stroje in opremo.
2. Rok za oddajo ponudb je 4. 3. 2004.
3. Ponudbe se pošlje priporočeno po
pošti, po kurirski pošti ali prinese osebno na
naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, Ljubljana. Ponudnik
mora ponudbo oddati zaprto v eni ovojnici.
Na zaprti ovojnici mora biti naslov prodajalca, oznaka »Ne odpiraj – Ponudba«, oznaka
predmeta prodaje »Ponudba za odkup rabljenih vozil« in naslov pošiljatelja na hrbtni strani. Ovojnica mora biti zapečatena ali zaprta
tako, da je pri odpiranju možno preveriti, da je
ostala zaprta tako, kot je bila predana.
4. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena za odkup
vseh vozil z DDV.
5. Pogoji javne ponudbe:
– ponudnik mora odkupiti vsa vozila,
– najnižja odkupna cena vozil je v Cenilnem poročilu ocenjena vrednost, to je
4,040.000 SIT z DDV.
6. Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe:
– izpolnjen obrazec »ponudba«,
– podpisan in parafiran predlog pogodbe.
Vsi dokumenti so vsebovani v razpisni
dokumentaciji.
7. Prodajalec si pridružuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom, prav tako lahko
Vlada RS ali komisija kadarkoli do sklenitve
pravnega posla že začeti postopek ustavi.
8. Z najugodnejšim ponudnikom se sklene pogodba v roku 7 dni po odobritvi Vlade
RS.
9. Kupnina se nakaže na račun proračuna
RS v roku 8 dni po podpisu pogodbe.
10. Razpisna dokumentacija ter podrobnejši podatki in informacije glede
predmeta prodaje so dostopni po tel.
01/478-28-23 (Igor Štraus) ali po elektronski
pošti igor.straus@gov.si. Možen je ogled vozil na terenu ter ogled digitalnih fotografij.
Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije
Št. 345-01/04-03
Ob-4672/04
Na podlagi 6. člena Zakona o vračanju
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje,
uradno prečiščeno besedilo (ZVVJTO-UPB1,
Ur. l. RS, št. 83/03) in v skladu z Odlokom o
vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje na območju Občine Mirna Peč (Ur.

l. RS, št. 80/02 in 135/03) Občina Mirna Peč
objavlja
javni poziv
za predložitev dokumentov o vlaganjih
v javno telekomunikacijsko omrežje na
območju Občine Mirna Peč
1. Pogoji: na poziv se lahko prijavijo
morebitni upravičenci, to so fizične in pravne osebe ter njihovi pravni nasledniki, ki
so sklepali pogodbe oziroma samoupravne
sporazume s pravnimi predniki Občine Mirna Peč, krajevno skupnostjo ali gradbenimi
odbori, z namenom pridobitve telefonskega
priključka na Območju občine Mirna Peč.
2. Rok in način prijave
Morebitni upravičenci oddajo vlogo na obrazcu, ki ga dobijo na Občinski upravi občine
Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč.
Zahtevek lahko morebitni upravičenci
vložijo v času uradnih ur do vključno 31. 3.
2004.
Vlogi je potrebno priložiti pogodbo in druga dokazila, ki dokazujejo višino vlaganja,
kot na primer, blagajniške prejemke, obračune ter druge dokumente, ki so jih morebitni
upravičenci sklenili oziroma so bili izdani s
strani krajevne skupnosti ali gradbenih odborov, v zvezi s pridobitvijo telefonskega
priključka ali vlaganji v gradnjo javnega telefonskega omrežja.
Če navedenih dokazov morebitni upravičenec ne bo priložil, se bo kot dokazilo o
obstoju zahtevka upoštevala tudi pogodba iz
arhivske dokumentacije, kolikor ta obstaja. V
tem primeru se bo o vračilu ter o višini vračila
odločalo za vsak primer posebej, glede na
dokumentacijo, ki je na voljo.
Kolikor je vlagatelj pravni naslednik oseb
iz 1. točke poziva, mora zahtevku priložiti dokazilo o pravnem nasledstvu. Če je pravnih
naslednikov več, lahko ti enemu izmed sebe
izročijo pooblastilo za vložitev zahtevka ter
dvig vračila.
3. Predmet vračila
Osnovo za določitev višine vračila predstavlja skupna višina vlaganja, ki ga občini
za vlaganja v telefonske centrale, medkrajevne telefonske vode in krajevna telefonska
omrežja za posamezna prizna državno pravobranilstvo.
Priključnina in prispevek SIS se kot splošno obvezno plačilo za pridobitev telefonskega priključka, v višini določeni s tabelo ministrstva za informacijsko družbo, ne vračata.
Občina Mirna Peč
Št. 403-53/2004
Ob-4604/04
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, na
podlagi 107. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list št.
96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list
št. 6/03, 97/03) objavlja
javni poziv
za zbiranje programov financiranja na
področju kulture v Občini Ajdovščina v
letu 2004
1. Občina Ajdovščina bo v letu 2004 financirala naslednje dejavnosti na področju
kulture:
Dejavnosti kulturnih društev:
– program redne dejavnosti društva,
– strokovne sodelavce in strokovno izpopolnjevanje,
– udeležbo na tekmovanjih in preglednih
prireditvah.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci: da imajo sedež v Občini Ajdovščina, da
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so registrirani po zakonu o društvih in imajo
v svojih aktih opredeljeno dejavnost na področju kulture, da imajo osnovne materialne,
prostorske in kadrovske možnosti, da imajo
urejeno evidenco o članstvu, da je program
sprejel pristojni organ.
3. Programi bodo sofinancirani po merilih
iz Pravilnika o merilih za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev in prireditev in drugih
kulturnih programov v Občini Ajdovščina.
4. Okvirna višina sredstev namenjenih za
predmet javnega poziva znaša; 7,400.000
SIT. Sredstva morajo biti porabljena do
31. 12. 2004.
5. Izvajalci program predložijo na predpisanih obrazcih in v skladu z razpisno dokumentacijo. Razpisno dokumentacijo lahko
predlagatelji programov v razpisnem roku
dvignejo v tajništvu Občine Ajdovščina, v
času uradnih ur. Razpisna dokumentacija je
dosegljiva tudi na spletni strani Občine Ajdovščina: http://www.ajdovscina.si. Informacije o
razpisu zainteresirani prejmejo v oddelku za
družbene dejavnosti, kontaktna oseba Martina Kobal, tel. 05/365-91-23.
6. Rok za posredovanje vlog je 22. 3.
2004. Šteje se, da je vloga pravočasna v kolikor je zadnji dan roka oddana na pošti priporočeno na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta
5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, ali osebno prinesena v vložišče občine, do 14. ure.
7. Vloge morajo biti posredovane v zaprti
ovojnici, označene z naslednjim besedilom:
javni poziv – kultura. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov predlagatelja.
Nepravočasno prispelih vlog, komisija ne bo
obravnavala. Vloge se bodo v predpisanem
roku obravnavale po času prispetja.
8. O izidu javnega poziva bodo izvajalci
obveščeni v roku 30 dni od izteka roka. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
Občina Ajdovščina
Št. 015-03-3565/2003
Ob-4640/04
Na podlagi 80 f. člena Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 56/02), 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03), 7. in 98. člena Statuta občine Dobrova- Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99),
objavlja Občina Dobrova- Polhov Gradec
poziv za javno zbiranje
ponudb za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. Nepremičnina, parc. št. 234/15, travnik
v izmeri 1018 m2, vpisana v zk. vl. 612, k.o.
Podsmreka. Parcela se nahaja v zazidljivem
območju, ki se ureja s prostorskimi ureditvenimi pogoji, v območju gradnje družinskih
stanovanjskih hiš v prostostoječi zazidavi.
2. Nepremičnini, parc. št. 1382, travnik v
izmeri 1852 m2 in parc. št. 1383/1, travnik v
izmeri 3428 m2, vpisani v zk. vl. 1339, k.o.
Šujica. Parceli se nahajata v zazidljivem območju, v območju gradnje družinskih stanovanjskih hiš v prostostoječi zazidavi.
II. Prodajni pogoji
1. Nepremičnina pod točko 1 se prodaja
za ceno 24,162.000 SIT, nepremičnini pod
točko 2 pa za skupno ceno 125,320.800
SIT.
2. Na razpisu lahko sodelujejo domače
pravne in fizične osebe.
3. Nakup po načelu videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne
napake predmeta prodaje.
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4. Ponudnik resnost ponudbe jamči z
vplačilom varščine v višini 10% od najnižje
prodajne cene (objavljena zgoraj pod točko
1) na TRR 01221-00000813 sklic na št. 111,
Občina Dobrova-Polhov Gradec.
Izbranemu najugodnejšemu ponudniku
bo varščina brezobrestno všteta v kupnino.
Drugim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku petih dni po končanem
izboru najugodnejšega ponudnika.
5. Davek v skladu z zakonodajo, stroške
sestave pogodbe in vknjižbe v zemljiško knjigo plača kupec.
6. Kupec lahko prevzame nepremičnine
v last in posest ter vknjiži lastništvo na svoje ime po plačilu celotne kupnine in ostalih
dajatev.
III. Vsebina ponudb
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati:
1. podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba;
2. firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba;
3. matično in davčno številko ponudnika;
4. fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 30 dni za pravne osebe
oziroma priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike;
5. navedbo nepremičnine, ponujeno
ceno, način in rok plačila;
6. dokazilo o plačani varščini;
7. pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje;
8. številko transakcijskega računa ponudnika za vrnitev vplačane varščine.
II. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika
1. Pisne ponudbe z dokazili morajo prispeti na naslov: Občina Dobrova-Polhov
Gradec, Ul. Vladimirja Dolničarja 2, 1356
Dobrova, v zaprti ovojnici z oznako »javni
razpis- nepremičnina (navesti nepremičnino
pod tč. 1 ali 2) – ne odpiraj«, in sicer najkasneje do 15. 3. 2004 do 12. ure.
2. Javno zbiranje ponudb bo v ponedeljek, dne 15. 3. 2004 ob 17. uri v prostorih
Občine Dobrova-Polhov Gradec.
3. Nepopolne in prepozno prispele ponudbe se ne bodo upoštevale.
4. Kriteriji pri izbiri kupcev: ponujena cena,
rok plačila kupnine in plačilni pogoji.
5. Najugodnejši ponudnik bo izbran v tridesetih dneh od izteka razpisnega roka. Z
izbranim ponudnikom bo pogodba sklenjena
v roku petnajstih dni po dokončnosti sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani
ponudnik v navedenem roku ne podpiše pogodbe, prodajalec zadrži varščino.
6. Kolikor bi na razpis prispelo več približno enakovrednih vlog, ki so bolj ugodne od
ostalih, se nadaljnji postopek prodaje lahko
izvede na podlagi javne dražbe, na katero se
povabi interesente, ki so predložili te približno
enake vloge.
7. Prodajalec si pridržuje pravico, da z
nobenim od ponudnikov ne sklene kupoprodajne pogodbe.
Vse informacije glede nepremičnine,
ogleda ter pregled razpoložljive dokumentacije so na voljo na naslovu prodajalca ali
na tel. 01/36-42-210. Kontaktna oseba je
Mateja Tavčar.
Občina Dobrova-Polhov Gradec
Št. 4315/00
Ob-4458/04
Stečajni dolžnik Tokis d.o.o., Ilirska Bistrica v stečaju, Vojkov drevored 14, Ilirska
Bistrica, objavlja
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informativno zbiranje ponudb
za prodajo terjatev
Predmet zbiranja ponudbe so terjatve
iz naslova plačila obrokov do sedmih kupcev stanovanj po Stanovanjskem zakonu
po stanju na 1. 1. 2004 v skupnem znesku
7,074.474 SIT, pri čemer se kupec zavezuje prevzeti vse morebitne obveznosti do
Slovenske odškodninske družbe d.d. in/ali
Stanovanjskega sklada RS.
Predmet ponudbe je lahko le odkup terjatev v celoti s prevzemom obveze poravnave
morebitnih obveznosti.
Ponudnik naj ponudi ceno in rok plačila, ki
ne sme biti daljši od 8 dni od dneva sklenitve
prodajne pogodbe.
Prodajna pogodba se sklene v roku 8 dni
po izbiri ponudnika, kar se opravi v 8 dneh po
poteku roka za zbiranje ponudb.
Ponudbe se dostavijo na naslov stečajnega dolžnika s pripisom »ponudba«.
Kupec je dolžan poravnati vse stroške
v zvezi z davčnimi obveznostmi pri prodaji
terjatev, kakor vse stroške v zvezi s sestavo
pogodbe in prenosom lastninske pravice.
Ponudbe se dostavijo na naslov Tokis
d.o.o. v stečaju, Vojkov drevored 14, 6250
Ilirska Bistrica, najpozneje v roku 10 dni po
objavi tega oglasa.
Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe o prodaji terjatev z nobenim
od ponudnikov.
Vse informacije lahko dobijo ponudniki po
tel. 01/300-40-80 med 13. in 15. uro ali faksu
01/300-40-90.
Tokis d.o.o. v stečaju
stečajni upravitelj Brane Gorše
Ob-4532/04
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg. št.
2003/08376 dne 9. 2. 2004 pri subjektu vpisa
ACM d.o.o. zastopanje, trgovina in proizvodnja, 1000 Ljubljana, Tržaška 132, pod vložno
številko 1/25212/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča začetek likvidacijskega postopka nad subjektom.
Likvidacijska družba Bonig d.o.o., Valjhunova 11, 1000 Ljubljana, katero zastopa
upravitelj Igor Bončina, poziva vse upnike,
da prijavijo svoje terjatve likvidacijski družbi
v roku 45 dni od objave tega oklica. Prijave je
potrebno vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazili o obstoju terjatve in
jih poslati na naslov: Bonig d.o.o., Valjhunova
11, 1000 Ljubljana.
Dolžnike pozivamo, da takoj poravnajo
svoje dolgove do likvidacijske mase.
Likvidacijska družba Bonig d.o.o.
Likvidacijski upravitelj
Igor Bončina
Ob-4687/04
Na podlagi sklepa stečajnega senata
Okrožnega sodišča v Celju, St 105/2001 z
dne 10. 2. 2004 nad stečajnim dolžnikom
Michelle d.o.o. v stečaju, Cesta na Dobrovo
29a, 3000 Celje, objavlja stečajni upravitelj
zbiranje ponudb
(I. narok)
I. Predmet prodaje
Terjatve dolžnikovih dolžnikov, ki skupno
znašajo 1,228.406,50 SIT. Seznam terjatev
je naslednji:
1. Terjatev do Račun. Servis Milena Timpran s.p., Teharje v skupni višini
1,228.406,50 SIT.
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Izklicna cena za terjatev, znižano za 70%
znaša 368.521,95 SIT.
Varščina za nakup terjatev znaša najmanj
10% izklicne cene.
Izklicna cena je postavljena v skladu z
zbranimi informacijami o kvaliteti terjatve in
dejstvu, da je terjatev težko izterljiva. 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 spolnitev 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.
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. 06000-0107281135 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
objavi.
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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 v 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 105/2001
– 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 8. do 12. ure, po predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem.
Stečajni upravitelj
Ob-4688/04
Na podlagi sklepa stečajnega senata
Okrožnega sodišča v Celju, St 94/2002 z
dne 10. 2. 2004 nad stečajnim dolžnikom
Facig Hardware d.o.o. – v stečaju, Mestni trg
3, 3210 Slovenske Konjice, objavlja stečajni
upravitelj
zbiranje ponudb
(I. dražbeni narok)
I. Predmet prodaje
Pravna oseba Facig Hardware d.o.o. – v
stečaju, ki vsebuje:
1. Vrednost Pravne osebe Facig Hardware d.o.o. kot podjetja, ki predstavlja vrednost
registracije in firme pravne osebe.
Premoženje »pravna oseba Facig Hardware d.o.o. v stečaju, Mestni trg 3, 3210
Slovenske Konjice« se prodaja v kompletu
kot celota, izklicna cena znaša 350.000 SIT,
varščina znaša najmanj 10% izklicne cene.
Premoženje »pravna oseba« je ocenjeno
kot celota s cenitvenim poročilom z dne 2. 2.
2004. Izklicna cena je v skladu s cenitvenim
poročilom mag. Vide Potočnik, univ. dipl. ek.,
s pooblastilom kot izkušene ocenjevalke
vrednosti podjetij, št. 081-1/98-043, ki ga je
izdal Slovenski inštitut za revizijo.
II. Pogoji prodaje
1. Premoženje »pravna oseba« se prodaja v kompletu kot celota, z zbiranjem ponudb, po sistemu »videno-kupljeno«.
2. Premoženje bo prodano najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbral stečajni upravitelj pod nadzorom predsednika stečajnega
senata (154. člen ZPPSL).
3. Podpis pogodb in plačilo kupnine: za
premoženje mora kupec podpisati pogodbo
v roku 45 dni po prejemu poziva stečajnega
upravitelja za sklenitev pogodbe, kupnino pa
plačati v 15 dneh od sklenitve pogodbe.
4. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je
določen v 3. točki, 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.
5. Izklicna cena ne vsebujejo nobenih
davščin in prispevkov. Davščine in prispevki

se zaračunajo izbranemu ponudniku dodatno. Vse dajatve in stroške v zvezi z prenosom lastništva mora plačati kupec.
6. Stečajni senat bo s ustreznim sklepom
zagotovil vpis novega lastnika pravne osebe
v sodni register Okrožnega sodišča v Celju.
7. Kupljeno premoženje, pravna oseba
(korporacijske pravice – 100% lastniški delež) bo kupcu izročeno v posest in last po
plačilu celotne kupnine.
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 od 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 prvega, drugega,
in tretjega odstavka ZPPSL.
2. Pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov, ponujeni znesek, ponudbo pa mora podpisati odgovorna
oseba. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
dokazilo o plačilu varščine 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. 06000-0931535725, 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 8 dni po
objavi.
2. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
odločeno v osmih dneh od poteka roka za
zbiranje ponudb.
3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v 8. dneh od izbire.
4. Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe o
prodaji z najugodnejšim ponudnikom kolikor
ponudnik ne izpolnjuje vseh razpisanih pogojev ali kakorkoli 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 94/2002
– Ponudba za odkup – ne odpiraj.
V. Drugo
Vse informacije v zvezi s prodajo in ogledom premoženja dobijo zainteresirani ponudniki pri stečajnem upravitelju Kos Tomažu,
tel. 03/427-44-80 in GSM 041/652-185.
Dodatne informacije o premoženju in
ogled cenilnega zapisnika je mogoče dobiti v Insolvenčni pisarni Celje, Ulica XIV.
divizije 14/III, vsak delovni dan od 8. do 12.
ure, po predhodnem dogovoru s stečajnim
upraviteljem.
Stečajni upravitelj
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Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 211-8/03-120
Ob-4387/04
Upravna enota Brežice, Oddelek za
upravne notranje zadeve, na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99,
70/00 in 52/02) in pooblastila načelnika
Upravne enote Brežice št. 031-1/00-1 z dne
3. 4. 2000, v upravni zadevi ugotavljanje
dejanskega stalnega prebivališča Bajrekatrevića Cana, sedaj neznanega prebivališča,
izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika Bajrektarević Canu, roj. 2. 2. 1981, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na naslovu Globoko,
Mali vrh 22a, sedaj neznanega prebivališča,
se postavi Danica Henigman Ban, delavka
Upravne enote Brežice.
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. 2/05-08-21102-79/2004-2 Ob-4392/04
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 Indjić Rada, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Indjić Radu, roj. 8. 9. 1992, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Čanžekova
ulica 28, 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. 2/05-08-21102-77/2004-2 Ob-4393/04
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 Indjić Djuje, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Indjić Djuji, roj. 28. 3. 1969, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Čanžekova
ulica 28, 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. 2/05-08-21102-78/2004-2 Ob-4394/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o sploš-

Št.

nem 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 Indjić Dragane, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Indjić Dragani, roj. 3. 10. 1990, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Čanžekova ulica 28, 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. 2/05-08-21102-45/2003-13 Ob-4399/04
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 Murn Bojana, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Murn
Bojanu, roj. 3. 1. 1963, s prijavljenim stalnim
prebivališčem na naslovu Glinškova ploščad
10 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. 2/05-08-21102-613/2003-12 Ob-4400/04
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 More Zorana, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
More Zoranu, roj. 4. 8. 1961, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na Osterčevi ulici 2 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. 35102-141/2003-141
Ob-4401/04
Upravna enota Brežice izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila načelnika Upravne enote Brežice, št. 031-1/00-1/45
z dne 4. 10. 2000, v zadevi izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo avtoceste na odseku Smednik – Krška vas po uradni dolžnosti
naslednji sklep:
Monika Volk, upravna delavka iz UE Brežice, se postavi za začasnega zastopnika
Iastnikov:
– Julijana Milinković, parc. št 4017/1,
k.o. Cerklje,
– Uršula Suban, parc. št. 4195/1, k.o.
Krška vas.
Zastopala jih bo v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo avtoceste na
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odseku Smednik – Krška vas, dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik oziroma sama
stranka ali njen pooblaščenec.
Št. 2/05-08-21102-591/2003-17 Ob-4402/04
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 Sajdl Iztoka, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Sajdl
Iztoku, roj. 25. 10. 1976, s prijavljenim stalnim prebivališčem na Kunaverjevi ulici 12 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. 2/05-08-21102-499/2003-10 Ob-4403/04
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 Guček Aleša, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Guček Alešu, roj. 28. 11. 1966, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na Plešičevi ulici 47,
Ljubljana, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-09-21102-313/2003 Ob-4404/04
Republika Slovenija, 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 Branka Primožiča, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Branku Primožiču, 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. 2/05-08-21102-267/2003-11 Ob-4405/04
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 Živković Sandija,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
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1. Za začasnega zastopnika stranki Živković Sandiju, roj. 11. 1. 1966, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na Ptujski ulici 27 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. 2/05-08-21102-515/2003-13 Ob-4406/04
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 Shilds Marca, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Shilds Marcu, roj. 1. 2. 1951, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na Martina Krpana
ulici 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. 25203-1/2004 1205
Ob-4422/04
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 42.
člena Zakona o tujcih (ZTuj-1-UPB1, Ur. l.
RS, št. 108/02 - prečiščeno besedilo) in 51.
člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP, Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00 in
52/02), po uradni dolžnosti, v upravni zadevi
prenehanja dovoljenja za stalno prebivanje
Dragiši Mitiću, z zadnjim prebivališčem na
naslovu Uršna sela, Vaška cesta 40, naslednji sklep:
Dragiši Mitić, roj. 17. 10. 1948, v kraju
Vitanovac, Srbija in Črna gora, z zadnjim
prebivališčem na naslovu Uršna sela, Vaška cesta 40, se v postopku prenehanja
dovoljenja za stalno prebivanje, postavi
začasna zastopnica Majda Struna, delavka
tukajšnjega upravnega organa, ki ga bo zastopala v tem postopku, dokler ne nastopi
stranka sama.
Št. 25202-1/2004 1205
Ob-4423/04
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 42.
člena Zakona o tujcih (ZTuj-1-UPB1, Ur. l.
RS, št. 108/02 - prečiščeno besedilo) in 51.
člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP, Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00 in
52/02), po uradni dolžnosti, v upravni zadevi
prenehanja dovoljenja za stalno prebivanje
Nadi Jovanović, z zadnjim prebivališčem na
naslovu Novo mesto, Seidlova cesta 56, naslednji sklep:
Nadi Jovanović, roj. 15. 5. 1962, v kraju
Brezićani, BiH, z zadnjim prebivališčem na
naslovu Novo mesto, Seidlova cesta 56, se
v postopku prenehanja dovoljenja za stalno
prebivanje, postavi začasna zastopnica Majda Struna, delavka tukajšnjega upravnega
organa, ki jo bo zastopala v tem postopku,
dokler ne nastopi stranka sama.
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Št. 2/05-11-21102-586/2000-31Ob-4490/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2.
2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča Bojana Jakoša, sedaj
neznanega prebivališča, izdaja po uradni
dolžnosti naslednji sklep;
1. Za začasnega zastopnika stranki Bojanu Jakošu, roj. 24. 8. 1958, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Milčetova
pot 10, 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. 2/05-32-21102-412/2001-18 Ob-4598/04
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
upravni zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Ban Olge, sedaj neznanega prebivališča, izdaja po uradni dolžnosti
naslednji sklep;
1. Za začasnega zastopnika stranki Ban
Olgi, roj. 13. 5. 1959, s prijavljenim stalnim
prebivališčem v Ljubljani, Vipavska ulica 32,
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. 2/05-08-21102-5/2004-12 Ob-4599/04
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 Kragelj Valentina, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep;
1. Za začasnega zastopnika stranki Kragelj Valentinu, roj. 25. 7. 1977, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Brodarjev
trg 14, 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. 2/05-08-21102-959/2003-16 Ob-4600/04
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 Lindič Marije in Križaj
Matica, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Lindič Mariji, roj. 9. 9. 1935 in Križaj Maticu,
roj. 2. 7. 1970 s prijavljenim stalnim prebivališčem na Tugomerjevi ulici 10 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. 2/05-32-21102-15/2002-24 Ob-4627/04
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 upravni zadevi ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča Hari Vlada, sedaj
neznanega prebivališča, izdaja po uradni
dolžnosti naslednji sklep;
1. Za začasnega zastopnika stranki Hari
Vladu, roj. 9. 1. 1959, s prijavljenim stalnim
prebivališčem v Ljubljani, Bratovševa ploščad 22, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik, oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-08-21102-653/2003-14 Ob-4630/04
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 Prošek Marjana, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep;
1. Za začasnega zastopnika stranki Prošek Marjanu, roj. 28. 3. 1961, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Krožna pot
62, 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. 2/05-05-02003-95/2002-4 Ob-4655/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) v zvezi z 29.
in 33. členom Zakona o društvih (Uradni list
RS, št. 65/95, 49/98 – odl. US in 89/99) in
pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Ragbi klub Golovec, z zadnjim znanim sedežem na naslovu
v Ljubljani, Jakčeva 2, po uradni dolžnosti,
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Ragbi klub Golovec, z
zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Jakčeva 2, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-67/2002-8 Ob-4656/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
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splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) v zvezi z 29.
in 33. členom Zakona o društvih (Uradni list
RS, št. 65/95, 49/98 – odl. US in 89/99) in
pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Racing F-1 club
Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Stegne 21, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Racing F-1 club Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Stegne 21, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-100/2002-3 Ob-4657/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) v zvezi z 29.
in 33. členom Zakona o društvih (Uradni list
RS, št. 65/95, 49/98 – odl. US in 89/99) in
pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Klub ljubiteljev
divje narave Modri Panter BIMP, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu v Ljubljani,
Dolenjska cesta 43, po uradni dolžnosti,
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Klub ljubiteljev divje narave Modri Panter BIMP, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu Ljubljana, Dolenjska
cesta 43, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-94/2002-3 Ob-4658/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) v zvezi z 29.
in 33. členom Zakona o društvih (Uradni list
RS, št. 65/95, 49/98 – odl. US in 89/99) in
pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Društvo Fortuna
Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Miklošičeva ulica 13, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki – društvu z imenom: Društvo Fortuna
Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Miklošičeva ulica 13,
se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-7/1999-3
Ob-4659/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) v zvezi z 29.
in 33. členom Zakona o društvih (Uradni list
RS, št. 65/95, 49/98 – odl. US in 89/99) in
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pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Foto klub »Partizan«, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Trg osvobodilne fronte 12, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Foto klub »Partizan«,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu v
Ljubljani, Trg osvobodilne fronte 12, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote
Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-97/2002-3 Ob-4660/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) v zvezi z 29.
in 33. členom Zakona o društvih (Uradni list
RS, št. 65/95, 49/98 – odl. US in 89/99) in
pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Športno društvo
Zmajček, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Kamnogoriška 29, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki – društvu z imenom: Športno društvo
Zmajček, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Kamnogoriška 29, se
postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-105/2002-3 Ob-4661/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) v zvezi z 29.
in 33. členom Zakona o društvih (Uradni list
RS, št. 65/95, 49/98 – odl. US in 89/99) in
pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Združenje za
preprečevanje zlorabe otrok in za pomoč
v družini, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Resljeva 18, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Združenje za preprečevanje zlorabe otrok in za pomoč v družini, z
zadnjim znanim sedežem na naslovu: Ljubljana, Resljeva 18, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-487/2002-2 Ob-4662/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) v zvezi z 29.
in 33. členom Zakona o društvih (Uradni list
RS, št. 65/95, 49/98 – odl. US in 89/99) in
pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Krajevna organi-
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zacija RKS Vodice, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Vodicah nad Ljubljano, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Krajevna organizacija
RKS Vodice, z zadnjim znanim sedežem:
Vodice nad Ljubljano, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-310/2002-3 Ob-4663/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) v zvezi z 29.
in 33. členom Zakona o društvih (Uradni list
RS, št. 65/95, 49/98 – odl. US in 89/99) in
pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Avto magazin
Mini klub, Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Dunajska 5,
po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Avto magazin Mini
klub, Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu Ljubljana, Dunajska 5, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote
Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-107/2002-3 Ob-4664/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) v zvezi z 29.
in 33. členom Zakona o društvih (Uradni list
RS, št. 65/95, 49/98 – odl. US in 89/99) in
pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Planinsko društvo »Kres« Ljubljana, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu v Ljubljani, Igriška 5,
po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Planinsko društvo
»Kres« Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Igriška 5, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote
Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.

Postavitev začasnega
zastopnika po 55. členu ZUP
(Ur. l. SFRJ, št. 47/86)
Št. 2/05-11-21102-380/98-72 Ob-4628/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 55. člena Zakona
o splošnem upravnem postopku (Ur. l.
SFRJ, št. 47/86) in pooblastila načelnice
št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča za Gorana Grdadolnika, sedaj
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neznanega prebivališča, izdaja po uradni
dolžnosti naslednji sklep;
1. Za začasnega zastopnika stranki Goranu Grdadolniku, roj. 6. 7. 1963, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Štepanjska cesta 22, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 021-3/2004
Ob-4396/04
Zaradi združitve oziroma ustanovitve
enotnega sindikata v gospodarski družbi
Radeče Papir d.d., se iz evidence statutov sindikatov, z dnem 31. 1. 2004, izbriše
sindikat, vpisan pri Upravi enoti Laško pod
zaporedno št. 2: Sindikat proizvodnih delavcev podjetja Radeče – Papir, Njivice
7, Radeče.
Št. 127-1/2004-517
Ob-4397/04
Upravna enota Kočevje sprejme v hrambo Pravila Sindikata Komunale Kočevje,
d.o.o., s sedežem sindikata v Kočevju,
Tesarska 10.
Pravila Sindikata Komunale Kočevje, d.o.o. so z dnem izdaje odločbe št.
127-1/2004/517 z dne 6. 2. 2004, vpisana
v evidenco sindikatov pod zaporedno številko 62.
Št. 013-2/2004-5
Ob-4398/04
ZSSS, Sindikat dejavnosti stanovanjskega in komunalnega gospodarstva,
Sindikat podjetja Komunalna energetika
Nova Gorica, s sedežem Nova Gorica, Delpinova ulica 10, katerega pravila sindikalne
skupine so bila sprejeta v hrambo z odločbo
upravnega organa št. 013-6/94-1/Us dne 6.
4. 1994 in so bila vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno št. 87, se z
dnem 17. 12. 2003 izbriše iz evidence statutov sindikatov.
Št. 014-1/94
Ob-4457/04
Pravila Sindikata cestnega prometa
Slovenije, sindikat podjetja Transavto Postojna, Tržaška 61, Postojna, se
z dnem 11. 2. 2004 izbrišejo iz evidence
hrambe statutov sindikatov pri Upravni enoti Postojna, Ljubljanska c. 4, Postojna.
Pravila so bila vpisana v evidenco statutov pod zaporedno št. 30/94.
Št. 024-2/2004-123
Ob-4460/04
Pravilnik Sindikata ALBA Slovenj Gradec Neodvisnost Konfederacija novih
sindikatov Slovenije, s sedežem Pod
gradom 1 v Slovenj Gradcu, je bil sprejet
v hrambo na Upravni enoti Slovenj Gradec
z odločbo št. 024-2/2004-123 z dne 12. 2.
2004 in vpisan v evidenco Pravilnikov sindikatov pod zaporedno št. 2/2004.
Predsednik sindikata je Janez Hribšek.
Izvoljen izvršni odbor sestavljajo:
– Janez Hribšek, po funkciji,
– Marjan Štumberger,
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– Darko Šajher.
Izvoljen nadzorni odbor sestavljajo:
– Silvo Pejovnik,
– Jure Potočnik,
– Bojan Žvikart.
Notranji zaupnik po funkciji predsednika sindikata SN KNSS ALBA SG je Janez
Hribšek, zunanji zaupnik po funkciji predsednika SN KNSS Koroške regije pa je
Miroslav Garb.
Št. 024-1/2004-123
Ob-4461/04
Pravilnik Sindikata Grammer Automotive Slovenija Slovenj Gradec Neodvisnost Konfederacija novih sindikatov
Slovenije, s sedežem na Celjski cesti 45
v Slovenj Gradcu, je bil sprejet v hrambo
na Upravni enoti Slovenj Gradec z odločbo
št. 024-1/2004-123 z dne 12. 2. 2004 in vpisan v evidenco Pravilnikov sindikatov pod
zaporedno št. 3/2004.
Predsednik sindikata je Milan Gaube
ml.
Izvoljen izvršni odbor sestavljajo:
– Milan Gaube ml., po funkciji,
– Neda Šabič,
– Goran Šurc.
Izvoljen nadzorni odbor sestavljajo:
– Bojan Grm,
– Klavdija Pšeničnik,
– Robert Sušec.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 30721-2/03-21
Ob-4407/04
Urad RS za varstvo konkurence je 9. 2.
2004 na podlagi zahteve za izdajo negativnega izvida in podrejeno posamične izjeme,
ki jo je 12. 6. 2003 vložilo Združenje bank
Slovenije, Gospodarsko interesno združenje, Ljubljana, Šubičeva 2, Ljubljana
(v nadaljevanju: ZBS), ter na podlagi postopka ugotavljanja kršitve 5. člena v zvezi
s 3. členom ZPOmK, ki ga je Urad uvedel po
uradni dolžnosti proti ZBS, sprejel odločbo
kot sledi iz izreka v nadaljevanju:
1. Dogovor o načinu poslovanja s plačilnimi instrumenti: posebno položnico, posebno nakaznico, trajnim nalogom, direktno
obremenitvijo in direktno odobritvijo, ki so ga
v okviru Združenja bank Slovenije sprejele
njegove članice, je v skladu s tretjim odstavkom 5. člena ZPOmK in zato ni prepovedan
in ničen.
2. Posamična izjema začne učinkovati
z dnem izdaje te odločbe in se podeli za
dobo 3 let od dneva začetka učinkovanja
posamične izjeme.
3. Priglasitelj mora izpolniti naslednje
obveznosti:
– osem dni po dejanski uveljavitvi Dogovora o načinu poslovanja s plačilnimi
instrumenti: posebno položnico, posebno
nakaznico, trajnim nalogom, direktno obremenitvijo in direktno odobritvijo, o tem obvestiti Urad in predložiti kopijo dogovora.
4. Zahtevek za izdajo negativnega izvida
se zavrne.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3072-9/03-8
Ob-4456/04
Urad RS za varstvo konkurence je 10. 2.
2004 na podlagi postopka ugotavljanja kršit-

ve 5. člena v zvezi s 3. členom ZPOmK, ki
ga je Urad uvedel po uradni dolžnosti proti
Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva
13, 1504 Ljubljana, sprejel odločbo kot sledi iz izreka odločbe v nadaljevanju:
1. Tarifa agencijskih storitev (v nadaljevanju: Tarifa), ki jo je 6. maja 2002, v
skladu s peto alineo 6. člena ter 12. in 23.
členom Pravil Zveze pomorsko prometnih
agencij Slovenije (v nadaljevanju: Pravil)
sprejela Zveza pomorsko prometnih
agencij Slovenije (v nadaljevanju: ZPPA)
z začetkom veljavnosti 1. junija 2002, je v
nasprotju z določili 5. člena v povezavi s 3.
členom ZPOmK.
2. 20. člen Splošnih pogojev poslovanja
ZPPA, ki jih je 6. maja 2002, v skladu s peto
alineo 6. člena ter 12. in 23. členom Pravil
sprejela ZPPA z začetkom veljavnosti 1. junija 2002, je v nasprotju z določili 5. člena v
povezavi s 3. členom ZPOmK.
3. 8. člen Dobrih poslovnih običajev in
pravil obnašanja (v nadaljevanju: Dobri poslovni običaji), ter prvi odstavek 12. člena
le-teh je v nasprotju z določili 5. člena v
povezavi s 3. členom ZPOmK. Navedene
Dobre poslovne običaje je 6. maja 2002 v
skladu s peto alineo 6. člena in 12. ter 23.
členom Pravil sprejela ZPPA z začetkom
veljavnosti 1. junija 2002.
4. V povezavi z zgoraj navedenimi določbami so v nasprotju z določili 5. člena
v povezavi s 3. členom ZPOmK tudi tretja in peta alinea 6. člena Pravil ter 12. in
23. člen Pravil, ki predstavljajo podlago za
sprejem aktov ZPPA z zgoraj navedenimi
določbami.
5. Določbe Tarife 20. člena Splošnih pogojev poslovanja ZPPA, 8. in 12. člena Dobrih poslovnih običajev, tretja in peta alinea
6. člena ter 12. in 23. člen Pravil v povezavi
z ostalimi določbami izreka, so prepovedane in nične.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-4390/04
Ime medija: Kanal 3 Apače.
Ime in priimek izdajatelja: Edšidt Olga
s.p., Apače 132/a, sedež izdajatelja, Video
studio 90, Trg svobode 10, Gornja Radgona.
Odgovorna oseba izdajatelja: Edšidt
Olga.
Zvrst in časovni interval: lokalni komercialni TV program.
Odg. urednik: Edšidt Boris.
Sedež uredništva: Trg svobode 10, Gornja Radgona.
Način in območje: preko kabelsko razdelilni sistem.
Jezik: slovenski.
Viri financiranja: lastna.
Delež: 100% lastni.
Ob-4419/04
Medij: Avto foto market, Navtika magazin, Audi magazin.
Izdajatelj: Avto FM, d.o.o., Bravničarjeva
9, 1000 Ljubljana.
Direktor in lastnik podjetja: Sašo Mrak
– 100%.
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Ob-4427/04
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
s 100% deležem podjetje Megaline d.o.o.,
Stegne 21c, 1117 Ljubljana.
Ob-4428/04
Ime medijev: Cool, SWPower, Bim Bam,
Horizont, Cool Horoskop, Top Secret, Top
Secret Special.
Izdajatelj in lastnik navedenih medijev
je podjetje Novium d.o.o., Titova cesta 44,
2000 Maribor. Direktorja sta Mario Tement
in Sergej Prosen, ki nastopata tudi kot edina
družbenika v tem podjetju.
Ob-4429/04
1. Ime medija: Sponka.tv.
2. Izdajatelj medija: Domates d.o.o., Liminjanska 96, 6320 Portorož.
3. Ime in priimek ter stalno bivališče fizične osebe, ki ima najmanj 5% delež izdajatelja
in 5% upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: Matjaž Dodič, Ulica 30. divizije 10, 6320
Portorož.
4. Zakoniti zastopnik izdajatelja in direktor
družbe: Matjaž Dodič, Ulica 30. divizije 10,
6320 Portorož.
Ob-4430/04
Ime radijskega programa: Radio Geoss.
Izdajatelj: Mahkovec Š&d, d.n.o., Valvazorjev trg 3, 1270 Litija.
Viri financiranja: oglaševanje.
Lastništvo: 50% Mija Mahkovec, Breg
7, 1270 Litija; 50% Jože Mahkovec, Breg
7, 1270 Litija.
Ob-4431/04
Ime medija: Denar Revija o davkih.
Izdajatelj: MFB Consulting d.o.o, Ljubljana, Dunajska 156.
Lastniki z najmanj 5% deležem v kapitalu:
Biserka Ošlaj, Krivec 4, Ljubljana (100%).
Uprava izdajatelja: Biserka Ošlaj.
Ob-4451/04
Ime medija: Svet Nepremičnin.
Izdajatelj: Vivainvest d.o.o.
Odgovorna oseba izdajatelja: Borut
Zgonc.
Sedež izdajatelja: Bratov Babnik 83, 1000
Ljubljana.
Viri financiranja medija: medij se financira preko naročnin in trženja oglasnega
prostora.
Lastništvo medija: medij je v 100-odstotni
lasti izdajatelja Vivainvest d.o.o.
Ob-4459/04
Ime javnega glasila: Radio ViVA.
Izdajatelj: M.A.S. d.o.o., Slave Klavora 1,
9000 Murska Sobota.
Viri financiranja: lastni prihodki iz poslovanja.
Direktor: Smiljan Mekicar, univ. dipl.
inž. el.
Upravljalske pravice: 100% Smiljan Mekicar, univ. dipl. inž. el.
Nadzorni svet: Radijski svet.
Ob-4462/04
Radijski program: radio Radio.
Izdajatelj: Media Ton družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., Trubarjeva ulica 9, 9252 Radenci.
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Ime, priimek in stalno prebivališče fizične
osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj 5-odstotni delež kapitala, oziroma najmanj 5-odstotni delež glasovalnih oziroma
upraviteljskih pravic:
– 80% lastnik in upravljalec Brigita Vrbanjščak, Trubarjeva ulica 9, 9252 Radenci;
– 10% lastnik Aleksander Hren, Špindlerjeva ulica 29, 2310 Slovenska Bistrica;
– 10% lastnik Branko Kocijančič, Murnova ulica 2, 2310 Slovenska Bistrica.
Ob-4549/04
Ime medija: Windzin.
Izdajatelj medija: Figo d.o.o., Topol 1,
Nova vas.
Lastniki: Franci Matjaž 34% lastniški delež, Denis Matjaž 33% lastniški delež, Uroš
Matjaž 33% lastniški delež.
Ob-4635/04
Ime javnega glasila: Profit.
Izdajatelj: Alpha, d.o.o., Podružnica Alphapress, Dunajska cesta 7, 1001 Ljubljana,
Jože Simčič, 100-odstotni lastnik, Trdinova
ul. 11a, 8000 Novo mesto.
Uprava: Jože Simčič, v.d. odgovornega
urednika in direktor.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Ob-4636/04
Ime medija: Proteus, mesečnik za poljudno naravoslovje.
Ime in sedež izdajatelja, sedež uredništva: Prirodoslovno društvo Slovenije, Novi
trg 2, p.p. 1573, 1001 Ljubljana.
Odgovorna oseba izdajatelja: prof. dr.
Radovan Komel, predsednik Prirodoslovnega društva Slovenije.
Glavni urednik: Matjaž Mastnak, odgovorni urednik: prof. dr. Radovan Komel.
Revija izhaja enkrat mesečno od septembra do junija v slovenščini z angleškimi
povzetki.
Prirodoslovno društvo Slovenije ima 100%
lastniški in upravljalski delež revije Proteus.

Objave po Zakonu
o telekomunikacijah
Ob-4677/04
S 1. 3. 2004 se med države, za katere
velja mobilni dodatek za klice v mobilno
omrežje, uvrsti tudi Albanija.
Telekom Slovenije, d.d.
predsednik uprave:
Peter Grašek

Objave
gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-4424/04
Skladno z določilom 454. člena Zakona o
gospodarskih družbah in na podlagi sklepa
družbenikov, sprejetega na skupščini druž-
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be 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
Ob-4637/04
Skupščina družbe I.A.P. d.o.o., s sedežem v Ljubljani, Stegne 21c, je na svoji
seji dne 12. 2. 2004 pod 2. in 3. točko
dnevnega reda sprejela sklep:
Skupščina ugotavlja izstop družbenikov in umik odkupljenega lastnega deleža
družbe in sprejema spremembo osnovnega kapitala.
Dosedanji osnovni kapital družbe v
višini 79,440.000 SIT se zaradi izstopa družbenikov (dne 20. 10., 22. 10. in
12. 11. 2003) ter umika odkupljenega
lastnega deleža zniža za 39,050.000 SIT
tako, da znaša novi osnovni kapital družbe
40,390.000 SIT.
Upnike družbe pozivamo, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala I.A.P. d.o.o.
I.A.P. d.o.o., Ljubljana
direktor:
mag. Jure Pohar, univ. dipl. inž.
Ob-4638/04
V skladu s prvim in tretjim odstavkom
10. člena in 349. členom ZGD ter na podlagi sklepa skupščine Zlate Monete II
pooblaščene investicijske družbe d.d. z
dne 19. 6. 2003 o zmanjšanju osnovnega
kapitala in 347. člena ZGD, Zlata Moneta
II finančna družba d.d., kot pravni naslednik Zlate Monete II, pooblaščene investicijske družbe d.d., objavlja, da je dne
3. 2. 2004 Okrožno sodišče v Mariboru
sklenilo, da se vpiše sklep skupščine o
rednem zmanjšanju osnovnega kapitala
za 514.700 SIT, in sicer z 8.233,375.700
SIT na 8.232,861.000 SIT.
Zlata Moneta II finančna družba d.d. v
skladu s prvim odstavkom 350. člena ZGD
opozarja upnike katerih terjatve so nastale
pred to objavo, da imajo pravico do zavarovanja, če terjatve v šestih mesecih po
tej objavi prijavijo, kolikor ne bi mogli biti
poplačani.
Plačila delničarjem na podlagi zmanjšanja osnovnega kapitala zaradi razlik, ki
so posledica združevanja delnic in njihove zamenjave za delnice Zlate Monete II
finančne družbe d.d., se bodo izvršila po
preteku šestih mesecev od te objave in
potem, ko je bilo upnikom, ki so se pravočasno javili, zagotovljeno poplačilo ali
zavarovanje.
Zlata Moneta II, finančna družba d.d.
Maribor
direktor: Boštjan Drevenšek
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Sklici skupščin
Ob-4467/04
Uprava družbe na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in člena 7.4
statuta družbe sklicuje
10. sejo skupščine
družbe Dnevnik, Časopisna družba, d.d.,
Kopitarjeva 2 in 4, 1510 Ljubljana,
ki bo v sredo, 24. marca 2004 ob 9. uri v
Rdečem salonu Grand hotela Union, Miklošičeva 1, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: ugotovi se, da je bil skladno
s Poslovnikom o delu skupščine na 5. seji
skupščine dne 6. 6. 2000 za predsednika
skupščine za mandatno obdobje 4 let imenovan Miha Martelanc, za namestnika predsednika pa Igor Dolenc.
Imenujeta se 2 preštevalki glasov: Nada
Zadel in Majda Zalar.
Za sestavo zapisnika skupščine se imenuje notarka Nataša Erjavec.
2. Obravnava in odločanje o spremembah in dopolnitvah statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlaganem besedilu.
3. Sprejem Pravil o načinu delovanja medijev, ki jih izdaja družba Dnevnik, d.d.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: skupščina sprejme Pravila o
načinu delovanja medijev, ki jih izdaja družba Dnevnik, d.d. v predlaganem besedilu.
4. Obravnava in odločanje o spremembi
Poslovnika o delu skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: skupščina sprejme spremembe Poslovnika o delu skupščine v predlaganem besedilu.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, v
korist katerih bodo na dan sklica skupščine
družbe delnice delniške družbe Dnevnik,
d.d., vknjižene v delniški knjigi družbe, ki
se vodi v centralnem registru pri Klirinško
depotni družbi.
Delničar lahko uveljavlja svojo pravico
do udeležbe in glasovanja na skupščini
delničarjev osebno ali prek pooblaščenca
na podlagi pisnega pooblastila.
Zasedanja skupščine se smejo udeležiti
le tisti delničarji, ki so svojo udeležbo pisno
prijavili 3 dni pred zasedanjem skupščine (tj.
do vključno nedelje, 21. marca 2004), in sicer osebno v pravno-kadrovskem splošnem
oddelku družbe ali s priporočeno pošiljko.
Delničar, ki ni izpolnil te obveznosti, izgubi
glasovalno pravico na sklicani seji.
Pooblaščenci morajo k svoji pisni prijavi
za udeležbo na skupščini priložiti tudi pisno
pooblastilo delničarja, zakoniti zastopniki pa
dokazilo o zakonitem zastopanju.
Vsa predložena pooblastila in dokazila o
zakonitem zastopanju so do konca skupščine na vpogled pri notarju.
Udeležence prosimo, da se pol ure
pred začetkom zasedanja zglasijo pri preštevalkah glasov, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovalne lističe.
Glasovanje na zasedanju skupščine o
vsaki točki dnevnega reda bo javno.
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Gradivo za skupščino in besedilo predlaganih sprememb in dopolnitev statuta,
sprememb poslovnika o delu skupščine in
besedilo Pravil o načinu delovanja medijev,
ki jih izdaja družba Dnevnik, d.d., je od dneva sklica skupščine delničarjem na vpogled
v pravno-kadrovskem splošnem oddelku
Dnevnika, d.d., Kopitarjeva 2 in 4, Ljubljana, vsak delavnik od 9. do 10. ure.
Delničarje prosimo, da svoje nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pošljejo pisno z obrazložitvijo priporočeno po pošti na naslov uprave ali pa jih
oddajo osebno na sedežu družbe v 7 dneh
po objavi tega sklica, ter s tem upravi omogočijo pripravo njenih stališč.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki
predstavljajo vsaj 15 odstotkov glasov zastopanega osnovnega kapitala (prvi sklic).
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo polurni odmor, po katerem se
bo skupščina ponovno sestala (drugi sklic).
V tem primeru skupščina veljavno odloča
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Dnevnik, d.d.
uprava
predsednik: mag. Branko Pavlin
član:
Branko Bergant
Ob-4632/04
Na podlagi prvega odstavka 284. člena
ZGD in v skladu s 77. členom Statuta družbe Rogaška Crystal družba pooblaščenka, d.d., Rogaška Slatina, Ulica talcev 1,
uprava družbe sklicuje
skupščino,
ki bo dne 24. 3. 2004 ob 14. uri, v prostorih Kulturnega centra Rogaška Slatina,
Celjska cesta 3 a.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine in preštevalca glasov se potrdi predlog
uprave.
2. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: odpokličejo se naslednji
člani nadzornega sveta družbe Rogaška
Crystal, družba pooblaščenka d.d.:
– Robert Rudolf,
– Jože Bedenik,
– Anton Jost,
– Špela Sedminek,
– Janez Siter.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem izvolitve, se izvolijo:
– Marinka Pucelj,
– Marjan Konstantin,
– Slavko Jarc,
– mag. Andrej Mate,
– Miran Strmčnik.
Udeležba na skupščini
Delničarji in njihovi pooblaščenci se
lahko udeležijo skupščine, ter uresničujejo
glasovalne pravice, če so vpisani v delniško
knjigo na dan 24. 3. 2004 in če so svojo udeležbo na skupščini pisno prijavili najkasneje
3 dni pred sejo skupščine, pooblaščenci pa
svoja pooblastila deponirali na sedežu družbe najkasneje 3 dni pred sejo skupščine, to
je najkasneje do 20. 3. 2004.
Delničarje in pooblaščence naprošamo,
da se vsaj eno uro pred začetkom skupšči-

ne prijavijo na skupščino in dvignejo glasovnice.
Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti
zastopniki pa še z izpiskom iz sodnega registra za pravno osebo.
Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če so na seji
navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki
predstavlja vsaj 50% osnovnega kapitala.
Če v prvem sklicu sklepčnost ni zagotovljena, se bo skupščina ponovno otvorila po
preteku pol ure in bo sklepčna ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala na
skupščini.
Rogaška Crystal, družba
pooblaščenka d.d.
uprava
Ob-4666/04
Na podlagi 7.4. točke Statuta Iskra
kondenzatorji, Industrija kondenzatorjev in
opreme d.d., Vajdova ulica 71, Semič, uprava družbe objavlja
10. sejo skupščine
delniške družbe Iskra Kondenzatorji d.d.,
ki bo dne 1. 4. 2004 ob 10. uri na sedežu
družbe Vajdova ulica 71, Semič
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine:
predsednika skupščine, dveh preštevalcev
glasov in notarja
Predlog sklepa: po predlogu uprave se
izvolijo organi skupščine. Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Janez
Ferlež iz Črnomlja.
2. Odpoklic člana nadzornega sveta
Stefana Hansa Joachima Kracha, zastopnika delničarjev in imenovanje novih članov
nadzornega sveta družbe
Predlog sklepa: v skladu z določbo 266.
člena ZGD skupščina odpokliče člana nadzornega sveta družbe Stefana Hansa Joachima Kracha. Za nova člana nadzornega
sveta družbe, zastopnika delničarjev se
imenujeta Dušan Šešok, Radomlje, Opekarniška 43 in Jože Godec, Ljubljana, Ul.
Franca Nebca 5.
Predlagatelj sklepov: predlagatelja sta
uprava in nadzorni svet.
Gradivo za dnevni red in predlogi sklepov so na vpogled vsak delovni dan od 10.
do 12. ure v tajništvu na sedežu družbe.
Nasprotni predlogi: delničarje prosimo,
da svoje morebitne nasprotne predloge k
posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno
seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo
upravi v sedmih dneh po objavi skupščine.
Predloženi nasprotni predlogi morajo biti
obrazloženi.
Pogoji udeležbe: pravico udeležbe na
skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo udeležbo napovejo tako,
da njihova pisna prijava prispe na sedež
družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblaščenec delničarja mora k
prijavi udeležbe priložiti tudi pisno pooblastilo, če le-to ni shranjeno pri družbi. V primeru
organiziranega zbiranja pooblastil mora biti
le-to sestavljeno skladno z Zakonom o prevzemih.
Način glasovanja: glasuje se javno z
glasovnicami; osebno oziroma po pooblaščencu.
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Ponovno zasedanje: Če skupščina ob uri
sklica ne bo sklepčna, se ponovi istega dne
ob 11.00 uri v istih prostorih. Skupščina bo
takrat veljavno odločala, ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Iskra kondenzatorji d.d.
uprava
Ob-4685/04
Na podlagi 32. člena Statuta družbe in v
skladu z Zakonom o gospodarskih družbah,
uprava družbe Si.mobil d.d. sklicuje
19. skupščino
družbe Si.mobil, telekomunikacijske
storitve, d.d.,
ki bo v petek, 19. marca 2004, ob 17. uri
v sejni sobi družbe Si.mobil d.d., v Ljubljani,
Šmartinska c. 134b, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: v skladu s 36. členom
Statuta vodi delo skupščine predsednik
nadzornega sveta. Za preštevalki glasov se
izvolita Maša Devinar in Polona Zore.
Seji prisostvuje vabljeni notar Bojan
Podgoršek.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2003, pisnega poročila
nadzornega sveta k letnemu poročilu, razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 282.a členom
veljavnega Zakona o gospodarskih družbah
skupščina potrjuje in odobri delo uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2003 in
jima podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2004 se imenuje revizijsko hišo KPMG
s sedežem v Ljubljani.
4. Razno.
Gradivo za zasedanje skupščine bo na
vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Šmartinska c. 134b, vsak dan med 10. in 12. uro.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki v skladu s 32. členom Statuta
pisno prijavijo svojo udeležbo tako, da uprava prejme prijavo najkasneje tri dni pred zasedanjem, to je do torka, 16. marca 2004.
Delničar, ki je pravna oseba, izkaže istovetnost z največ 30 dni starim izpisom iz sodnega registra. Delničarjev pooblaščenec v
skladu s 35. členom Statuta uveljavlja svojo
glasovalno pravico s pisnim pooblastilom.
Če ob prvem sklicu ne bo dosežena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje v petek, 19. marca ob 18. uri v sejni sobi družbe
Si.mobil d.d. v Ljubljani. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Si.mobil d.d.
uprava družbe

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 184/2002
Os-4432/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St
184/2002 z dne 20. 1. 2004 potrdilo skle-

njeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Prima Donna d.o.o. Ljubljana, Wolfova 4
in njegovimi upniki.
Ugotovilo je, da je skupščina dolžnika
dne 23. 12. 2002 in 20. 1. 2004 pod odložnim pogojem, če bo prisilna poravnava
pravnomočno potrjena, sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala od 2,100.000
SIT na 22,900.000 SIT s stvarnimi vložki – s
terjatvama upnika razreda B, ki se spremenijo v poslovne deleže v osnovnem kapitalu
dolžnika, in sicer:
– Petovia Avto, trgovina in storitve
d.d., Ptuj, konvertira svojo terjatev v višini
74,000.000 SIT v osnovni vložek v nominalnem znesku 18,100.000 SIT tako, da znaša
njegov poslovni delež 78,77% osnovnega
kapitala dolžnika,
– Petovia Avto, trgovina in storitve
d.d., Ptuj, konvertira svojo terjatev v višini
11,000.000 SIT v osnovni vložek v nominalnem znesku 2,700.000 SIT tako, da znaša
njegov poslovni delež 11,75% osnovnega
kapitala dolžnika.
S potrditvijo te prisilne poravnave prenaša upnik navedeni terjatvi na dolžnika.
Dolžnik je dolžan opraviti vpis povečanja
osnovnega kapitala v skladu s sklepoma
skupščine z dne 23. 12. 2002 in 20. 1. 2004
o povečanju osnovnega kapitala z novima
stvarnima vložkoma (terjatvama).
Terjatve upnikov razreda C izplača dolžnik v višini 20% zneska terjatev ugotovljenih
na dan 24. 10. 2002 v roku 1 leta od pravnomočno potrjene prisilne poravnave. Letna obrestna mera od začetka postopka prisilne poravnave je v višini temeljne obrestne
mere, ki jo izračunava in objavlja Statistični
urad Republike Slovenije.
Seznam upnikov razreda C z njihovimi
terjatvami v ugotovljenih in zmanjšanih zneskih je sestavni del sklepa.
TOK – TOK Andrej Ašenbrener s.p.,
Ormoška 23, Ptuj je podal pod odložnim
pogojem, če bo prisilna poravnava nad
dolžnikom pravnomočno potrjena poroštveno izjavo dne 5. 2. 2003, s katero
jamči kot solidarni porok za izpolnitev
vseh s prisilno poravnavo ugotovljenih, a
neplačanih obveznosti dolžnika iz te prisilne poravnave.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
20. 1. 2004. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 4. 2.
2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 2. 2004
St 170/2003
Os-4433/04
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Oprema Dom d.o.o., Hrastnik,
Cesta 1. maja 53a, za dne 17. 3. 2004 ob
11. uri v sobi 307/III tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 2. 2004
St 231/2003
Os-4434/04
To sodišče je s sklepom St 231/2003
dne 9. 2. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Broadway bar, Krajc Uroš s.p.,
Kočevska c. 27, Kočevje, davčna številka:
85731846.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Ljuba Prezelj iz Ljubljane.
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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 do 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 12. 5. 2004 ob 9. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
9. 2. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 2. 2004
St 237/2000
Os-4435/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 237/2000 dne 5. 2. 2004 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Krese Teofil s.p.
– v stečaju, KGK Kovinska galanterija
Krese, Reška c. 13, Kočevje, zaključilo
stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 2. 2004
St 140/2003
Os-4436/04
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Gostilna bar Januš, frizerstvo,
Darinka Satler s.p., Štrihovec 11, Šentilj,
se v skladu z 99/I členom ZPPSL začne in
takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 2. 2004
St 119/2003
Os-4437/04
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Bar, prevozništvo in trgovina
Vajnhandl Stanislav s.p., Zg. Velka 68/b,
se v skladu z 99/I členom ZPPSL začne in
takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 2. 2004
St 21/2004
Os-4438/04
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 21/2004 dne 9. 2. 2004 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Mascom
d.o.o., Sokolska 45, Maribor.
Odslej firma glasi Mascom d.o.o. – v stečaju, Sokolska 45, Maribor.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Gorazd Zemljarič, univ. dipl. ekonomist,
Maistrova 16, 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 dokumen-
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tirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne 13.
5. 2004, ob 9. uri, v sobi 137 tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 9. 2. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 2. 2004
St 161/2003
Os-4439/04
1. Stečajni postopek nad stečajnim
dolžnikom Glunec Boštjan s.p. notranja
zaključna dela, Štrekljeva 70, Maribor,
se v skladu z 99/I členom ZPPSL začne in
takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 2. 2004
St 171/2003
Os-4440/04
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
171/2003 z dne 9. 2. 2004 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom J.R. Sirius – družba za projektiranje in izdelavo
strojne opreme d.o.o., Tuškova 37, Maribor ter odredilo imenovanje upniškega odbora v sestavi:
1. Messer Slovenija d.o.o., Ruše,
2. Anton Ambrož s.p., Gorišnica,
3. SB Garant d.o.o., Maribor,
4. Franc Unuk s.p., Rače,
5. Romana Korošec, Kungota pri Pesnici.
II. Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi Alenka Gril, univ. dipl. ekonomist, Lorbekova 17, 2341 Limbuš.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki so
nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko
sodišča poravnalnemu senatu z obrazloženo
vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazi v
30 dneh po tej objavi izvlečka oklica o pozivu
za sklenitev prisilne poravnave.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30-dnevnega roka za prijavo terjatev z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 9. 2. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 2. 2004
St 8/2003
Os-4441/04
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Meblo Iverka, Podjetje za proizvodnjo ivernih plošč, d.o.o.,
Industrijska c. 5, Nova Gorica, v stečaju,
sklenilo:
Potrdi se osnutek za glavno razdelitev, ki
ga je stečajna upraviteljica Ksenija Toplikar
Zorn predložila dne 6. 2. 2004.
Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev se določi na 19. 4. 2004 ob
13.15 v sobi št. 110/I tukajšnjega sodišča v
Novi Gorici.
Upniki si osnutek za glavno razdelitev
lahko vpogledajo v času uradnih ur pri tem
sodišču v sobi št. 114/I.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 2. 2004
St 70/99
Os-4465/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
70/99 z dne 6. 2. 2004 zaključilo stečajni
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postopek nad dolžnikom Tranšped d.o.o.,
Ljubljana, Slovenska 55a – v stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 2. 2004
St 84/99
Os-4535/04
To sodišče razpisuje 2. narok za preizkus
terjatev v stečajnem postopku nad dolžnikom Avtomontaža Bus d.o.o., Ljubljana
– v stečaju, za dne 30. 3. 2004 ob 10. uri
v prostorih na Slovenski 41, 9. nadstropje,
sejna soba in narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve za dne 30. 3. 2004 ob
10.15, v prostorih na Slovenski 41, 9. nadstropje, sejna soba tega sodišča.
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 12. 2. 2004
St 24/2003
Os-4553/04
Po II. odstavku 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL,
se stečajni postopek nad dolžnikom Lovrenčič - Trgovina in proizvodnja, Ljutomer d.o.o., Kolodvorska 28 – v stečaju,
zaključi.
Narok za preizkus upniških terjatev,
razpisan za dne 15. 3. 2004 ob 14. uri pri
tukajšnjem sodišču, se prekliče.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 11. 2. 2004
St 35/2003
Os-4555/04
Na podlagi 99/II člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL), se
stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Elektroinštalaterstvo Herman Bogdan
s.p., Pristava 26/a, 9240 Ljutomer - v stečaju, zaključi.
Premoženje stečajnega dolžnika, to je
založeni predujem v znesku 200.000 SIT,
se uporabi za poravnavo stroškov stečajnega postopka, in sicer za izplačilo nagrade
stečajnemu upravitelju v skupnem znesku
180.000 SIT (150.000 SIT bruto + DDV) preostali del pa za stroške objave tega sklepa.
Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v 15
dneh po objavi tega sklepa.
Narok za preizkus upniških terjatev, ki
je določen za dne 20. 3. 2004 ob 13. uri,
se prekliče.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 11. 2. 2004
St 39/2003
Os-4556/04
To sodišče je na seji senata dne 6. 2.
2004 pod opr. št. St 39/2003 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Inndom nepremičnine, Vesna Frlan s.p.,
Dilančeva ulica 7, Novo mesto, se začne
in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Inndom nepremičnine, Vesna Frlan s.p.,
Dilančeva ulica 7, Novo mesto, izbriše iz
vpisnika samostojnih podjetnikov.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu,
dne 6. 2. 2004

St 32/2003
Os-4558/04
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
32/2003, z dne 12. 2. 2004 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Tigo
proizvodnja, trgovina Hlastec Tina s.p.,
Pohorska cesta 15, Mislinja, ki se bo
vodil po pravilih skrajšanega stečajnega
postopka.
Odslej firma glasi: Tigo proizvodnja, trgovina Hlastec Tina s.p. - v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Boris Kastivnik Ravne na Koroškem,
Neverški vrh 3/c.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih, od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. I. narok za preizkus terjatev bo dne
26. maja 2004, ob 10. uri v sobi št. 38, tega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča, dne 12. 2.
2004.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 12. 2. 2004
St 36/2003
Os-4559/04
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
36/2003, z dne 12. 2. 2004 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Koroška
tiskarna grafično-predelovalne storitve
in trgovina d.o.o., Glavni trg 12, Slovenj
Gradec.
Odslej firma glasi: Koroška tiskarna grafično-predelovalne storitve in trgovina d.o.o.
- v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Miran Kos, odvetnik iz Raven na Koroškem,
Koroška cesta 14.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. I. narok za preizkus terjatev bo dne
26. maja 2004, ob 9. uri v sobi št. 38, tega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča, dne 12. 2.
2004.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 12. 2. 2004
St 13/2004
Os-4609/04
To sodišče je s sklepom St 13/2004 z dne
13. 2. 2004 začelo likvidacijski postopek nad
dolžnikom DADA Zavod za ženska vprašanja Domžale, Podrečje 52b, Domžale.
Za likvidacijsko upraviteljico se imenuje
Staška Mrak Jamnik iz Ljubljane.
Začetek likvidacije se objavi na sodni deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo likvidacijski masi. Upnike
pozivamo, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku likvidacijskega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.
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Narok za preizkus prijavljenih terkatev
bo dne 14. 5. 2004 ob 10.30, soba 363/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku likvidacijskega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
13. 2. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 2. 2004
St 1/2004-11
Os-4619/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St 1/2004
dne 13. 2. 2004 začelo postopek prisilne
poravnave nad dolžnikom Gastform, Hotelska in kuhinjska oprema ter profesionalne pralnice, d.o.o., Škofja Loka, Hafnarjevo naselje 17, Škofja Loka, matična
št.: 5868165, šifra dejavnosti: 51.190.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Janko Maček, Zvirče 28a, Tržič.
Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, naj sodišču z obrazloženo vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
Člani upniškega odbora so:
1. Electrolux Laundry System, Sweden
AB, S-34180,
2. Finea Holding d.o.o., Vita Kraigherja
10, Maribor,
3. SKB banka d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4,
4. Factor banka d.d., Tivolska 48, p.p.
2626, Ljubljana,
5. Milorad Prvulovič, Hafnarjevo naselje
17, Škofja Loka.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 13. 2. 2004.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 13. 2. 2004
St 11/2002
Os-4620/04
To sodišče je dne 2. 2. 2004 s sklepom
opr. št. St 11/2002, ki je postal pravnomočen dne 12. 2. 2004, v smislu tretjega odstavka 27. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL-A) ustavilo
postopek prisilne poravnave v stečaju nad
dolžnikom Emona Merkur Ptuj družba za
trgovino, proizvodnjo, gostinstvo, inženiring in storitve d.d., Murkova ulica
2, Ptuj.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 13. 2. 2004
St 28/2003
Os-4622/04
To sodišče je izdalo sklep opr. št.
St 28/2003 z dne 13. 2. 2004, da se začne
stečajni postopek nad dolžnikom Okvirjanje
slik, prodaja hobby programa in posredovanje Šinka Ištvan s.p., Gradišče nad
Prvačino 37, Renče.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58,
Šempeter.
Upniki naj z vlogo in dokazili vse v dveh
izvodih prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijava mora biti pisna in vsebovati
firmo oziroma ime in sedež oziroma stalno
prebivališče ali bivališče upnika, pravno
podlago in znesek terjatve, številko žiro ali
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drugega računa upnika, če ga ima. Taksa
za prijavo terjatev se plača v višini 2% od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj v vrednosti 100 točk
(kar znaša 1.900 SIT) in največ do vrednosti
2.000 točk (kar znaša 38.000 SIT). Sodna
taksa do zneska 10.000 SIT se plača v sodnih kolekih, nad tem zneskom pa z nakazilom na TRR št. 01100-1000-339014, sklic
na št. 11 42218-7110006-00005000. Dokazilo o plačani sodni taksi mora biti priloženo
prijavi terjatev.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Prvi narok za preizkus terjatev bo 19. 5.
2004 ob 8.45, v sobi 108/I tega sodišča.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 13. 2. 2004.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 2. 2004
St 54/2000
Os-4624/04
To sodišče je izdalo sklep opr. št.
St 54/2000 z dne 13. 2. 2004, da se začne
stečajni postopek nad dolžnikom Slatna
s.p. Koradin Jože, gostinstvo, zidarstvo
in trgovina na drobno in debelo, Grgar
47, Grgar.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58,
Šempeter.
Upniki naj z vlogo in dokazili vse v dveh
izvodih prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijava mora biti pisna in vsebovati
firmo oziroma ime in sedež oziroma stalno
prebivališče ali bivališče upnika, pravno
podlago in znesek terjatve, številko žiro ali
drugega računa upnika, če ga ima. Taksa
za prijavo terjatev se plača v višini 2% od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj v vrednosti 100 točk
(kar znaša 1.900 SIT) in največ do vrednosti
2.000 točk (kar znaša 38.000 SIT). Sodna
taksa do zneska 10.000 SIT se plača v sodnih kolekih, nad tem zneskom pa z nakazilom na TRR št. 01100-1000-339014, sklic
na št. 11 42218-7110006-00005000. Dokazilo o plačani sodni taksi mora biti priloženo
prijavi terjatev.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Prvi narok za preizkus terjatev bo 19. 5.
2004 ob 8.30, v sobi 108/I tega sodišča.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 13. 2. 2004.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 2. 2004
St 22/2003
Os-4626/04
To sodišče je s sklepom poravnalnega senata št. St 22/2003 z dne 9. 1. 2004
začelo postopek prisilne poravnave nad
predlagateljem – dolžnikom Bence Iztok
s.p. – nizke gradnje, Dolenji Boštanj 20,
matična številka 5271877, šifra dejavnosti
45.210.
Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, da sodišču z obrazloženo
vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili
v roku 30 dni po objavi tega oklica, prijavijo
svoje terjatve.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatev.
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Za upravitelja prisilne poravnave se določi Zdravko Groboljšek, Trg svobode 9,
Sevnica.
Imenuje se upniški odbor v sestavi:
– Zavarovalnica Tilia d.d. Novo mesto,
Seidlova 5,
– SGP Posavje Sevnica, d.o.o., Trg svobode 9, Sevnica,
– Kmečka zadruga Sevnica z.o.o., Savska cesta 20c, Sevnica,
– Sava Avto d.o.o., Dolenji Boštanj 60a,
Boštanj,
– Guček Alenka, Ob gozdu 23, Sevnica.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 9. 1. 2004.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 9. 1. 2004
St 160/2003
Os-4629/04
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Cleo d.o.o., Dunajska 421,
Ljubljana, za dne 22. 3. 2004 ob 11. uri v
sobi 368/III tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2004

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Družba Istrabenz plini d.o.o., Koper, Sermin 8a, Koper, preklicuje pravokotno štampiljko velikosti 55 mm x 20 mm, z vsebino
»ISTRABENZ PLINI Plini in plinske tehnologije d.o.o. Koper, Poslovna enota Zahodna
Slovenija, Koper, 2. Ob-4450/04
Zobozdravstvena ambulanta, Dr. Borota
Ljiljana, Celovška 330, 1000 Ljubljana, preklicuje štampiljko z vsebino: ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA BOROTA LJILJANA, dr. stom., Celovška 330, Ljubljana
– SLO. Ob-4538/04
Zobozdravstvena ambulanta Dr. Borota
Ljiljana, Celovška 330, 1000 Ljubljana, preklicuje štampiljko z vsebino: Borota Ljiljana,
dr. stom. Ob-4539/04

Priglasitveni list
Breznik Ignacij, Podgorska cesta 46,
Slovenj Gradec, priglasitveni list, opravilna št. 49-0384/94, izdan dne 12. 9. 1994
pri DURS DUM, Izpostava Slovenj Gradec. gnn-144708
Butolo Vojko s.p., Gortinska cesta
1, Muta, priglasitveni list, opravilna št.
43-341/95, izdan dne 1. 1. 1995 in 9. 12.
2002. gnm-144709
Dončič Igor s.p., Pokopališka ulica 39,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
26-411/94, MŠ 5207723, izdan dne 16. 5.
1994. gnt-144927
Fuks Branko, Belokriška 60, Portorož
- Portorose, priglasitveni list, opravil-
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na št. 40-787/95, izdan dne 1. 1. 1995.
gnl-144710
GODEC DUŠAN S.P., AVTOPREVOZNIŠTVO PONY EXPRES, Ulica bratov
Berglez 24, Pragersko, priglasitveni list,
opravilna št. 1039415. gni-144392
Jarh Franc, Prisojna ulica 49,
Maribor,
obrtno
dovoljenje,
št.
065153/6389/01-74/1995, izdano dne 7.
2. 1996. gnf-144866
Klinar Iztok, Planina pod gorico 80,
Jesenice, priglasitveni list, opravilna št.
14-0293/94. gne-144667
Lamperger Ana s.p., Lovrenc na
Dravskem polju 5, Lovrenc na Dravskem
polju, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
045889-1117-00-52-95, izdana dne 6.3.
1995. gnx-144598
Leskovšek Edita, Ješovec 1, Kozje,
priglasitveni list, opravilna št. 054797/95,
izdan leta 1995. gny-144434
Peternel Tine s.p., Kropa 101 d, Kropa,
priglasitveni list, opravilna št. 44-2613/03.
gny-144397
Pleterski Jež Anton, Sternenova ulica
8, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 055694/1890/01-35/1996, izdana
dne 4.9.1996. gnx-144548
Polanec Vlado, Lovska ulica 8, Selnica ob Dravi, priglasitveni list, opravilna
št. 064-4336/95, izdan dne 1. 1. 1995.
gnc-144398
Regina Franci s.p., Prevozništvo,
Gradišče nad Pijavo Gorico 38, Škofljica,
priglasitveni list, opravilna št. 28-3494/02,
izdan dne 1. 7. 2002. gnk-144886
Škerlak Ludvik, Gederovska 18, Murska Sobota, priglasitveni list, opravilna
št. 36-1340/95, izdan dne 5. 10. 1995.
gny-144747
Tratnik Branislav, Idrijska 34, Ajdovščina, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
005563/0221/00-11/1995. gnv-144850
Vesel Roman s.p., Spodnje Koseze
17, Lukovica, priglasitveni list, opravilna
št. 06-0181/94, izdan dne 25. 5. 1994.
gnq-144755

Potne listine
Anastasov Peter, Gradišnikova 4,
Borovnica, potni list, št. P00556233.
gnc-144648
Antolin Dušan, Ižakovci 90, Beltinci,
potni list, št. P00721686. gnc-144673
Beganović Hamzo, Selce 49, Pivka,
potni list, št. P00347350. gns-144457
Bešić Racko, Kolodvorska 19, Pivka,
potni list, št. P00409268. gnl-144760
Blažič Diana, Macunova 34, Maribor,
potni list, št. P00215863. gny-144947
Breznik Mateja, Ferkova 14, Maribor,
potni list, št. P00590064. gnv-144750
Cunder Ignac, Jelovškova ulica
9, Mengeš, potni list, št. P00230479.
gnx-144898
Cunder Ivanka Marija, Jelovškova ulica 9, Mengeš, potni list, št. P00230480.
gnw-144899
Cvitanič Matej, Čečovje 82, Ravne
na Koroškem, potni list, št. P00299494.
gnn-144462
Drašler Rok, Tomažičeva 91, Ljubljana,
potni list, št. P00280375. gnb-144970
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Eberlinc Erika, Jančeva ulica 8,
Radovljica, potni list, št. P00100681.
gnp-144506
Fingust Marta, Jarška cesta 53, Ljubljana, potni list, št. P00149907. gnn-144612
Francetić Michel, Bevkova ulica 3,
Ajdovščina, potni list, št. P00739619.
gno-144507
Herrmann Zlatka, Gotel str. 137, 13595
Berlin, Nemčija, potni list, št. P00763887.
gno-144707
Hustić Vida, Prešernova ulica 29, Šmarje pri Jelšah, potni list, št. P00328939.
gnu-144476
Jalšovec Valter, Rožna ulica 13,
Mokronog, potni list, št. P00497041.
gnq-144905
Janežič Marko, Vegova ulica 6, Ljubljana, potni list, št. P00570758. gnp-144956
Jazbec Alojzij,
Brezovska
gora
10/a, Leskovec pri Krškem, potni list, št.
P00203614. gno-144936
Jerman Eva, Sajovčevo naselje
19, Šenčur, potni list, št. P00019353.
gnm-144384
Jerman Oton, Sajovčevo naselje
19, Šenčur, potni list, št. P00430071.
gnn-144383
Karat Elvis, Ozeljan 18, Šempas, maloobmejno prepustnico, št. AI 000006619.
gnm-144463
Kobal Barbara, Miren 137, Miren, maloobmejno prepustnico, št. AI 117947.
gnt-144977
Kogej Nataša, Hrašče 43, Postojna,
potni list, št. P00127539. gnf-144695
Kokelj Loti, Ulica Marije Mlinar 2,
Ljubljana, potni list, št. P00095154.
gnn-144512
Koljić Admira, Cesta revolucije 9,
Jesenice, potni list, št. P00713042.
gnp-144464
Korošec Boštjan, Celovška 159,
Ljubljana, potni list, št. P00826046.
gnp-144906
Kropf Peter, Novo Tepanje 9, Slovenske Konjice, potni list, št. P00675387.
gnq-144680
Kutin Gregor, Kosec 12, Kobarid, potni
list, št. P00833657. gnq-144659
Lesar Peter, Pot pri Ribnici 36, Ribnica,
potni list, št. P00385883. gnz-144425
Leskovšek Evita, Ulica 28. maja 3,
Ljubljana, potni list, št. P00602787.
gne-144767
Martinko Darja, Trg 26, Rogatec, maloobmejno prepustnico, št. AH 10364.
gnz-144796
Milek Tanja, Ulica 1. maja 2, Metlika,
potni list, št. P00666301. gnc-144719
Mramor Robert, Pilštanj 48, Lesično,
potni list, št. P00621162. gnz-144450
Pensa Boris, Podlubnik 161, Škofja Loka, potni list, št. P00598293.
gnv-144900
Petrik Vlatka, Brestovška cesta 2, Rogaška Slatina, potni list, št. P00977868.
gnq-144555
Podgornik Vlado, Modrejce 29/a,
Most na Soči, potni list, št. P00222271.
gnf-144920
Purger Alenka, Ulica Marije Mlinar
2, Ljubljana, potni list, št. P00095153.
gnm-144513

Purger Špela, Ulica Marije Mlinar
2, Ljubljana, potni list, št. P00161094.
gnl-144514
Reisman Vojteh, Sodna Ulica 24,
Maribor, potni list, št. P00602100.
gnu-144926
Remškar Tanja, Na brezno 1, Brezovica pri Ljubljani, potni list, št. P00490784.
gnk-144515
Remškar Tina, Na brezno 1, Brezovica pri Ljubljani, potni list, št. P00490722.
gnj-144516
Ristić Dejan, Zaloška 232/b, Ljubljana,
potni list, št. P00876236. gnn-144908
Skorić Mitja, Zajelše 16, Dol pri Ljubljani, potni list, št. P00311643. gnj-144541
Stankovski Marko, Pod akacijami
48, Ljubljana, potni list, št. P00735276.
gnu-144901
Urbančič Alenka, Hacquetova 9,
Ljubljana, potni list, št. P00167607.
gnh-144618
Vajngerl Rene, Stantetova 12, Maribor,
potni list, št. P00562397. gns-144953
Velner Gorazd, Ciril Metodova ulica 12,
Murska Sobota, potni list, št. P00504546.
gnm-144984
Vitez Evita, Celovška cesta 95, Ljubljana, potni list, št. P00914038. gnq-144830
Zadravec Mihael, Pokopališka 1,
Ljubljana, potni list, št. P00838171.
gnm-144909

Osebne izkaznice
Anastasov Peter, Gradišnikova 4, Borovnica, osebno izkaznico, št. 372343.
gny-144647
Anžin Mojca, Cesta v Pečale 69,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 984073.
gny-144551
Arnuš Jožek, Gomila 2, Destrnik, osebno izkaznico, št. 65582. gnb-144774
Bajrektarević Zerina, Rusjanov trg 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 34380.
gnf-144591
Baš Mitja, Ravenska vas 51, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 209912.
gnw-144599
Beguš Tomaž, Primorska 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 38433. gnx-144473
Belak Aleksander, Kapelski vrh 99,
Radenci, osebno izkaznico, št. 1646180.
gnp-144781
Bergant Miha, Zapoge 3/a, Vodice, osebno izkaznico, št. 1281570.
gnk-144415
Bilali Agron, Dunajska 103, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 344522.
gnm-144809
Bizjak Jožika, Koroška 122, Maribor, osebno izkaznico, št. 861146.
gnn-144583
Bizjak Marko, Brejčeva 28, Domžale, osebno izkaznico, št. 1054206.
gnc-144494
Blažič Diana, Macunova 34, Maribor, osebno izkaznico, št. 150340.
gnx-144948
Bonin Katja, Manžan 48, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 452440.
gng-144665
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Brailo Ivo, Kumrovška 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 74824. gnd-144443
Brdnik Patrik, Industrijska 15, Loče pri
Poljčanah, osebno izkaznico, št. 383338.
gng-144590
Brečko Hana, Prepretno 12, Radeče, osebno izkaznico, št. 723506.
gnf-144966
Brečko Primož, Gmajna 10, Oplotnica, osebno izkaznico, št. 630130.
gns-144753
Bregar Lovro, Polanškova ulica 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1006580.
gnk-144986
Brejc Tomaž, Dvorakova ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 464879.
gnn-144958
Bremšak Leopold, Trg Dušana Kvedra
9, Maribor, osebno izkaznico, št. 131827.
gnl-144935
Bric Sonja, Mokrška ulica 15, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1067902.
gnc-144794
Bučič Dragan, Delavska 8, Mojstrana, osebno izkaznico, št. 1068894.
gnj-144662
Bukovec Mihael, Kobilje 22, Kobilje,
osebno izkaznico, št. 365423. gnh-144964
Bukovinski Petra, Koritno 17/a, Jesenice na Dolenjskem, osebno izkaznico, št.
1098444. gnq-144580
Cesar Josip, Ulica bratov Učakar 86,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 135339.
gnx-144623
Cimerman Branka, Strossmayerjeva 8,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1694166.
gnu-144751
Cvitković Marko, Remihova 1, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 838983. gnb-144795
Čendak Dumanić Andrej, Vlahovičeva
1, Ankaran - Ankarano, osebno izkaznico,
št. 1623733. gnd-144668
Černe Franci, Krnica 14, Zgornje
Gorje, osebno izkaznico, št. 1054561.
gnu-144501
Česen Polona, Pševska c. 45,
Kranj, osebno izkaznico, št. 1089689.
gnh-144789
Črešnar Andrej, Pot Šercerjeve brigade
5, Lovrenc na Pohorju, osebno izkaznico,
št. 209580. gne-144471
Degen Kristina, Drešinja vas 62, Petrovče, osebno izkaznico, št. 1087520.
gng-144790
Dizdarević Meho, Brodarjev trg 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 456064.
gnw-144474
Dolar Tomaž, Cesta 9. avgusta 24,
Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
1327713. gnt-144552
Dumanić Anamarija, Vlahovičeva 1,
Ankaran - Ankarano, osebno izkaznico,
št. 17655. gnf-144666
Džafić Emsad, Zaloška 210, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1035776.
gnz-144896
Đošanović Daniel, Tabor 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1153265.
gns-144778
Erjavec Mirjam, Preglov trg 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 39601.
gnu-145001
Gačnik Frančiška, Ljubljanska 84,
Domžale, osebno izkaznico, št. 18564.
gno-144682

Št.

Gartner Miroslava, Glinškova ploščad
1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 374110.
gnb-144995
Gašperin Mojca, Zapuže 10, Begunje
na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
271583. gnt-144502
Gavrilović Dobrivoje, Raičeva 20/d,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 102593.
gnu-144976
Goričan Pavlovič Lea, Ulica pod gozdom 27, Trzin, osebno izkaznico, št.
1634304. gns-144828
Goričan Pavlovič Nina, Ulica pod
gozdom 27, Trzin, osebno izkaznico, št.
887992. gnt-144827
Goričan Pavlović Tanja, Ulica pod
gozdom 27, Trzin, osebno izkaznico, št.
382446. gny-144822
Gorjup Karlo, Kresnica 6, Šentilj
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001605243. m-175
Gregorec Aleš, Majski vrh 19, Videm
pri Ptuju, osebno izkaznico, št. 130050.
gnr-144779
Gričnik Jernej, Oračeva ulica 5, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
775990. gne-144571
Grmek Doris, Velike Žablje 12, Dobravlje, osebno izkaznico, št. 1318933.
gnv-144504
Gros Marija, Polje, Cesta V/1, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št. 36001.
gnf-144941
Grubelnik Stanka, Ulica Ruške čete
5, Ruše, osebno izkaznico, št. 711390.
gnr-144483
Hleb Irena, Rošpoh 139/a, Kamnica,
osebno izkaznico, št. 001055727. m-169
Homan Nevenka, Grablovičeva ulica 28, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
208459. gns-144503
Hrovat Simon, Linhartova 4, Domžale, osebno izkaznico, št. 543976.
gnz-144446
Jamnik Nataša, Ščita 2, Velike Lašče, osebno izkaznico, št. 1172144.
gnp-144931
Japelj Franc, Brest 38, Ig, osebno izkaznico, št. 160321. gnq-144405
Jelenc Anže, Gorica pri Slivnici 22,
Gorica pri Slivnici, osebno izkaznico, št.
955358. gno-144582
Jerman Mateja, Ulica Hermana Potočnika 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
138310. gnk-144565
Jezernik Sašo, Pirnatova ulica 37,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1135801.
gnc-144969
Jovan Bojan, Livarska ulica 14, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1683298.
gnz-144821
Jurač Andrej, Žerjav 64, Črna na Koroškem, osebno izkaznico, št. 001668801.
gnd-144918
Jurečič Damjan, Veliko Mraševo 3,
Podbočje, osebno izkaznico, št. 679076.
gne-144592
Kadivec
Marjan,
Hrastje
166,
Kranj, osebno izkaznico, št. 987322.
gnd-144493
Kajzer Jožefa, Prušnikova 62, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št. 634601.
gnf-144691
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Kasenik Mojca, Škofja vas 30/b, Škofja vas, osebno izkaznico, št. 1664275.
gnj-144487
Kastelic Andrej, Smrečnikova 30, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 1170129.
gnn-144658
Kavaš Marko, Žižki 31/e, Črenšovci, osebno izkaznico, št. 1627966.
gns-144678
Kavzer
Stojan,
Rimska
cesta
6/a, Laško, osebno izkaznico, št. 524707.
gne-144892
Klinar Barbka, Sr. vas 108, Srednja vas
v Bohinju, osebno izkaznico, št. 1104506.
gnl-144460
Knafelc Bruna, Sv. Anton, Boškorji 7,
Pobegi, osebno izkaznico, št. 562773.
gnq-144505
Kodrič Jerneja, Novake 25, Poljčane, osebno izkaznico, št. 1055495.
gno-144757
Kolarič Elizabeta, Hotiza, Kamenska
ulica 52, Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št. 1515957. gnc-144594
Komel Urška, M. Veluščka 9, Solkan, osebno izkaznico, št. 234018.
gnv-144775
Kopitar Rozi, Menartova 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 255255.
gnc-144619
Kopše Sebastijan, Zgornja Hajdina
193, Ptuj, osebno izkaznico, št. 110060.
gnb-144645
Kores Tim, Ljubljanska cesta 66,
Rače, osebno izkaznico, št. 1376512.
gnv-144575
Kosovel Bernard, Slomškova 15, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 470338.
gnd-144468
Kovač Lidija, Planina 38, Kranj, osebno
izkaznico, št. 1209889. gnm-144559
Kovač Tea, Partizanska cesta 19, Višnja Gora, osebno izkaznico, št. 1213472.
gnt-144627
Kozlovič Dina, Izvidniška cesta 10,
Pobegi, osebno izkaznico, št. 1586157.
gnl-144660
Krašovec Robert, Ob ribniku 91,
Maribor, osebno izkaznico, št. 284820.
gnb-144570
Krištof Teja, Šišenska 38, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1111772.
gnz-144996
Kržič Blaž, Begunje 118, Begunje pri
Cerknici, osebno izkaznico, št. 1387840.
gnt-144802
Kuplen Janez, Gasilska pot 27, Uršna sela, osebno izkaznico, št. 841916.
gnw-144799
Lampreht Cvetka, Borova vas 1, Maribor, osebno izkaznico, št. 1532967.
gne-144567
Lani Saša, Klanec 45, Škofljica, osebno izkaznico, št. 100241. gnh-144914
Laznik Marija, Trebinjska 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 365797.
gni-144763
Leban
Cvetka,
Pot
v
Lešje
5/a, Vojnik, osebno izkaznico, št. 864086.
gnx-144477
Lešnik Štuhec Tatjana, Novine 19,
Šentilj v Slov.goricah, osebno izkaznico,
št. 000496710. m-156
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Lišter Vojko, Drežnica 16/c, Kobarid, osebno izkaznico, št. 000917858.
gny-144922
Lužnik Petra, Slovenska 15, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 434355.
gnw-144674
Mandekič Katja, Sela 10/c, Kamnik, osebno izkaznico, št. 1278975.
gnz-144621
Mandl Bogomir, Sp. Jablane 43/e,
Cirkovce, osebno izkaznico, št. 1717752.
gnz-144500
Marolt Helena, Trg zbora odposlancev 10, Kočevje, osebno izkaznico, št.
001304828. gnh-144968
Matijević Irena, Brodarjeva ulica 4,
Celje, osebno izkaznico, št. 997830.
gnv-144479
Matijević Vesna, Brodarjeva ulica
4, Celje, osebno izkaznico, št. 888357.
gnq-144480
Matovina Milan, Pristaniška 2, Piran
- Pirano, osebno izkaznico, št. 1463970.
gns-144653
Mavhar Franc, Kovaška cesta 18,
Zreče, osebno izkaznico, št. 741929.
gnh-144489
Mehne Jože, Plavje 9, Škofije, osebno
izkaznico, št. 221783. gnk-144786
Melanje Mask, Gregorčičeva 16, dom
upokojencev, Dornberk, osebno izkaznico,
št. 142263. gnt-144652
Mertelj Janez, Zgornje Rute 10,
Gozd Martuljek, osebno izkaznico, št.
000000796. gnk-144461
Mertik Matej, Mostje 61, Lendava
- Lendva, osebno izkaznico, št. 1316533.
gny-144572
Mihelič Beno, Greenwiška cesta 10,
Maribor, osebno izkaznico, št. 922901.
gnq-144484
Mihelič Franc, Greenwiška cesta 10,
Maribor, osebno izkaznico, št. 911180.
gnl-144485
Mikolič Sobotič Evelin, Dravinjska cesta 83/b, Poljčane, osebno izkaznico, št.
1465204. gnp-145006
Mikolič Sobotič Ksenija, Dravinjska cesta 83/b, Poljčane, osebno izkaznico, št.
307927. gno-145007
Mikolič Sobotič Mihael, Dravinjska cesta 83/b, Poljčane, osebno izkaznico, št.
1465159. gnq-145005
Mlinar Peter, Zikova 8, Kamnik, osebno
izkaznico, št. 431226. gnb-144595
Nemec Silvo, Cesta I. Istr. brigad 50,
Pobegi, osebno izkaznico, št. 168950.
gnl-144664
Novak Drago, Lopata 30/c, Celje, osebno izkaznico, št. 273007. gnp-144556
Obreza Aleš, Begunje 92, Begunje pri
Cerknici, osebno izkaznico, št. 1642169.
gng-144465
Ogorevc Karl, Pišece 53, Pišece, osebno izkaznico, št. 352651. gnm-144759
Ogris Marija, Voklo 15/a, Šenčur, osebno izkaznico, št. 540731. gnn-144758
Omahen Nika, Rožna dolina, Cesta
II/13 b, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1695428. gnb-144424
Oman Gregor, Gorica pri Šmartnem
3/d, Šmartno v Rožni dolini, osebno izkaznico, št. 000183808. gnl-144939
Orehar Vinko, Grogova 5, Naklo, osebno izkaznico, št. 981069. gnh-144889
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Orešnik Andrej, Senožeče 82/a, Senožeče, osebno izkaznico, št. 203486.
gnw-144428
Ostanek Majda, Pohlinova 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 42142.
gnu-144451
Ovčjak Aljaž, Ravne 193, Šoštanj, osebno izkaznico, št. 1224920.
gnv-144675
Papež Meta, Westrova 12, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 1145336.
gnn-144783
Perčič Janez, Križnarjeva pot 12,
Kranj, osebno izkaznico, št. 486118.
gnp-144706
Perko Karmen, Vodice pri Gabrovki 1,
Gabrovka, osebno izkaznico, št. 970329.
gnr-144704
Perme Tomaž, Velika Kostrevnica 7,
Šmartno pri Litiji, osebno izkaznico, št.
1418459. gno-144782
Petek Emil, Precetinci 31/a, Mala Nedelja, osebno izkaznico, št. 1605176.
gnc-144769
Petrič Helena Marija, Maistrova
21, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
732882. gnl-144785
Petrik Vlatka, Brestovška cesta 2,
Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
1618761. gnh-144564
Pintarič Barica, Glinškova ploščad 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 824093.
gnp-144981
Planko Tatjana, Proseniško 36,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 529569.
gno-144482
Plevnik Janko, Celjska cesta 40,
Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
982019. gnz-144521
Podgorelec Frančiška, Žačret 35, 3202
Ljubečna, osebno izkaznico, št. 529070.
gnf-144945
Pohar Fani, Bartlova 1, Šmartno
pri Litiji, osebno izkaznico, št. 349021.
gns-144978
Poklukar Jože, Oldhamska cesta 7,
Kranj, osebno izkaznico, št. 565454.
gnv-144475
Poljanšek Vesna, Mali hrib 4/d, Laze
v Tuhinju, osebno izkaznico, št. 953067.
gnu-144455
Popovič Martin, Spodnje Mestinje 2,
Pristava pri Mestinju, osebno izkaznico,
št. 001234197. gnr-144929
Popovič Milena Alojzija, Smrečnikova
61, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
1088411. gnm-144459
Potočnik Vesna, Liboje 90/e, Petrovče, osebno izkaznico, št. 324600.
gnj-144962
Potokar Rozalija, Na Hrušici 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 439338.
gnk-144615
Praštalo Duško, Gradišče 18/a, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 1654961.
gnf-144991
Rajšp Maksimiljan, Močna 36, Lenart
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
000163614. gnf-144916
Rakipov Ali, Rojčeva ulica 15, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 994075.
gnc-144694
Rejc Dušan, Suška cesta 16, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 563529.
gni-144663

Rožman Špela, Partizanska 16, Sežana, osebno izkaznico, št. 1626349.
gni-144838
Rubnik Dragica, Na Dobravi 41, Miklavž na Dravskem polju, osebno izkaznico, št. 928976. gnk-144761
Sekne Ivana, Podhom 31, Zgornje
Gorje, osebno izkaznico, št. 1447371.
gnt-144777
Sikole Frančiška, Doblatina 12, Laško, osebno izkaznico, št. 1698497.
gnj-144762
Slak Matej, Jurčičeva cesta 9, Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št. 1237816.
gnx-144873
Sluga Natalija, Stogovci 17, Ptujska
Gora, osebno izkaznico, št. 193037.
gnj-144787
Sluga Stanislav, Ormoška 21, Ljutomer, osebno izkaznico, št. 1465581.
gnz-144771
Smerdelj Dragica, Novo Polje, Cesta
XXI/4, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico,
št. 1260474. gnf-144891
Sobotič Mikolič Boris, Dravinjska cesta 83/b, Poljčane, osebno izkaznico, št.
307586. gnn-145008
Sovič Robert, Vrunčeva ulica 5, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 827196.
gnq-144780
Stegenšek Brina, Celovška cesta 143,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1082951.
gns-144657
Strah Darija Mateja, Opekarska cesta /b, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1741651. gnm-144563
Strah Vito Martin, Opekarska cesta 7/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1741654.
gnn-144562
Strohmajer
Hleb
Ana,
Rošpoh
139/a, Kamnica, osebno izkaznico, št.
001192014. m-168
Strohmajer Hleb Marko, Rošpoh
139/a, Kamnica, osebno izkaznico, št.
001175334. m-167
Svete Duša, Hudovernikova 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1548937.
gnt-144452
Šabić Miranda, Ul. 25 maja 5, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 235332.
gng-144669
Šavc Maja, Mladinska ulica 31, Vuzenica, osebno izkaznico, št. 1083051.
gnk-144486
Šenk Zala, Kranjska 3/a, Kamnik, osebno izkaznico, št. 1255264. gni-144613
Širec Ksenija, Slape 14, Ptujska
Gora, osebno izkaznico, št. 835029.
gny-144772
Škofljanc Marijanca, Koritno 5, Jesenice na Dolenjskem, osebno izkaznico, št.
637737. gnt-144677
Škrabl Mia, Krivec 43, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 34038. gnb-144820
Tadina Jerica, Spodnji Slemen 28/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 770957.
gnl-144689
Tasić Goričan Aleksandra, Ulica pod
gozdom 27, Trzin, osebno izkaznico, št.
1421217. gnv-144825
Tavčar Slovenka, Bergantova 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1736959.
gnp-144806
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Tonin Mira, Podgorje 28/a, Kamnik, osebno izkaznico, št. 724833.
gnm-144684
Torkar Jožica, Lom pod Storžičem
10/c, Tržič, osebno izkaznico, št. 1577192.
gnm-144588
Trampuš Miroslav, Rimska 25/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 265719.
gne-144692
Udovič Nives, Kompolje 6, Lukovica, osebno izkaznico, št. 1389183.
gne-144917
Ujčič Nataša, Zabiče 68/b, Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št. 000341382.
gny-144972
Uljan Rosana, Ulica 7. maja 2, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 869462.
gnb-144495
Urbanija Samo, Pintarjeva cesta 46,
Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
26320. gnt-144577
Vajdetič Vladimir, Ul. Alme Karlinove 46, Celje, osebno izkaznico, št.
000881334. gnc-144944
Veber Marija, Babno polje 55, Stari trg
pri Ložu, osebno izkaznico, št. 1240137.
gnk-144661
Verbek Andrej, Miličinskega ulica 14,
Celje, osebno izkaznico, št. 001595124.
gng-144965
Vežnaver Boris, Parecag št. 186, Sečovlje - Sicciole, osebno izkaznico, št.
925767. gnn-144458
Vežnaver Ornela, Parecag št. 186,
Sečovlje - Sicciole, osebno izkaznico, št.
1395281. gnf-144466
Vider Vital, Ljubljanska 13, Maribor, osebno izkaznico, št. 430547.
gnl-144960
Vilar Nejc, Aškerčeva 7/a, Dob, osebno
izkaznico, št. 1293313. gnp-144681
Zagrajšek Mihael, Betnavska 4, Maribor, osebno izkaznico, št. 1067208.
gnr-144579
Zorec Sabina, Fram 40/b, Fram, osebno izkaznico, št. 001546652. gno-144932
Zupan Primož, Ulica Lojzeta Hrovata 6,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001709170.
gni-144388
Zupančič Jakob, Veliki Lipoglav
7, Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št.
290859. gnv-144454
Žaucer Jožef, Dole pri Škofljici 5,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 1018956.
gnb-144670
Žerjal Gašper, Na Kosmate 4, Limbuš, osebno izkaznico, št. 1245866.
gnh-144764
Žitko Miha, Sodnikarjeva ulica 5, Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
1227147. gnf-144441
Žižek Janez, Ob gozdu 42, Lenart
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
1365042. gnd-144593
Žižmond Danijela, Mizarska 5, Solkan, osebno izkaznico, št. 1303142.
gnn-144733

Vozniška dovoljenja
Ahmetaj Refki, Jaka Platiše 9, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1641969, reg. št. 45310, izdala UE Kranj.
gnv-144975

Št.

Akulinushkin Sergey, Cesta v Zgornji
log 91, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1347554, reg. št. 228650,
izdala UE Ljubljana. gnm-144538
Anžin Mojca, Cesta v Pečale 69, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1215516, reg. št. 222347, izdala UE Ljubljana. gnz-144550
Anžur Marko, Mala Kostrevnica 3/a,
Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat.
ABCGH, št. S 1432848. gnd-144726
Arsenijević Goran, Clevelandska ulica
49, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1455766, reg. št. 211446, izdala UE Ljubljana. gnp-144431
Bahlen Metka, Abramova ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1418225, reg. št. 233621, izdala UE Ljubljana. gnt-145002
Basič Sara, Ulica Prekomorskih brigad 8, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S
1337931, reg. št. Tolmin. gnb-144624
Beganović Irfan, Št. Jurij 9, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. SA 398885,
reg. št. 141286, izdala UE Grosuplje.
gnb-144549
Berden Slavko, Filovci 39/a, Bogojina, vozniško dovoljenje, št. 06799.
gnn-144883
Bizjak Jožika, Koroška 122, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
873187, reg. št. 41644, izdala UE Maribor. gnm-144584
Blažič Diana, Macunova 34, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
876342, reg. št. 36056, izdala UE Maribor. gnw-144949
Bombek Tomaž, Jadranska 11, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1481280, izdala UE Ptuj. gnm-144409
Brandšteter Lidija, Kratka 14, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
674004, reg. št. 76200, izdala UE Maribor. gnj-144937
Braniselj Tanja, Jedlovnik 2/d, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001028667, reg. št. 9960, izdala UE
Pesnica. m-162
Brečko Primož, Gmajna 10, Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1247518, reg. št. 21120, izdala UE Slovenska Bistrica. gns-144728
Bregar Lovro, Polanškova ulica 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 766483, reg. št. 99835, izdala UE
Ljubljana. gnl-144985
Brešan Andrej, Ladra 2, Kobarid, vozniško dovoljenje, št. S 001676572, izdala
UE Tolmin. gnc-144744
Bric Sonja, Mokrška ulica 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1707076, izdala UE Ljubljana.
gnd-144793
Bukovec Mihael, Kobilje 22, Kobilje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 14618,
izdala UE Lendava. gnz-144946
Cestnik Ivan, Založe 57, Polzela, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 14/2004. gnf-144716
Colja Neda, Kozlovičeva 11, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 34791, reg. št. 4216. gnt-144631
Cuder Alenčica, Titova 63, Jesenice,
vozniško dovoljenje, reg. št. 1788696, izdala UE Jesenice. gni-144638
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Cunder Ignac, Jelovškova ulica 9, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 85058, reg. št. 17269, izdala UE Domžale. gny-144897
Cvelbar Jožica, Medvedova cesta 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 14779, reg. št. 161432, izdala UE
Ljubljana. gnj-144687
Čas Marko, Pod Graščino 2, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABCDE, št. 4078, izdala UE Slovenj Gradec.
gnj-144737
Čeplak Anton, Bočna,Čeplje 14,
Gornji grad, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 3577, izdala UE Mozirje.
gne-144971
Černe Franci, Krnica 14, Zgornje Gorje, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
S 157443, reg. št. 14289. gnn-144408
Čoderl Jerneja, Gradišče 3/a, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h,BGH, št. 16671, izdala UE Slovenj
Gradec. gnl-144735
Danijel Grujič, Slavka Gruma 66, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h, BCEGH, št. 43994, izdala UE
Novo mesto. gnw-144724
Davidovič Ivka, Metliška cesta 1, Semič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6320, izdala UE Črnomelj. gnp-144756
Dolenc Simon, Podlože 80, Ptujska
Gora, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1554198, izdala UE Ptuj. gnj-144412
Drev Robert, Bele vode 14/a, Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S001023581, reg. št. 23611, izdala UE
Velenje. gnt-144752
Drino Denis, Štihova ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1524303, reg. št. 246307, izdala UE Ljubljana. gng-144540
Emeršič Edvin, Stepišnikova ulica 6,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50 km/h, BGH, št. S 001840147,
reg. št. 21774, izdala UE Slovenska Bistrica. m-158
Erjavec Mirjam, Preglov trg 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
813483, reg. št. 92050, izdala UE Ljubljana. gnv-145000
Finster Vinko, Meškova 11, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12109. gnh-144639
Franič Šernek Cecilija, C. M. Tita 9,
Jesenice, vozniško dovoljenje, reg. št.
461547, izdala UE Jesenice. gnx-144523
German Mladen, Vojkova cesta 91,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1595898, reg. št. 71131, izdala UE
Ljubljana. gno-144907
Gladež Peter, Koroška ulica 20, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 16344, izdala UE Slovenj
Gradec. gnk-144736
Gojić Nedeljko, Mivka 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1593458, reg. št. 115582, izdala UE Ljubljana. gnr-144804
Golub Dejan, Podolnica 42, Horjul,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1525591, reg. št. 256868, izdala UE Ljubljana. gns-145003
Goričan Pavlović Tanja, Ulica pod
gozdom 27, Trzin, vozniško dovoljenje,
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kat. BGH, št. S 1474658, reg. št. 36114,
izdala UE Domžale. gnw-144824
Goršič Uršula, Zatišje 5, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S001339260,
reg. št. 46422. gnr-144754
Gregorinčič Elizabeta, Sp. Kamenščak
31/b, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1402268, reg. št. 9481, izdala
UE Ljutomer. gnt-144731
Hasanbegović Hajrudin, Sv. Anton,
Gregoriči 15/a, Pobegi, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1319879, reg. št.
44751. gnu-144876
Hleb Irena, Rošpoh 139/a, Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001530791, reg. št. 13580. m-170
Hočevar Štefan, Gorenjska 50, Ribno
pri Bledu, Radovljica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 529732, reg. št. 20736.
gnm-144634
Horvat Barbara, Mlajtinci 34, Moravske Toplice, vozniško dovoljenje, reg. št.
39800. gnz-144421
Hrovatin Borut, Bukovica 90, Volčja
Draga, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 1/2004.
gnd-144518
Ilič Milena, Cesta v Lovrovec 11/a, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
985952, reg. št. 40245. gng-144690
Jamnik Nataša, Ščita 2, Velike Lašče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1064597, reg. št. 210502, izdala UE Ljubljana. gnq-144930
Jančič Primož, Trdinova 6, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
45501, reg. št. S1312302. gns-144478
Janežič Marko, Vegova ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1867786, reg. št. 209217, izdala UE Ljubljana. gnq-144955
Janša Mitja, Dornava 137/c, Dornava,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1554394, reg. št. 43831. gnl-144635
Jarc Marija, Dolenja vas pri Mirni Peči
5/b, Mirna Peč, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 43772, izdala UE Novo Mesto. gnu-144526
Jelenko Danica, Landek 11, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 44952,
izdala UE Celje. gnf-144791
Jenko Jože, Virmaše 41, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. FGH,
reg. št. 28372, izdala UE Škofja Loka.
gnz-144546
Jereb Jože, Ljubljanska 34, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. AGH,
reg. št. 14875, izdala UE Novo mesto.
gnj-144437
Jerman Mateja, Ulica Hermana Potočnika 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1297871, reg. št. 173304,
izdala UE Ljubljana. gnj-144566
Jugović Tomo, Jakčeva ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
261793, reg. št. 116075, izdala UE Ljubljana. gnk-144911
Jurečič Damjan, Veliko Mraševo 3,
Podbočje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 17845. gnz-144596
Kahteran Jolanda, Ulica Slavka Gruma
6, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 41640, izdala UE Novo mesto. gni-144438
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Klinar Barbka, Sr. vas 108, Srednja
vas v Bohinju, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1941431, reg. št. 18896.
gno-144407
Knapić Robert, Cilenškova ulica 37,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1106016, reg. št. 208254, izdala UE
Ljubljana. gnj-144912
Kočnar Darja, Šentjakob 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
332355, reg. št. 14706, izdala UE Ljubljana. gne-144517
Koren Mitja, Mariborska 15, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1473478, reg. št. 20133, izdala UE
Slovenska Bistrica. m-193
Kosovel Bernard, Slomškova ulica
15, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 1280434, reg. št. 4569, izdala
UE Ajdovščina. gnc-144469
Kovačič Barbara, Pod Slemenom 2,
Križe, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000070323, reg. št. 5127, izdala UE
Tržič. gnk-144636
Kovačič Matjaž, Hrušica 18, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGHEFL,
reg. št. 33774. gns-144628
Kravcar Marko, Lutrško selo 24,
Otočec, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 40259, izdala UE Novo mesto.
gnk-144436
Kukovec Franc, Prvenci 18, Markovci, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
10664, izdala UE Ptuj. gnb-144895
Kulčar Rosana, Nova ulica 12, Bakovci,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 39178. gnb-144420
Kurtiši Semin, Kolenov graben 7, Radeče, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. S1218099. gnp-144481
Kušar Dušan, Grliče 37, Podplat, vozniško dovoljenje, kat. BFGHEkB, št. 7913,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnr-145004
Kuzmin Klara, Šmihel 11/e, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 22232,
izdala UE Nova Gorica. gnm-144884
Lampreht Cvetka, Borova vas 1, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
610776, reg. št. 100456, izdala UE Maribor. gnd-144568
Lani Saša, Klanec 45, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1190285,
reg. št. 219595, izdala UE Ljubljana.
gni-144913
Lavrenčič Tatjana, Zg. Kungota 10/c,
Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 879203, reg. št. 8682, izdala
UE Pesnica. m-194
Lešnik Štuhec Tatjana, Novine 19,
Šentilj v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 684387, reg. št. 7187,
izdala UE Pesnica. m-157
Lovše Berta, Ulica Moše Pijade 20, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
496721, reg. št. 46586, izdala UE Maribor.
gnr-144554
Lužnik Barbara, Ornoška 18, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 624669,
izdala UE Ptuj. gnq-144730
Lužnik Petra, Slovenska cesta 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 847089, reg. št. 130248, izdala UE
Ljubljana. gny-144697

Macura Nebojša, Pod vrbami 32, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1800048, reg. št. 113340, izdala UE
Ljubljana. gns-144532
Maksa Kološa, Gogalova 10, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1224508, reg. št. 49044. gne-144742
Marinček Matej, Cinkarniška 8, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. S 1125385.
gnw-144574
Marinič Veronika, Vrhloga 25, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1883011, reg. št. 24743, izdala UE Sl. Bistrica. gnm-144734
Marolt Sabina, Bevke 79, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. A do 50, BGH, št.
14128, izdala UE Vrhnika. gnd-144993
Marovt Mojca Marija, Zgornje Gorče
7, Braslovče, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1756475, izdala UE Žalec.
gnm-144488
Mavri Martina, Miren 125/c, Miren, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 32798,
izdala UE Nova Gorica. gnq-144630
Medvešček Petra, Senčna pot 81/a,
Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. A-50 km/h, BGH, št. S 163416, reg. št.
13150, izdala UE Piran. gny-144626
Medvešek Matjaž, Na Selah 12, Dol
pri Hrastniku, preklic duplikata vozniškega dovoljenja, kat. ABGH, reg. št. 5819,
izdala UE Hrastnik. gnu-144651
Medvešek Matjaž, Na Selah 12, Dol pri
Hrastniku, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 100/2003.
gnr-144654
Mertelj Janez, Zgornje Rute 10, Gozd
Martuljek, vozniško dovoljenje, reg. št.
9664. gng-144644
Mertik Matej, Mostje 61, Lendava
- Lendva, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h, BGH, reg. št. 15716, izdala UE
Lendava. gnk-144586
Misja Irena, Zadružna 20, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
18361, izdala UE Kamnik. gnz-144646
Motovina Milan, Pristaniška 2, Piran
- Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 27133, reg. št. 8991, izdala UE Piran. gno-144632
Možek Marija, Mrčna sela 31/a, Koprivnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 8803. gnl-144585
Mrevlje Radovan, Jenkova 18, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12248. gnc-144569
Murko Milan, Zoisova ulica 2, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1561819, reg. št. 42315. gnl-144385
Nahtigal Željko, Podova 49, Rače, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1278582,
reg. št. 116461, izdala UE Maribor.
gne-144967
Najger Tomaž, Trebež 13, Artiče, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 12452,
izdala UE Brežice. gni-144938
Nemgar Metka, Koprska 9, Portorož Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 159223, reg. št. 462, izdala UE Piran.
gnr-144429
Novak Drago, Lopata 30/c, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22299.
gnq-144959
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Novaković Milorad, Pongrac 20, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
902538, izdala UE Žalec. gnq-144430
Oder Miha, Kotlje 4/c, Kotlje, vozniško
dovoljenje, kat. GH, reg. št. 18153, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnt-144406
Oman Gregor, Gorica pri Šmartnem
3/d, Šmartno v Rožni dolini, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1320713, reg.
št. 43686. gnm-144942
Papež Meta, Westrova 12, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16094,
izdala UE Novo mesto. gny-144722
Perko Karmen, Vodice pri Gabrovki
1, Gabrovka, vozniško dovoljenje, št. S
1287545, izdala UE Litija. gnd-144643
Pintarič Barica, Glinškova ploščad 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 63443, reg. št. 120539, izdala UE
Ljubljana. gnq-144980
Pohar Fani, Bartlova 1, Šmartno pri
Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1198971, izdala UE Litija. gnr-144979
Povh Milan, Strtenica 3, Pristava pri
Mestinju, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 17521, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gng-144890
Praštalo Duško, Gradišče 18/a, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
BCGH, št. 7251, izdala UE Vrhnika.
gng-144990
Prislan Silva, Radmirje 4, Ljubno
ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 11141, izdala UE Mozirje.
gnf-144491
Pucelj Davor, Podšentjur 8, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1465496,
izdala UE Litija. gnd-144693
Puh Martin, Preglov trg 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
324469, reg. št. 124317, izdala UE Ljubljana. gnv-144725
Reisman Vojteh, Sodna ulica 24, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
714366, reg. št. 57312, izdala UE Maribor.
gnv-144925
Rojac Tadej, Strma pot 26, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10437, izdala UE Izola. gni-144413
Rosić Melina, Ulica Iga Grudna 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1096445, reg. št. 210627, izdala UE
Ljubljana. gnl-144435
Rožman Marjana, Kunova 23, Spodnji
Ivanjci, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12500, izdala UE Gornja Radgona. gnk-144411
Rupnik Jurij, Ulica Malči Beličeve 99,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50 km/h, BGH, št. S 1824901, reg. št.
172079, izdala UE Ljubljana. gnh-144739
Sever Stanislav, Zg. Hoče 3/č, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
799535, reg. št. 67472, izdala UE Maribor. gnb-144524
Sinani Ragip, Radmirje 1, Ljubno ob
Savinji, vozniško dovoljenje, kat. B, izdala
UE Mozirje. gnw-144578
Smogavc Alojz, Gorica pri Oplotnici
45, Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1689362, reg. št. 24485, izdala UE Slovenska Bistrica. gnd-144418
Stegenšek Brina, Celovška cesta 143,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 1609064, reg. št. 253378, izdala UE
Ljubljana. gnp-144656
Stopar Aleš, Alpska, Lesce, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 289159, reg.
št. 20880. gnt-144727
Strah Darija Mateja, Opekarska cesta
7/b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1867361, reg. št. 261726,
izdala UE Ljubljana. gno-144561
Stupan Matej, Likozarjeva ulica 15,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1437258, reg. št. 53275, izdala UE Kranj.
gnn-144808
Suka Šerif, Zadružna ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1231667, reg. št. 6918, izdala UE Ljubljana. gnr-144629
Svete Duša, Hudovernikova 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1709937, reg. št. 5468, izdala UE Ljubljana. gnw-144453
Šabić Daniel, Gradišče 15/a, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14194,
izdala UE Vrhnika. gnc-144994
Šaponjič Sonja, Na gradišču 13, Mozirje, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 8/2004. gny-144576
Šilec Jožefa, Pot na Kamenšak 8, Lenart v Slov.goricah, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50 km/h,BFGH, št. S 1887116,
izdala UE Lenart. gno-144732
Škulj Janez, Goriča vas št. 28, Ribnica na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat.
GH, reg. št. 8072, izdala UE Ribnica.
gnv-144625
Šparovec Vincenc Lotos, Janežičeva
cesta 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1264296, reg. št. 166460,
izdala UE Ljubljana. gnj-144812
Štrubelj Jože, Veliko Trebeljevo
6/b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S1459365, reg. št. 240480,
izdala UE Ljubljana. gnj-144416
Švab Vesna, Zazid 24, Črni Kal, vozniško dovoljenje, št. S 635899, reg. št.
42413, izdala UE Koper. gnb-144745
Tinta Staš, Vitovlje 88/c, Šempas, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 46923.
gnb-144520
Topole Maja, Prešernova cesta 31,
Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
868990, reg. št. 23301, izdala UE Radovljica. gny-144997
Tratnik Martin, Andraž 107, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1563108, izdala UE Žalec. gnr-144954
Udovič Nives, Kompolje 6, Lukovica,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 001894230, reg. št. 40469, izdala UE Domžale. gng-144915
Vaupotič Sašo, Trdinova 4, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 1554391,
izdala UE Ptuj. gnl-144410
Vehovec Majda, Dragočajna 7, Smlednik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1873254, reg. št. 145073, izdala UE Ljubljana. gnr-144558
Vencelj Marija Maruša, Kidričeva 20,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 736648, reg. št. 35973, izdala UE Kranj.
gnb-144620
Verbek Andrej, Miličinskega ulica 14,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
42802. gni-144963
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Vežnaver Ornela, Parecag št. 186, Sečovlje - Sicciole, vozniško dovoljenje, reg.
št. 8658. gne-144467
Vider Vital, Ljubljanska 13, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1169857, reg. št. 23832, izdala UE Maribor. gnk-144961
Vidmar Danijel, Postojnska 8, Pivka,
vozniško dovoljenje, kat. H, reg. št. 14020,
izdala UE Postojna. gnh-144414
Vidovič Marjan, Velika Polana 124/d,
Velika Polana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 3709, izdala UE Lendava.
gnz-144746
Voler Andrej, Cesta na Rožnik 51,
Mozirje,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BCEGH, reg. št. 8569, izdala UE Mozirje.
gny-144472
Vršič Jožica, Slavšina 2, Vitomarci,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1635227, izdala UE Ptuj. gnq-144655
Zadravec Branko, Hermanci 9, Miklavž
pri Ormožu, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 3869, izdala UE Ormož.
gnc-144419
Zagrajšek Mihael, Betnavska 4, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
84405, reg. št. 94340, izdala UE Maribor.
gnp-144581
Zavodnik Rok, Lahova cesta 52, Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1582214, reg. št. 19959, izdala UE Grosuplje. gnx-144748
Zdešar Simona, Ob Drobtinki 1, Notranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1551325, reg. št. 196416, izdala UE
Ljubljana. gnx-144998
Zorec Sabina, Fram 40/b, Fram, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1379237,
reg. št. 117911, izdala UE Maribor.
gnn-144933
Zupan Primož, Ulica Lojzeta Hrovata 6,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1464663, reg. št. 53897, izdala UE Kranj.
gnh-144389
Zupančič Ana, Prešernova cesta 57,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000579368, reg. št. 27929, izdala UE
Domžale. gnb-144445
Zver Ciril, Kapca, Polanska ulica 74,
Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. BCFGH, št. 6376, izdala UE Lendava. gnt-144952
Žunko Silvo, Klinetova 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
720037, reg. št. 78033, izdala UE Maribor. gne-144492

Zavarovalne police
Bahč Vlasta, Zdole 2, Krško, zavarovalno polico, št. 00101556158, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnr-144508
Bahč Vlasta, zdole 2, Krško, zavarovalno polico, št. 00101556158, izdala zavarovalnica Slovenica. gnb-144720
Begović Ivan, Tržaška cesta 121, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 179239, izdala zavarovalnica Tilia. gnk-144511
Berlec Sandi, Sela pri Kamniku 9,
Kamnik, zavarovalno polico, št. 921267,
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30 % bonus, izdala zavarovalnica Tilia.
gnj-144537
Brajdič Vladimir, Gazice 29, Cerklje ob
Krki, zavarovalno polico, št. 635109, izdala zavarovalnica Slovenica. gnb-144870
Cof Milan, Pehačkova 6, Logatec, zavarovalno polico, št. AO 1254074, izdala
zavarovalnica Adriatic d.d. gno-144982
Dolenc Maks, Podleže 80, Ptujska
Gora, zavarovalno polico, št. 573317, izdala zavarovalnica Slovenica. gnf-144391
Dolmovič Marinka, Cesta 4. julija 62/a, Krško, zavarovalno polico, št.
00101628167, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gny-144601
Enigma Bagarič d.o.o., Koprska ulica 94, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 936742, izdala zavarovalnica Tilia.
gnr-144679
Fegeš Suzana, Gradišče nad Pijavo
Gorico 218/a, Škofljica, zavarovalno polico, št. 939700, izdala zavarovalnica Tilia
d.d. gnd-144718
Geršak Marko, Nova ulica 24, Maribor,
zavarovalno polico, št. 526117, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnf-144395
Gradišek Matjaž, Senožeti 19/a, Dol
pri Ljubljani, zavarovalno polico, št.
404362, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. gnd-144622
Granda Renato, Pajkova 22, Maribor,
zavarovalno polico, št. AO 00101471264,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-188
Kavčič Klementina, Na Ledinah
1, Domžale, zavarovalno polico, št.
954408, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnx-144773
Lah Boštjan, Ulica 8. februarja 62,
Miklavž na Dravskem polju, zavarovalno
polico, št. 625295, izdala zavarovalnica
Slovenica. gnv-144525
Lampreht Cvetka, Borova vas 1, Maribor, zavarovalno polico, št. AO 661216,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-176
Letnar Peter Metod, Cesta Dolomitskega odreda 40/a, Ljubljana, zavarovalno
polico, št. 651824, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. gnc-144894
Lončarič Zvezdana, Delavsko naselje
23, Miklavž na Dravskem polju, zavarovalno polico, št. 227326, izdala zavarovalnica
Tilia. m-154
Mahić Izet, Pugljeva ulica 17, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0564073, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnv-144800
Malenšek Anton, Semič 6, Semič,
zavarovalno polico, št. 00101563449.
gnp-144881
Malus Damir, Planinska c. 20, Sevnica,
zavarovalno polico, št. 1146925, izdala zavarovalnica Adriatic. gni-144738
Milinovič Dragan, Blate 9, Dolenja vas,
zavarovalno polico, št. 1132171, izdala zavarovalnica Adriatic d.d. gns-144928
Osolnik Matej, Jarška cesta 35, Domžale, zavarovalno polico, št. 00101584586,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnq-144880
PERI d.o.o., Cesta Dolomitskega odreda 186, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
189658, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnb-144770
Pezdirc Jurij, Slomškova ulica 11, Brežice, zavarovalno polico, št. 935102, izdala zavarovalnica Tilia. gnv-144400
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Primc Franc, Mali Lipovec 42, Dvor, zavarovalno polico, št. 00101574394, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnh-144864
Ravnjak Boris, Ul. Anice Černeve 2,
Slovenska Bistrica, zavarovalno polico,
št. 00101668148, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. gnr-144879
Skubic Anja, Rožna dolina, Cesta
XIX/15, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 837183, izdala zavarovalnica Tilia.
gnd-144743
Stilin Gregor, Vrbno 6, Šentjur, zavarovalno polico, št. AK 80251, AO 628660,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnj-144641
Valenko Milko, Štrafelova 16, Ptuj, zavarovalno polico, št. AO 553005, izdala
zavarovalnica Slovenica. m-177
Valentan Borut, Dragučova 15, Pernica,
zavarovalno polico, št. AO 0101569496,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-189
Vilič Zagorc Tjaša, Trdinova ulica 7,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
947589, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gne-144992
Zorenč Branko, Imenska gorca 18,
Podčetrtek, zavarovalno polico, št.
070311329, izdala zavarovalnica Tilia
d.d. gnw-144974

Spričevala
Ajdič Jarc Antonija, Goliev trg 10, Trebnje, spričevalo Zdravstvene šole v Novem
mestu, izdano leta 1978/79, izdano na ime
Ajdič Antonija. gnn-144858
Avsec Andreja, Vojkova cesta 91, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole v Ljubljani, izdano leta 1998 in 1999.
gnr-144729
Bajc Janko, Petrčeva ulica 18, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Vič, izdano
leta 1986. gnn-144633
Bakan Franc, Slap 7, Tržič, spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene šole
Maribor, šole za dimnikarje, izdano leta
1978/79. gnk-144861
Berden Valerija, Ul. Roberta Kukovca
34, Maribor, diplomo Srednje tekstilne šole
Maribor, tekstilni mehanik I., izdano leta
1988/89. m-155
Bobnar Gregor, Komenskega ulica 24,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje
gradbene in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 1999. gnv-144650
Božič Helena, Logarovci 50, Križevci
pri Ljutomeru, spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole v Murski Soboti, izdano
leta 1990. gny-144672
Brantuša Franc, Brestovec 32, Rogaška Slatina, spričevalo o zaključnem izpitu Kovinarske in lesne šola, izdano leta
1980. gnl-144560
Brus Uroš, Vavta vas 34, Straža,
spričevalo 1. letnik TOD št. I-OKUS/35.
gnq-144530
Bukovec Vlatko, Donja Voća 29, Hrvaška, spričevalo 2. letnika vajeniške šole,
Srednja gradbena šola, št. 6, izdano 1. 9.
1964. gno-144811
Capuder Tatjana, Šorlijeva ulica 33,
Kranj, indeks, Visoke upravne šole leto
izdaje 1999/2000. gnf-144470

Ceglec Andreja, Badovinčeva 20, Laško, spričevalo 3. letnika, prometni tehnik
št. I-P/267. gnx-144573
Cekič Nenad, Ul. Staneta Severja 20,
Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje živilske šole v Mariboru, smer živilski tehnik,
izdano leta 1983. m-190
Cener Suzana, Kranjčeva 19, Murska
Sobota, spričevalo OŠ, št. del. 67/91.
gnh-144714
Cikotič Isad, Maroltova 8, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad-Ljubljana, št. II/400 R-62, izdano 2.
12. 2002, poklic voznik. gnu-144776
Cvetko Karmen, Orova vas 1/b, Polzela, potrdilo o strokovni usposobljenosti
za trgovskega poslovodjo št. 526-6222/95,
izdano 29. 3. 1995 na ime Grobelšek Karmen. gnw-144749
Čibej Tanja, Gortanova 12, Izola - Isola, spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene šole v Izoli, izdano leta 2003.
gnz-144396
Dermota Ivana, Olešče 14, Laško, spričevalo 1. letnika, izdal Šolski center Borisa Kidriča - smer konfekcionar, izdano leta
1979. gnu-144426
Dobaj Martin, Mariborska 46, Orehova
vas, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta
1998. m-182
Dolar Barbara, Pod smrekami 10,
Šempeter v Savinjski dolini, spričevalo 1.
in 2. letnika Srednje šole za gostinstvo in
turizem Celje, izdano leta 2001 in 2002.
gne-144792
Domitrovič Goran, Prešernova ulica
28, Maribor, indeks, št. 81609572, EPF v
Mariboru. m-186
Frece Antonija, Lože 13, Rimske Toplice, spričevalo o zaključnem izpitu Gostinske šole Celje, smer natakar in spričevalo
3. letnika, izdano leta 1981. m-161
Galič Mihael, Puterlejeva ulica 9, Ljubljana, letno spričevalo 4. letnika Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 1982/83.
gni-144988
Galof Petra, Hosta 12, Škofja Loka,
spričevalo 4. letnika ŠC za pošto, ekonomijo in telekomunikacijo, izdano leta 1998,
izdano na ime Kozelj Petra. gnn-144533
Galof Petra, Hosta 12, Škofja Loka,
spričevalo 3. letnika ŠC za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, izdano leta 1997,
izdano na ime Kozelj Petra. gnl-144535
Hedžet Milan, Žerovinci 20, Ivanjkovci,
spričevalo o zaključnem izpitu št. 2775, izdano leta 1982. gng-144715
Hočevar Marko, Gradišče v Tuhinju 5,
Laze v Tuhinju, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje kemijske šole Ljubljana,
Tehniška kemijska šola, št. 140/6, izdano
28. 6. 1984. gnz-144921
Horvat Tina, Celjska 16, Maribor, indeks, št. 41050819, Izdala Fakulteta za
org. vede, Maribor. m-195
Jakšič Anton, Dolga ulica 27, Moravske Toplice, spričevalo o končani OŠ št.
354/88, izdano leta 1989. gnj-144587
Janev Nikola, Gradnikove brigade 41,
Nova Gorica, spričevalo 7. razreda OŠ
Milojke Štrukelj, izdano leta 1994/95.
gnq-144705
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Janežič Valentina, Savinjska cesta 117,
Žalec, indeks, št. 61161742, izdala Pedagoška fakulteta. m-164
Jankovič Tanja, Ulica Kamniškega bataljona 5, Trzin, indeks, št. 9075, izdala
Fakulteta za družbene vede v Ljubljani na
ime Planko Tanja. gns-144432
Jusić Zijo, Nahtigalova ulica 30,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gradbene šole v Ljubljani.
gni-144417
Juvan Boštjan, Maistrova 10, Litija,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene in ekonomske šole, izdano leta
1995. gnx-144698
Kardoš Janez, Tešanovci 27, Moravske
Toplice, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kmetijske šole Rakičan, izdano
leta 1982. gnm-144542
Karlin Robi, Gregorčičeva 41, Idrija,
indeks, št. 23010212, izdala Fakulteta za
strojništvo. gnn-144983
Karničnik Aleš, Frankolovska 23,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje zdravstvene šole, izdano leta
1996. m-166
Kastelic Sonja, Sela pri Ajdovcu 1,
Dvor, spričevalo 4. letnika Srednje vzgojiteljske šole v Ljubljani, Poljanska cesta
22, izdano leta 1978, izdano na ime Novšak Sonja. gnp-144510
Kaučič Robert, Bakovci, Soboška ulica
1, Murska Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu Živilske šole Maribor, izdano
leta 1989. gnp-144856
Kmet Marija, Gimnazijska 15, Trbovlje,
spričevalo 3. letnika in zaključno spričevalo PTT šole, izdano na ime Duranović
Marija. gnx-144527
Kočar Metka, Podvizova ulica 3, Medvode, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje agroživilske šole v Ljubljani, izdano
leta 1999. gnd-144768
Kodrič Dejan, Greenwiška 12, Maribor,
spričevalo 3., 4. letnika Ekonomske šole.
gnc-144394
Kojc Tadej, Puša 10, Lovrenc na Pohorju, spričevalo 5. letnika Srednje prometne
šole Maribor, izdano leta 1995. m-171
Kolar Igor, Puconci 10, Puconci, indeks, št. 20201167, izdala Pravna fakulteta. gnd-144893
Kolar Vladimir, Ključeci 5, Molve, spričevalo 3. letnika, izdal Gradbeni šolski
center Ivan Kavčič, izdano leta 1980.
gnb-144449
Kralj Jože, Pečnik 31, Ljubljana-Črnuče,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra strokovnih šol v Ljubljani, poklic avtomehanik,
izdano leta 1965. gnx-144848
Križaj Urška, Ulica XXX. divizije 32,
Nova Gorica, maturitetno spričevalo Gimnazije v Novi Gorici, izdano leta 1999.
gnm-144509
Kuder Matjaž, Levec 39/b, Petrovče,
spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo
o zaključnem izpitu I. gimnazije Celje.
gnw-144528
Larinik Ivan, Lese 74, Prevalje, spričevalo o zaključnem izpitu, letno spričevalo.
gne-144617
Lesar Damijan, Podova 1, Rače, spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ Maribor, izdano leta izdano leta 1991. m-181

Št.

Ličan Marija, Podgraje 37, Ilirska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu
Šole za prodajalce v Novi Gorici, izdano
leta 1975, izdano na ime Tominec Marija.
gnn-144637
Makorič Špelič Jerica, Parecag 119,
Sečovlje - Sicciole, spričevalo 4. in 5. letnika ter maturitetno spričevalo Vzgojiteljske šole, izdano leta 1978 in 1979, izdano
na ime Makorič Jerica. gni-144888
Makovini Martin, Ulica IX. korpusa
14, Izola - Isola, maturitetno spričevalo Gimnazije Koper, izdano leta 1995.
gnr-144529
Mandić Juro, Kneginječka 5, Varaždin,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole v Kranju. gny-144597
Matkovič Jurij, Dragatuš 13/a, Dragatuš, indeks, št. 01003541, izdala Pedagoška fakulteta. gnw-144999
Meglič Andrej, Na Planjavi 5, Orehova vas, spričevalo o zaključnem izpitu
SKSMŠ Maribor, izdano leta izdano leta
1991. m-178
Meglič Tomaž, Kukovniška 3, Tržič,
spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene
tehniške šole v Ljubljani, odsek za visoke gradnje, št. 187, izdano 22. 6. 1983.
gnq-144859
Mehmedovič Marjan, Vajgen 7, Jarenina, spričevalo o zaključnem izpitu ŠAKC,
smer avtoklepar, izdano leta 1979. m-173
Mujkanović Elmira, Kardeljev trg 2,
Velenje, spričevalo od 1. do 8. razreda
OŠ Livada v Velenju,, izdano leta 1989 do
1979. gng-144940
Nabernik Zdravko, Šentjanž nad Dravčami 25, Vuzenica, spričevalo 4. letnika
Ekonomsko-komercialnega tehnika, izdano leta 2000. gnk-144611
Novak Jure, Podpeška cesta 128, Brezovica pri Ljubljani, spričevalo 4. letnika
Srednje šole tehniških strok Šiška, izdano
leta 2001/02. gnw-144924
Novak Stanko, Mariborska cesta 39,
Dravograd, letno spričevalo 3. letnika
Šole za miličnike kadete, izdal Izobraževalni center organov za notranje zadeve,
izdano leta 1982. gnd-144797
Obretan Štefka, Vrhe 7, Slovenj Gradec, spričevalo 1. O.Š. Štibuh, Slovenj
Gradec. gnr-144604
Paić Radojka, Prešernova ulica 4,
Ribnica, spričevalo 2. letnika Poklicne
gostinske šole - smer natakar, izdano leta
1973, izdano na ime Uzevac Radojka.
gni-144688
Perbil Andrej, Kamniška 28, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Avtomehanske šole Maribor, izdano leta 1968.
m-159
Petelin Nina, Lovšetova ulica 10,
Ljubljana, spričevalo 1.,2. letnika Srednje
upravne šole v Ljubljani. gny-144447
Petković Goran, Preglov trg 3, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Nove Fužine,
izdano leta 2000. gnv-144683
Pfeifer Dušan, Planinska cesta 19/a,
Sevnica, spričevalo o zaključnem izpitu
Šole za prodajalce v Ljubljani, št. 62, izdano 29. 8. 1977. gnk-144711
Pirc Melita, Površje 10, Raka, indeks,
št. 81574472, izdala Ekonomsko poslovna
fakulteta v Mariboru. gnq-144534
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Pozvek Tanja, Kolodvorska cesta 14/a,
Pivka, spričevalo OŠ Pivka, izdano leta
1996. gno-144536
Požgan Renata, Godeninci 36, Središče ob Dravi, spričevalo Srednje kmetijske
šole. gny-144522
Požlep Marija, Podpeč 14, Loče pri
Poljčanah, spričevalo 3. letnika Srednje
živilske šole v Mariboru, smer živilski tehnik, izdano leta 1993/1994. m-192
Remec Damijan, Borovnica, Ulica
bratov Debevc 7, Borovnica, indeks, izdal Izobraževani zavod Hera leta 2003.
gnj-144862
Robinson Simon, Mariborska 42,
Bresternica, diplomo Ljudske univerze v
Mariboru, smer slovenščina, izdano leta
1993. m-191
Romič Marizela, Manžan 19, Koper Capodistria, spričevalo 1., 2. letnika Srednje frizerske šole v Kopru. gnl-144439
Sedar Aleš, Maistrova ulica 4, Slovenj
Gradec, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje strojnokovinarske šole Ravne na
Koroškem. gnq-144855
Selak Borut, Žirovski Vrh Sv. Urbana
25, Gorenja vas, spričevalo o zaključnem
izpitu št. 66, izdano 29. 6. 1992 in indeks
Srednje gradbene in ekonomske šole v
Ljubljani. gnr-144904
Selinšek Aleš, Sele pri Polskavi 10/a,
Pragersko, Preklic izkaza Osnovne šole
Antona Ingoliča Spodnja Polskava od
1. do 6. razreda, izdano leta 1997.
gnv-144875
Skledar Sonja, Vinarje 36, Maribor,
maturitetno spričevalo Druge gimnazije
Maribor, leta 2001/2002. m-185
Slekovec Roman, Vir, Bukovčeva
27, Domžale, spričevalo 3. in 4. letnika
ter spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kovinarske, strojne in metalurške
šole Maribor, izdano leta 1981 in 1982.
gnj-144987
Smole Mojca, Podkoren 62/d, Kranjska
Gora, spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za
gostinstvo Bled. gnr-144854
Smonkar Marjana, Funtkova 8, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje pedagoške šole v Celju, izdano leta 1983, izdano
na ime Bokal Marjana. gnd-144393
Starin Tatjana, Cesta Radomeljske
čete 5/a, Domžale, spričevalo 1., 2. in 3.
letnika Srednje trgovske šole v Ljubljani,
izdano leta 1974, 1975 in 1976, izdano na
ime Pestotnik Tatjana. gnc-144427
Stipič Nataša, Studenec 1, Ljubljana-Polje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za trgovinsko dejavnosti v
Kranju, izdano leta 1992, izdano na ime
Osojnik Nataša. gnu-144701
Šenveter Anica, Mariborska ulica 39,
Zgornja Polskava, spričevalo osnovne
šole, Izdala Ljudska univerza v Mariboru,
izdano leta izdano leta 1991. m-174
Šiling Valter, Ranca 27/f, Pesnica pri
Mariboru, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene šole Maribor in spričevalo 3., 4. letnika, izdano leta 1975,
1976. m-165
Škorić Marko, Zbilje 60, Medvode, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega gradbenega centra - vajenska šola, izdano leta
1966. gnp-144606
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Šloser Nino, Gosposka 11, Maribor,
indeks, št. 61174308, izdala Pedagoška
fakulteta. m-196
Štefan Ivan, Rimska 13, Cerknica,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Černomelj, št. 6-19/10-30-60, izdano 1. 9.
1960. gnm-144784
Šumenjak Zoran, Kramrjeva ul. 8, Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje živilske
šole Maribor, izdano leta 1995. m-172
Tacer Tanja, Divjakova 15, Miklavž na
Dravskem polju, indeks, št. 29009271,
EPF - FERI v Mariboru. m-187
Tovornik Marija, Planina pri Sevnici 82, Planina pri Sevnici, spričevalo o
zaključnem izpitu CE 80/47 Ekonomsko-administrativne šole Maribor, izdano
leta 1980. gnh-144539
Urekar Urška, Voklo 74/a, Šenčur,
spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske šole
Kranj, izdano leta 2001. gno-144607
Vertovšek Manuela, Ulica frankolovskih žrtev 11/a, Celje, duplikat spričevala
4. letnika in spričevala o zaključnem izpitu Šolskega centra v Celju, smer kemijski
tehnik. gnb-144699
Vidic Sabina, Ukmarjeva 18, Portorož
- Portorose, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje Pedagoške in Naravoslovno
- matematične šole v Kopru, smer vzgojitelj, izdano leta 1986 in 1987, izdano na
ime Lojo Sabina. gng-144919
Vizlar Irena, Gubčeva ulica 7, Krško,
spričevalo 3. in 4. letnika SŠ zdravstvene
usmeritve Novo mesto, izdano leta 1981
in 1982. gnt-144852
Vovk Mojca, Trdinova ulica 20, Novo
mesto, indeks št. I/723, izdala Srednja
ekonomska šola Novo mesto. gnj-144712
Vrbič Bojana, Levstikova ulica 8, Velenje, maturitetno spričevalo Gimnazije Velenje, izdano leta 1976. gnx-144723
Vučko Sabina, Ižakovci 175/a, Beltinci,
indeks, št. 30003629, izdala Visoka zdravstvena šola Maribor. m-163
Zakrajšek Nataša, Na jami 1, Ljubljana,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje šole tehničnih strok in osebnih storitev, smer tekstilno
obrtni konfekcionar, izdano na ime Papež
Nataša. gnb-144649
Živic Sonja, Škale 97/b, Velenje, spričevalo o zaključnem izpitu ŠC Velenje
- Splošna in strokovna gimnazija, program
gimnazija, izdano leta 1994. gnk-144440
Žolger Bojan, Dolnji Zemon 2, Ilirska
Bistrica, spričevalo 4. letnika Srednje policijske šole, izdano leta 1993. gnv-144404

Ostali preklici
ALPETOUR ŠPEDICIJA IN TRANSPORT d.d., Kapucinski trg 8, Škofja
Loka, univerzalno belgijsko dovolilnico,
koda 056/01, št. dovolilnice 004211.
gni-144788
Antončič Goran, Št. Jurij 21, Grosuplje, študentsko izkaznico, št. 19346238,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnc-144448
Avtohiša REAL, d.o.o., Vodovodna
cesta 93, Ljubljana, potrdilo za registracijo uvoženega vozila, šasija VF1KCR7BF30071834, ocarinjeno po knjigovod-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
skem vpisu št. 42207 z dne 8. 12. 2003..
gnj-144545
Bec Rajko, Frasova ulica 4, Ptuj, delovno knjižico. gnd-144543
Bernik Lučo, Žibertova 7, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja trgovska
šola Kranj. gno-144957
Bovha Božidar, Sela 15, Podčetrtek,
delovno knjižico. gnj-144387
Cernatič AAron, Pretnerjeva 11, Postojna, delovno knjižico. gne-144867
Cvjetinović Sonja, Slovenska cesta 82,
Mengeš, delovno knjižico. gnh-144589
Dodig Henrik, Podvozna cesta 10,
Portorož - Portorose, delovno knjižico.
gne-144642
FIRŠT - ROTOTEHNICA, S.P., Radegunda 54, Mozirje, licenco za prevoze št.
007821/17860/02 - MJ45/2001, izdana
18.1.1999 pri OZS za Mercedes - Benz
208 D, reg. št. CE FIRST-2. gnp-144531
Georgijev Naco, Kidričeva 4, Koper - Capodistria, delovno knjižico.
gng-144640
GEOT d.o.o., Ljubljana, Dimičeva
ulica 12, Ljubljana, licenco za tovorno
vozilo reg. št. LJ 39-09 X, št. licence
0100414/03515/290,
izdala
Gospodarska zbornica Slovenije 13. 6. 2003.
gnu-144609
Gjergjek Vinko, Grad 26, Grad, delovno
knjižico, reg. št. 55718, ser. št. 0130035,
izdana 28. 7. 1988 v Murski Soboti.
gnc-144869
Habijanič Matjaž, Bača pri Modreju
44/a, Most na Soči, delovno knjižico.
gnv-144600
Herman Taja, Vinje 68, Dol pri Ljubljani, dijaško izkaznico, izdal Gimnazija
Bežigrad. gne-144442
Horn Jelena, Boreci 46/c, Križevci pri
Ljutomeru, delovno knjižico. gnb-144399
Hren Cehtl Marta, Cibonca 16, Slovenska Bistrica, preklic delavske knjižice
reg. št. 13298, serijska št. 224784, izdano dne 26. 9. 1979 v Slovenski Bistrici.
gnh-144614
Jenko Saša, Vodnikova 306, Ljubljana,
delovno knjižico. gnp-144456
Kavčič Iztok, Černetova ulica 29, Ljubljana, delovno knjižico. gnt-144702
Kogej Natša, Hrašče 43, Postojna,
študentsko izkaznico, št. 18000003, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gne-144696
Korpnik Marko, Primož 79, Ljubno ob
Savinji, izkaznica vojnega veterana številka 7258 z dne 4.9. 2001 izdana pri UE
Mozirje. gng-144490
Kotnik Jaka, Dobrova 2/a, Dravograd,
študentsko izkaznico, št. 26201940, izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.
gne-144817
Krajnc Bojan, Vojkovo nabrežje 3,
Koper - Capodistria, delovno knjižico.
gne-144717
Krope Tomaž, Goriška ul. 14, Maribor,
preklic delovne knjižice, št. 6076, izdana
leta 1986 v Mariboru. m-183
Kušnik Emin, Goriška 3, Maribor, preklic delovne knjižice, št. 1328, izdano leta
1984 v Mariboru. m-180
Lan Erik, Levstikova ulica 5, Koper - Capodistria, delovno knjižico.
gng-144740

Levart Ladislav, Blato 9, Slovenske
Konjice, izkaz o šolskem uspehu Osnovne šole Pod goro, izdano leta 1985/86.
gnz-144700
Ličen Mia, Prekomorskih brigad 19,
Šempeter pri Gorici, študentsko izkaznico,
št. 71020394, izdala Biotehniška fakulteta.
gnd-144818
Ličen Natali, Sela na Krasu 51/a, Kostanjevica na Krasu, vozno karto, št. 509,
izdal Avrigo d.d. gnx-144602
Luznik David, Ul. Prekomorskih brigad 14, Tolmin, delovno knjižico, reg. št.
11287, izdana 16. 5. 1988 pri UE Tolmin.
gni-144713
Majerič Franc, Sagadinova 13, Ptuj,
orožni list, št. 136, izdan 7. 1. 2002 pri UE
Ptuj. gnz-144721
Makari Darja, Cvetkova 18/a, Murska
Sobota, delovno knjižico. gnt-144402
Markič Metka, Zgornje Duplje 77, Duplje, delovno knjižico, reg. št. 671/2000, serija A 466855, izdana 2. 10. 2000 v Kranju.
gnp-144989
Mavrič Tjaša, Podgrad 7/a, Podgrad,
študentsko izkaznico, št. 25006838, izdala
Fakulteta za arhitekturo. gnu-144801
Metelko Tatjana, Ljubljanska cesta 35, Šmarje-SAP, delovno knjižico.
gns-144553
Mikec Ignac, Vrh nad Želimljami 41,
Škofljica, delovno knjižico. gnd-144843
Modic Ana, Velike Bloke 61, Nova Vas,
vozno karto, št. 526, izdal Durigo d.d.
Novo mesto. gnz-144671
Obradović Dejan, Jakopičeva ulica 23,
Ljubljana, delovno knjižico. gnd-144943
Otrin Jaš, Gosposvetska 19/b, Maribor,
preklic delovne knjižice, št. 21894, izdana
leta 2003 v Mariboru. m-179
Partl Josef, Stegne 15, Ljubljana, potrdilo o priznanju strokovne usposobljenosti
št. 609456, izdalo Podjetje Inter S d.o.o.,
dne 30. 10. 1997. gnk-144444
Pavlinič Silvija, Senik 21, Sveti Tomaž,
študentsko izkaznico, št. 93505599, izdala Fakulteta za gradbeništvo Maribor.
m-184
Perko Karmen, Vodice pri Gabrovki
1, Gabrovka, študentsko izkaznico, št.
27004647, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko Ljubljana. gnu-144605
Pertnač Mirjam, Lepence 2/a, Bohinjska Bistrica, preklic študentske izkaznice, objavljen v Ur. l. RS, št. 120/2003.
gng-144765
Petek Branko, Visoko 4/b, Visoko, delovno knjižico. gnj-144887
Petek Martin, Gajevci 37, Gorišnica,
delovno knjižico. gnc-144544
Peterlin Janja, Vaška pot 39, Ljubljana,
delovno knjižico. gnu-144951
Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva
5, Ljubljana, potrdilo za registracijo uvoženega vozila, koda mod. 2DH292, opis
VW LT 46 Furgon DMR 2.8 TDI, št. šasije
WV1ZZZ2DZ2H028049, dat. car. 17. 9.
03, št. ECL 19872. gnx-144923
Požar Marta, Butajnova 9, Horjul, delovno knjižico. gns-144703
Pristavnik Blaž, Zg. Bistrica 43, Slovenska Bistrica, vozno karto, št. 61886 za relacijo Sp. Ložnica - Maribor. gnu-144401
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Rode Barbara, Stara Vrhnika 32, Vrhnika, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Poljane. gnn-144608
SALUMIS d.o.o., Vojkov drevored 14,
Ilirska Bistrica, originalno žigosano kopijo
licence za vozili z reg. oznako GO S2-983
in GO 33-40 E. gns-144386
Šabani Zudi, Ljubljanska 98, Domžale,
delovno knjižico. gnl-144685
Šen Matjaž, Jačka 2/b, Logatec, delovno knjižico. gnf-144766
Šenk Zala, Kranjska 3/a, Kamnik,
študentsko izkaznico, št. 71030393, iz-

Št.

dala Biotehniška fakulteta v Ljubljani.
gnj-144616
Šovčev Tatjana, Savinjska cesta 79,
Žalec, prklic kotelne knjižice št. 12585.
gnl-144610
Tušek Stanislav, Kajžar 40, Miklavž pri
Ormožu, delovno knjižico. gnf-144741
Verčko Mateja, Šolska ulica 1, Muta,
študentsko izkaznico, št. 18980926, izdala
Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnr-144433
VINKO.V. TRŽENJE, K.D., Kotnikova 5,
Ljubljana, izvod licence št. 02623 za vozilo
z reg. oznako LJ 69-56Y. gnl-144910
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Voglar Katja, Prečna 89, Novo mesto,
delovno knjižico. gns-144403
Zelko Andrej, Spodnja Draga 20/a,
Grosuplje, delovno knjižico. gnc-144423
Zorenč Branko, Imenska gorca 18,
Podčetrtek, orožni list, št. OL 35531, izdan 29. 7. 2003. gnx-144973
Zupan Primož, Ulica Lojzeta Hrovata 6,
Kranj, študentsko izkaznico, št. 23010137,
izdala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gnk-144390
Žajdela Danijel, Paričjak 5, Radenci,
delovno knjižico. gns-144603

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

861
861
863
877
884
890
893
894
902
904
904

Mednarodni razpisi

905

Javni razpisi

910

Razpisi delovnih mest

922

Druge objave

925

Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP
Postavitev začasnega zastopnika po 55. členU ZUP (Ur. l. SFRJ, št. 47/86)

929
929
931

Evidenca statutov sindikatov

932

Odločbe in sklepi po ZPOmK

932

Objave po 64. členu Zakona o medijih

932

Objave po Zakonu o telekomunikacijah

933

Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin

933
933
934

Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije

935
935

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

937
937
937
938
938
941
943
944
946

Stran

948 /

Št.

15-16 / 20. 2. 2004

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
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Izdajatelj Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo – Direktorica Ksenija Mihovar Globokar – Založnik
Uradni list Republike Slovenije d.o.o. – Direktorica Erika Trojer – Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Internet: http://www.uradni-list.si – e-pošta: objave@uradni-list.si

