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po Zakonu
o javnih naročilih
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ZJN-11

Zahteva za objavo
predhodnega razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo predhodnega razpisa
Ob-7948/04
1. Naročnik: Občina Trebnje.
2. Naslov naročnika: Goliev trg 5, 8210
Trebnje, e-posta: obcina.trebnje@trebnje.si,
faks 07/348-11-31, tel. 348-11-00.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev,
ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12
mesecih:
a) gradnja komunalne infrastrukture na
območju “Obrtne cone” Trebnje,
b) gradnja komunalne infrastrukture na
območju “Stari trg-DSO” Trebnje.
4. Kraj dobave: Trebnje.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: razpis za oddajo del za
projekt pod točko a) bo v aprilu 2004, za projet
pod točko b) pa predvidoma v maju 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Občina Trebnje, Oddelek za okolje in prostor; dela pod točko a): Drago Bregar, tel.
07/348-11-10, dela pod točko b): Vida Šušterčič, tel. 07/348-11-34.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: izvedba projekta pod točko a)
se bo pričela predvidoma v mesecu avgustu
2004, zaključek pa je predviden v letu 2005.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
17. 3. 2004.
Občina Trebnje
Št. 4126/04
Ob-7956/04
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 blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: upravna stavba Tolmin.
Ocenjena vrednost: 200,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: Tolmin.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: maj 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: dodatne
informacije lahko dobite pri Izidorju Markič,
univ. dipl. inž. el., tel. 05/382-40-61.
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7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
16. 3. 2004.
Elektro Primorska,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Nova Gorica
Št. 110-1/04
Ob-8134/04
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: novogradnja za AC priključek
Celje – vzhod (Ljubečna) I. etapa, od km
1+300 do km 3+250 z:
– avtocestnim priključkom,
– povezovalno cesto v skupni dolžini 2,0
km,
– deviacijami – deviacije kategorizirani in
lokalnih cest v dolžini 0,600 km,
– deviacije nekategoriziranih cest v dolžini
0,300 km,
– premostitvenimi objekti – 1 nadvoz,
1 most, prepusti (4 večji in 12 manjših),
– vodnogospodarskimi ureditvami (regulacije – 3 potoki, melioracije, objekti za zaščito
voda – 5 kom),
– komunalnimi vodi (vodovod, kanalizacija,
VN in NN vodi, javna razsvetljava, TK vodi,
plinovod),
– protihrupno zaščito in
– krajinsko ureditvijo.
4. Kraj dobave: AC Hoče–Arja vas, AC priključek Celje – vzhod (Ljubečna).
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: razpis za oddajo del bo
predvidoma v mesecu novembru 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, Suzana Fras, univ. dipl. gosp.
inž., tel. 02/234-32-23.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: dela se bodo financirala iz lastnih
sredstev DARS d.d.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
19. 3. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-8137/04
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 Ljubljana–Naklo: izgradnja
cestninske postaje Vodice, ki obsega naslednja dela:
cestni del: ki zajema razširitev v priključku Vodice na vzhodni strani v smeri Ljublja-
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na–Vodice z izstopno kombinirano stezo, hitro
stezo in platojem ter brezgotovinsko stezo iz
smeri Vodic proti Kranju. Na zahodni strani v
smeri Vodice-Ljubljana z vstopno kombinirano
stezo, hitro stezo in platojem ter brezgotovinsko stezo iz smeri Kranja proti Vodicam;
visokogradnja – objekti:
– upravna objekta,
– nadstrešnici,
– otoka s kabinami,
– notranja oprema,
– instalacije objektov – elektro in strojni
del,
– zunanja ureditev;
komunalni priključki:
– vodovod,
– elektropriključek,
– fekalna kanalizacija,
– javna razsvetljava.
4. Kraj dobave: AC Ljubljana–Naklo, CP
Vodice.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: predvidoma v mesecu
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 3, Gorenjska, Mlekarska ulica 13,
4000 Kranj, Luka Jurkovič, tel. 04/280-88-06,
faks 04/280-88-09.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: oddaja del za navedeni sklop bo
predvidoma v mesecu aprilu 2004. Gradnja se
bo pričela predvidoma v mesecu aprilu 2004,
rok izvedbe za navedena dela pa znaša 4,5
mesecev. Razpisana dela se bodo financirala
iz lastnih sredstev DARS d.d.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
19. 3. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-8139/04
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: preureditev prometne signalizacije in opreme na AC A1, A2 ter na hitri cesti
H3 na območju MO Ljubljana.
4. Kraj dobave: Ljubljanski cestni obroč.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: predvidoma v aprilu
2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000
Ljubljana – AC Projekt ZA VAC, Svit Černe, univ. dipl. inž. kom., tel. 01/306-82-52
(306-82-48), faks 01/306-82-51.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: izvedba del bi bila v predvidoma v avgustu in septembru 2004.
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8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
19. 3. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

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. 95/3-10/2003-2004

Ob-8073/04

Razveljavitev
Javni razpis za izbiro dobavitelja medicinskih pripomočkov, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 38 z dne 25. 4. 2003, Ob-92665
se razveljavi. Naročnik bo ponovil javni razpis.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 5/10-1432/5-04

Ob-8074/04

Sprememba datuma oddaje in odpiranja
ponudb
V javnem razpisu, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 14 z dne 13. 2. 2004,
Ob-2253/04, za dobavo tovornih vozil, se
datum oddaje in odpiranja ponudb, v skladu
z zakonom spremeni: Ponudniki lahko oddajo ponudbe najkasneje do: 13. 4. 2004 do
11. ure, Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za
investicije in nabavo, nabavna služba, Slomškov trg 10, v Mariboru, če bodo ponudbo
oddali osebno, in na naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za investicije in nabavo,
nabavna služba, 2500 Maribor, če bodo ponudbo poslali priporočeno po pošti.
Javno odpiranje ponudb bo: 13. 4. 2004,
ob 11.15, v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10 v Mariboru.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-8081/04
Popravek
V javnem naročilu za cevi, armature,
kroglične ventile, vodomere, naročnika
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., objavljenem v Uradnem listu RS, št. 23 z dne
12. 3. 2004, Ob-6474/04, se 6. točka popravi in pravilno glasi:
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava glede na potrebe naročnika; pogodbo z izbranim ponudnikom bo naročnik
sklenil od 1. 5. 2004 do 1. 5. 2005.
Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o.
Št. 404-08-368/2003-48

Ob-8075/04

Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku, MORS
1/2004-ODP, za nakup moške in ženske
službene uniforme, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 15-16 z dne 20. 2. 2004,
Ob-4616/04, se v zaporedni številki št. 13.
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doda nova alinea: »da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen,«.
Datum odposlanja zahteve za spremembo objave: 19. 3. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-53/2004-21

Ob-8076/04

Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku, MORS
20/2004-ODP, za dobavo artiklov bojne uniforme, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
17-18 z dne 27. 2. 2004, Ob-4746/04, se v
zaporedni številki št. 13. doda alinea: »da ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen,«.
Datum odposlanja zahteve za spremembo objave: 18. 3. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-78/2004-7

Ob-8079/04

Popravek
V javnem razpisu MORS 60/2004-ODP
za nakup izolirnih dihalnih aparatov, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 23 z dne
12. 3. 2004, Ob-6590/04, se spremeni 13.
točka:
13. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da dokaže svojo usposobljenost
za izvedbo javnega naročila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek 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;
– 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 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 javnega naročila in je tako dovoljenje
zahtevano s posebnim predpisom;
– da je finančno in poslovno sposoben;
– 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, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da dokaže svojo usposobljenost
za izvedbo javnega naročila:
– 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 (razvidno tudi

iz obrazca BON 2 ali iz izpisa banke o stanju
sredstev na transakcijskem računu podjetja,
ki vsebuje vse podatke kot BON 2);
– bo podpisal in žigosal krovno izjavo;
– bo izpolnil, podpisal in žigosal ponudbo
– cene;
– bo izpolnil, parafiral in žigosal Tabelo s
podatki o izpolnjevanju tehničnih in ostalih
zahtev naročnika ter priložil vsa zahtevana
potrdila;
– bo parafiral vsako stran vzorca pogodbe, podpisal ter žigosal vzorec pogodbe;
– za ponujen predmet javnega naročila
nudi minimalno 24-mesečni garancijski rok;
– bo ponujen predmet javnega naročila
dobavil najkasneje v 90 dneh od dneva
podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank;
– bo zagotavljal servis in dobavo rezervnih delov za ponujen predmet javnega naročila skladno z veljavno zakonodajo;
– bo nudil servis za ponujen predmet
javnega naročila z odzivnim časom za prevzem blaga največ 6 ur od telefonskega
poziva in s prevzemom in vračilom blaga
pri uporabniku;
– bo zagotavljal servis in dobavo rezervnih delov za ponujen predmet javnega naročila skladno z veljavno zakonodajo;
– bo k Prilogi 1 priložil poročilo pooblaščenega revizorja, da ima ponudnik za
razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma
revizorjevega poročila, poravnal vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov. (Poročilo pooblaščenega revizorja ne sme biti starejše
od 15 dni od datuma določenega za predložitev ponudb);
– da razpisna dokumentacija ni spremenjena v elementih, ki se nanašajo na
ponudbeni del;
– da bo k ponudbi priložil vzorec izolirnega dihalnega aparata.
Kolikor ponudbi niso predloženi dokazi,
ki dokazujejo izpolnitev posameznega pogoja, se ponudba izloči.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-47/2004-16

Ob-8174/04

Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku, MORS
14/2004-ODP, za nakup vojaških škornjev in
športnih copat, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 20-21 z dne 5. 3. 2004, Ob-5134/04,
se v zaporedni številki 13. za tretjo alineo
doda nova alinea: »da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen,«.
Datum odposlanja zahteve za spremembo objave: 22. 3. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-48/2004-13

Ob-8175/04

Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku, MORS
15/2004-ODP, za izbiro dobavitelja za dobavo tkanine ognjevarne, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 23 z dne 12. 3. 2004,
Ob-6587/04, se v zaporedni številki 13. za
tretjo alineo doda nova alinea: »da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupova-
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njem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,«.
Datum odposlanja zahteve za spremembo objave: 22. 3. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-37/2004-19

Ob-8176/04

Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku, MORS
12/2004-ODP, za dobavo nadomestnih delov za popravilo vozil znamke TAM, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 15-16 z dne
20. 2. 2004, Ob-4647/04, se v zaporedni
številki 13. doda točka 3a.: »da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen,« ter se glede
na to podaljša rok za oddajo ponudb na
datum 5. 4. 2004 do 12. ure. Spremeni se
tudi datum javnega odpiranja, ki bo dne 6. 4.
2004 ob 13. uri.
Datum odposlanja zahteve za spremembo objave: 22. 3. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Št. 462-02/7-3/2004/0530-010 Ob-8193/04
Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup
3 viličarjev, 3 ročnih paletnih vozičkov in
3 elektro ročnih vozičkov, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 23 z dne 12. 3. 2004,
Ob-6499/04 se popravi 6. točka:
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: izbrani izvajalec bo začel opravljati dela predvidoma
15. 4. 2004. Na BIP Obrežje in BIP Jelšane se bo dobava zaključila najkasneje do
30. 6. 2004; na BIP Gruškovje pa najkasneje do 30. 7. 2004.
Vsi ostali podatki v navedeni objavi ostanejo nespremenjeni.
Carinska uprava Republike Slovenije
Št. 141/3-2004

Ob-8218/04

Popravek
V Uradnem listu RS, št. 23 z dne 12. 3.
2004, Ob-6547/04, za nabavo klima naprav
z montažo, se v 13. točki številka 2003 popravi tako, da se glasi »2002«.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 400-05-01/2004
Ob-7921/04
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
sistema za določanje TOC (celotnega
organskega ogljika) in TN (celotnega
dušika) v tekočih vzorcih.
(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.
4. Kraj dobave: Ljubljana, Vojkova 1b.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti
po razpisnih pogojih, variantne ponudbe ne
bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajaje dobave: predmet javnega naročila mora biti izdelan, dobavljen
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in sestavljen na kraju dobave najkasneje do
31. 10. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: MOP, Agencija
RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
Jernej Menart, univ. dipl. ek., soba 122, tel.
01/478-41-92.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 15. ure
vsak delovni dan, v petek do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 4. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje, 1000
Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel.
01/478-44-09.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 4. 2004 ob 13.30, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik
financira razpisana dela v celoti iz sredstev
proračunske rezerve 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 mora skupina ponudnikov – samo v primeru, da bodo izbrani
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 ponujeno trajanje dobave predmeta
javnega naročila ni daljše od razpisanega,
– da opcija (veljavnost) ponudbe ni krajša od 120 dni od odpiranja ponudb,
– da garancijski rok ni krajši od 1 leta,
– da odzivni čas za servisni poseg na
razpisanemu sistemu ni daljši od 3 dni,
– da zagotavlja rezervne dele za sistem,
ki je predmet javnega naročila še najmanj
10 let po izvedbi naročila,
– da je registriran pri pristojnem organu
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano
s posebnim predpisom, oziroma da izpolnjuje posebne pogoje za začetek opravljanja
dejavnosti,
– 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 izpolnjuje pogoje, povezane z določbami o varstvu pri delu, zaposlovanju
in delovnimi pogoji (dokazilo: izjava ponudnika).
Pogoji so podrobneje navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do
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18. 8. 2004 in predvideni datum odločitve do
20 dni po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. najnižja ponudbena cena razpisanega
blaga.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2004.
Agencija RS za okolje
Št. 404/2004
Ob-7962/04
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, telefaks 02/22-00-107.
3. (a) Vrsta in količina blaga: SKS vodniki do 1 kV.
(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 ali zaključene sklope, na katere ponudnik konkurira.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
10,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: v skladišče in na objekte
naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni datum začetka dobave: 20. 5. 2004; predvideni
datum zaključka dobav: 20. 5. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, pri katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku:
v nabavni službi pri Bojani Brauner (soba
št. 105/1. nadstropje), na dan te objave in
nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
Dodatne informacije o naročilu se dobi po
odkupu razpisne dokumentacije na naslovu
naročnika pri Arpadu Gaalu, univ. dipl. inž.
el. za tehnični del razpisne dokumentacije
– tel. 02/22-00-750, pri Milanu Nežmahu,
univ. dipl. org. in Mateji Podlesnik, ek., tel.
02/22-00-127/128 za splošni del razpisne
dokumentacije na dan objave in nato vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati, na dan te objave
in nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro
do 14. 4. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo na transakcijski račun št.
04515-0000570965 (DDV je upoštevan v
ceni).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsaki delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 19. 4.
2004 do 8. ure v vložišče, pri Jelki Kraiger
soba št. 001/pritličje.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti pri naročniku: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Vetrinjska ulica. 2, 2000 Maribor, vložišče (prevzemnica Jelka Kraiger, soba št.
001/pritličje). Na kuverti s ponudbo mora biti
v levem spodnjem kotu vidna oznaka: “Ne
odpiraj Ponudba – Javni razpis”. Navedena
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mora biti številka objave javnega razpisa v
Ur. l. RS; št. Ur. l. RS in predmet javnega
naročila. Na hrbtni strani mora biti označen
polni naslov pošiljatelja. Kuverta, v kateri je
ponudbena dokumentacija s ponudbo, mora
biti zapečatena, ponudbena dokumentacija
s ponudbo pa mora biti zvezana skozi ponudbo s pečatno vrvico in zapečatena.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 4. 2004 ob 9.
uri pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ulica. 2, 2000 Maribor v dvorani
II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponudnik mora predložiti garancijo banke za
resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene
vrednosti javnega naročila na katerega
ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti
bančne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih drugih:
rok plačila vsaj 60 dni, od datuma izstavitve
računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih 47. člen zakona o javnih naročilih):
ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev,
gospodarska družba ali samostojni podjetnik, ki je registriran in ima ustrezne kvalifikacije za izvedbo dobav blaga, ki so predmet
javnega razpisa.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: naročnik bo priznal usposobljenost
in sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogojev.
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
1. da je registriran, pri pristojnem sodišču
ali drugem organu, za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
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; da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice že
izbrisane;
4. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drugi 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, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti
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;
6. da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika;
7. da je ponudnikovo podjetje zanesljivo,
sposobno upravljanja, ima izkušnje, ugled in
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zaposlene, za realizacijo prevzetih pogodbenih obveznosti iz javnega naročila.
8. da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON-1/P ali podatke iz izkaza poslovnega
izida in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON 2).
Podatki o finančnem stanju podjetja in
kazalniki morajo biti za poslovno leto 2002;
9. seznam najpomembnejših dobav v
zadnjih treh letih, z vrednostmi in datumi
dobav ter da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega
naročila;
10. da ni dal zavajujočih podatkov;
11. da s ponudbo zagotavlja zahtevane
letne količine blaga za: za razpisano blago,
na katero ponudnik konkurira;
12. da nudi vsaj 60-dnevni plačilni rok in
da bo dostavljal naročeno blaga fco. skladišče oziroma gradbišče naročnika;
13. da zagotavlja kontrolo kakovosti dobavljenega blaga, ki je predmet javnega
naročila;
14. seznam redno zaposlenih po strokovni usposobljenosti in dokazilo, da ima
zadostne proste kadrovske zmogljivosti, za
realizacijo prevzetih pogodbenih obveznosti
iz javnega naročila;
15. potrdilo o nekaznovanosti pooblaščenih oseb v podjetju;
16. da ponudbena cena pokriva vse
stroške, ki jih bo ponudnik imel z izpolnitvijo
naročila;
17. da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
18. ponudnik mora predložiti pisna dokazila in informacije, iz katerih je razvidno, da
razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami;
19. da bo dobavljal blago v skladu s
predpisanimi določili veljavnih zakonskih in
podzakonskih aktov;
20. da ponudnik sprejema vse zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije;
21. da zakon podjetju ne prepoveduje
sklenitve pogodbe;
22. predložiti je potrebno vse zahtevane dokumente oziroma dokazila o tem, da
ustreza ponujeno blago vsem zahtevanim
podatkom iz Tehnične specifikacije;
23. predloži pozitivno neodvisno revizijsko mnenje za zadnje poslovno leto, če je
zavezanec k reviziji;
24. predloži za resnost ponudbe naslednjo vrsto finančnega zavarovanja:
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% od ocenjene vrednosti javnega
naročila blaga na katere ponudnik konkurira
(brez DDV). Dolžina veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe mora biti 70 dni
od dneva odpiranja ponudb;
25. predloži izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti;
– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 5% pogodbene vrednosti;
26. vzorec pogodbe izpolni, parafira, žigosa in podpiše vse strani;
27. nudi garancijski rok za ponujeno blago vsaj 12 mesecev.

Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika, če ne predloži v svoji ponudbeni
dokumentaciji vseh zahtevanih dokazov za
izpolnjevanje pogojev za udeležbo na tem
javnem razpisu – ponudbe bodo izločene
kot nepopolne.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
– ponudba mora veljati še 70 dni od dneva odpiranja ponudb;
– predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 29. 4. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 92 točk;
– potrjene reference: 3 točke;
– plačilni pogoj: 3 točke;
– certifikat skupine standardov SIST EN
ISO 9000 ali podobno: 2 točki.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi
po prevzemu dokumentacije na naslovu
naročnika pri Arpadu Gaalu, univ. dipl. inž.
el. za tehnični del razpisne dokumentacije
-tel. 02/22-00-750, za splošni del razpisne
dokumentacije pa pri Milanu Nežmahu,
univ. dipl. org. in Mateji Podlesnik, ek., tel.
02/22-00-127/128.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 122-124 z dne
12. 12. 2003, Ob-107417.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 3. 2004.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor
Št. 148/04
Ob-7982/04
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/522-11-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup infuzijskih črpalk in sistemov ter perfuzorjev
in podaljškov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba se lahko odda kot celota ali po sklopih.
Sklopi po katerih se lahko odda ponudba
pa so:
1. sklop: sistemi za črpalko ABBOTT,
2. sklop: sistemi za črpalko BRAUN,
3. sklop: sistemi za črpalko IVAC,
4. sklop: podaljški za perfuzor BRAUN,
5. sklop: podaljški za perfuzor IVAC,
6. sklop: enokanalne črpalke in sistemi,
7. sklop: dvokanalne črpalke in sistemi,
8. sklop: perfuzorji A in podaljški,
9. sklop: perfuzorji B in podaljški.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 2, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
začetek dobave junij–julij 2004, do predvidoma julij 2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Komercialni sektor Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška cesta 14,
1000 Ljubljana, II. nadstropje/tajništvo vsak
delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija je na voljo do 18. 5. 2004.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračun
zakladniškega računa pri Upravi za javna
plačila (UJP) številka 01100-6030277894,
sklic na številko 00 45-08-7599.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 5. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, II. nadstropje, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
, 19. 5. 2004 ob 12. uri v seminarju 2, prva
klet glavne stavbe Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška 7.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 1%
ponudbene vrednosti. Bančna garancija
mora veljati do roka veljavnosti ponudbe
in en dan.
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: ponudnik priloži v ponudbi za dokazovanje pogojev od 1-9 notarsko overjeno
nadomestno izjavo o izpolnjevanju pogojev,
dano pod materialno in kazensko odgovornostjo. V teku postopka pa bo ponudnik dokazoval izpolnjevanje pogojev z listinami v
skladu s točko 4.3. Splošnih navodil ponudnikom. Listine so lahko podane v originalu
ali notarsko overjeni kopiji;
1. je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
2. ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem in ni bil pravnomočno obsojen
zaradi takega kaznivega dejanja;
4. da ni zoper njega uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
ponudnika vodi izredna uprava, ali če je
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 Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
7. da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika;
8. da je ekonomsko – finančno sposoben;
9. da bo ravnal skladno z 5. in 6. členom
Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov (Ur. l. RS, št. 71/99);
Ponudnik mora v ponudbi priložiti vse
zahtevane listine za dokazovanje pogojev
od 10 do 14;
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10. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi;
10.a) podroben opis vsebine-predmeta
ponudbe v skladu s strokovnimi zahtevami
naročnika,
10.b) za vsak ponujen proizvod mora
ponudnik navesti proizvajalca in kataloško
številko,
10.c) slovenska registracija za vse ponujene proizvode,
10.d) navedba tehničnega osebja- pooblaščenih serviserjev, ki bodo zadolženi
za vzdrževanje,
10.e) izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo o zagotovitvi kontinuiranega izobraževanja uporabnikov za
novitete in obstoječe izdelke,
10.f) ponudnik mora zagotoviti preventivno vzdrževanje, takojšnje servisiranje v
primeru okvare ter nadomestitev okvarjene
opreme z novo enako funkcionalno opremo, če popravilo traja več kot 3 dni (velja za
sklope od 6 do 9),
10.g) certifikate, ki jih izdajajo pooblaščeni organi ali druge organizacije, s katerimi potrdijo skladnost opreme z zahtevanimi
tehničnimi predpisi, specifikacijami in standardi (velja za sklope od 6 do 9);
11. da zagotavlja dobavo v maksimalno 60 dneh od prejema naročila (velja za
sklope 6–9), za dobavo medicinskih pripomočkov za sklope 1–9, pa je dobavni rok
maksimalno 5 dni od prejema naročila: izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo;
12. da zagotavlja garancijski rok najmanj
36 mesecev za vso opremo ter odzivni čas
za odpravo napak v garancijskem roku največ 24 ur od prejema obvestila. (velja za
sklope 6–9): izjava dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo;
13. ponujena oprema je nova, sodobna
in izdelana v skladu s slovensko zakonodajo
(velja za sklope 6–9): izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo;
14. da soglaša z rokom plačila pogodbenih obveznosti 90 dni od prejema računa:
izjava dana pod materialno in kazensko
odgovornostjo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni. Rok veljavnosti ponudbe začne
teči na dan odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: 1. najugodnejša končna ponudbena vrednost za
sklop 100% – za sklope 1, 2, 3, 4 in 5; za
sklope 6, 7, 8 in 9 so merila naslednja:
1. najugodnejša končna ponudbena
vrednost – 80%,
2. strokovni kriteriji – 20%:
sklop 6:
2/1 črpalka omogoča doziranje
po metodi
MULTISTEP
1 točka in
MULTIDOSE
1 točka in
LOADING DOSE
1 točka
2/2 čas delovanja polne
akumulatorske baterije
nad 3 ure 45 minut do 4 ure
pri pretoku 125 ml/ uro
4 točke
2 uri 45 minut do 3 ure 45 minut
pri pretoku 125 ml/ uro
2 točki
manj kot 2 uri 45 minut
pri pretoku 125 ml/ uro
1 točka
2/3 teža črpalke
do 3 kg
3 točke
nad 3 kg do 3.5 kg
1 točka
nad 3.5 kg
0 točk
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2/4 ponudnik ponudi enostavne
sisteme brez dodatnih portov
5 točk
2/5 ponudnik ponudi sisteme
z dodatnimi porti za brez igelno
injiciranje
5 točk
sklop 7:
2/6 črpalka ima dva popolnoma
ločena kanala v enem ohišju
6 točk
2/7 črpalka omogoča doziranje
po metodi
MULTISTEP
1 točka in
MULTIDOSE
1 točka in
LOADING DOSE
1točka
2/8 omogoča merjenje upornosti
pretoka v infuzijskem sistemu
pri pretoku za
novorojenčke (0.1 – 50 ml/uro)
6 točk
2/9 čas delovanja polne
akumulatorske baterije
nad 3 ure 45 minut do 4 ure
pri pretoku 125 ml/ uro
5 točk
2 uri 45 minut do 3 ure 45 minut
pri pretoku 125 ml/ uro
3 točke
manj kot 2 uri 45 minut
pri pretoku 125 ml/uro
1 točka
sklop 8:
2/10 omogoča merjenje in prikaz
trenutnega pritiska v podaljšku
na strani pacienta
6 točk
2/11 vgrajen opomnik za periodične
servisne preglede
4 točke
2/12 teža do 2.5 kg
2 točki
2/13 čas polnitve integrirane
baterije po priključitvi na 220 V
do 90% polne kapacitete
manj kot 3 ure
8 točk
od 3 ure do 5 ur
4 točke
več kot 5 ur
0 točk
sklop 9:
2/14 teža
manj kot 1,5 kg
10 točk
teža od 1,5 do 2 kg
5 točk
nad 2 kg do 2,5 kg
3 točke
nad 2,5 kg do največ 3,5 kg
2 točki
2/15 čas polnitve integrirane
baterije po priključitvi na 220 V
do 90% polne kapacitete
manj kot 3 ure
10 točk
od 3 ure do 5 ur
5 točk
več kot 5 ur
0 točk
16. rok plačila – obveznosti je 90 dni od
prejema računa;
17. rok dobave – izpolnitev pogodbenih
obveznosti v roku 60 dni od podpisa pogodbe (za opremo) in 5 dni za medicinske
pripomočke;
18. garancije – bančne, nepreklicne,
brezpogojne, na prvi poziv;
19. bančna garancija za resnost ponudbe mora biti izdana v višini 1% končne ponudbene vrednosti.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: zainteresirani kandidati imajo možnost
vpogleda v razpisno dokumentacijo, in sicer
na naslovu in v času navedenem v 7. točki
te objave.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2004.
Klinični center Ljubljana
Št. 14-5/04
Ob-8067/04
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala
Črnomelj d.o.o. Črnomelj.
2. Naslov naročnika: Belokranjska cesta
24, 8340 Črnomelj, faks 07/30-61-665, tel.
07/30-61-660, e-mail: tajnistvo@komunala-crnomelj.si.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: specialno
komunalno vozilo za zbiranje, stiskanje
in odvoz komunalnih odpadkov z nadgradnjo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Belokranjska cesta 24,
Črnomelj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: kompletna dobava s standardno in opcijsko opremo mora
biti zaključena najpozneje do 31. 8. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Komunala Črnomelj
d.o.o., Belokranjska cesta 24, 8340 Črnomelj, tajništvo podjetja, Mihelič Anica – za
dvig razpisne dokumentacije in komerciala
– Kočevar Marija za dodatne informacije.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: vsak delovni
dan od 25. 3. 2004 do 2. 4. 2004 med 7.
in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brez plačila.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 3. 5. 2004 do 10. ure
morajo ponudniki predložiti ponudbe.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta 24, 8340
Črnomelj – v tajništvu podjetja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 5. 2004 ob 10.15 v prostorih naročnika
(sejna soba).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija na prvi poziv za resnost ponudbe
v višini 10% orientacijske vrednosti javnega
razpisa.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila je 90 dni od kompletne dobave in podpisa prevzemnega zapisnika.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeni so v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati še najmanj 150 dni od dneva odpiranja ponudb;
naročnik bo odločitve sprejel najkasneje do
11. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: opisana
in ovrednotena so v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico do morebitnega manjšega ali večjega obsega naročila
od razpisanega, odvisno od razpoložljivih
finančnih sredstev in dejanskih potreb. V
tem primeru izbrani ponudnik ni upravičen
do odškodnine iz tega naslova. Nakup novega vozila se vrši po sistemu »staro za
novo«. Vse informacije o rabljenem vozilu
so razvidne iz razpisne dokumentacije.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 3. 2004.
Komunala Črnomelj d.o.o.
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Št. 40
Ob-8094/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 449-23-41, faks
449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: uporabniška strojna oprema – nadgradnja informacijske tehnologije I. in II. nivoja.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
4. Kraj dobave: uprave poslovnih enot
Pošte Slovenije.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava opreme je v roku 45 dni od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Sektor za investicije in nabavo, Slomškov
trg 10, 2500 Maribor, oseba za informacije
mag. Darja Ferlinc.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.000 SIT na račun
90672-0000040025, sklic 00 0000-17.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za
investicije in nabavo, Slomškov trg 10, 2500
Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 5. 2004 ob 11. uri, Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v vrednosti
1 mio SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
od izdaje računa po prevzemu in montaži
opreme.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: poleg splošnih pogojev po 41. do
43. členu ZJN-1 mora ponudnik izpolnjevati:
da je vpisan v sodni register za opravljanje
dejavnosti predmeta javnega naročila, 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 proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije, in da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe, da poslovanje ponudnika ni s
sodno ali drugo prisilno odločbo ustavljeno,
da ima poravnane vse davke in prispevke
in druge dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi RS, da je finančno sposoben izvesti naročilo: letni prihodki v letu
2002 morajo biti enaki ali večji od trikratne
vrednosti ponudbe, in ni imel blokiranega računa v 6 mesecih poslovanja več kot 5 dni,
da je tehnično sposoben izvesti javno naročilo, da je 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, 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, da ni dal zavajajočih podatkov
glede zahtev iz te točke; da je predložen obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne
dokumentacije, da je ponudnik pravilno in
pravočasno izpolnil pogodbene obveznosti
iz prejšnjih pogodb v zadnjih treh letih, da
ima pri principalu sistemske strojne opreme,
ki jo ponuja, ustrezen status na nivoju sistemskega distributerja ali integratorja (status System Reseller ali podobno), ima vsaj
enega redno zaposlenega certificiranega
strokovnjaka na področju postavitve in servisiranja opreme, ki je predmet ponudbe, s
strani principala opreme, da ima vsaj enega
redno zaposlenega certificiranega strokovnjaka na področju diskovnih podsistemov in
cluster tehnologij, za vsak kos (posamezni
element: MB, RAM, HD…) opreme mora
ponudnik nedvoumno navesti kataloško
številko oziroma “part number” (kot je v bazi
komponent pri principalu), oprema oziroma
modeli, ki so predmet ponudbe, morajo biti
na HCL listi za Microsoft Windows 2000 in
2003 Server. Ponudnik bo predal opremo po
preteku garancijske dobe v vzdrževanje pogodbenim izvajalcem naročnika. Tudi v času
garancije bo naročnikov pogodbeni izvajalec
za vzdrževanje sprejemal prijave napake s
strani naročnika in po potrebi opremo predal
v popravilo ponudniku. “Cluster sistem” kot
enota, ki je predmet povpraševanja, mora
imeti svojo prodajno kataloško številko (kar
zagotavlja celovito rešitev za zagotavljanje
visoke razpoložljivosti).
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 24. 6. 2004, predvideni
datum odločitve 4. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
75%, tehnične in funkcionalne lastnosti
20% in strokovnost – kader 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 39
Ob-8095/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 449-23-41, faks
449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: uporabniška strojna oprema – tanki klient, delovna postaja in strežnik.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
4. Kraj dobave: uprava družbe in uprave
poslovnih enot Pošte Slovenije.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava opreme je v roku 45 dni od podpisa pogodbe, dobava storitev, potrebnih za instaliranje opreme pa v roku 90 dni od dobave opreme.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Sektor za investicije in nabavo, Slomškov
trg 10, 2500 Maribor, oseba za informacije
mag. Darja Ferlinc.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.000 SIT na račun
90672-0000040025, sklic 00 0000-17.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za
investicije in nabavo, Slomškov trg 10, 2500
Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 5. 2004 ob 9. uri, Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v vrednosti
1 mio SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
od izdaje računa po prevzemu opreme oziroma po opravljenih storitvah.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: poleg splošnih pogojev po 41. do
43. členu ZJN-1 mora ponudnik izpolnjevati:
da je vpisan v sodni register za opravljanje
dejavnosti predmeta javnega naročila, 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 proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije, in da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe, da
poslovanje ponudnika ni s sodno ali drugo
prisilno odločbo ustavljeno, da ima poravnane vse davke in prispevke in druge dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi RS,
da je finančno sposoben izvesti naročilo: letni
prihodki v letu 2002 morajo biti enaki ali večji
od trikratne vrednosti ponudbe, in ni imel blokiranega računa v 6 mesecih poslovanja več
kot 5 dni, da je tehnično sposoben izvesti javno naročilo, da je 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, 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
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sklenitve pogodbe, da ponudnik v zadnjih
12 mesecih ni prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti, da ni dal zavajajočih podatkov
glede zahtev iz te točke; da je predložen obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne
dokumentacije, da je ponudnik pravilno in
pravočasno izpolnil pogodbene obveznosti
iz prejšnjih pogodb v zadnjih treh letih, da
ima status Certified Partner, da ima pri principalu sistemske strojne opreme, ki jo ponuja, ustrezen status na nivoju sistemskega
distributerja ali integratorja (status System
Reseller ali podobno), ima vsaj dva redno
zaposlena certificirana strokovnjaka na področju postavitve in servisiranja opreme, ki
je predmet ponudbe, s strani principala opreme, da ima vsaj dva redno zaposlena delavca s certifikatom Microsoft Certified System
Enginner za Windows 2000 platformo, da
ima vsaj enega redno zaposlenega certificiranega strokovnjaka na področju tehnologije
terminalskih odjemalcev (TS, Citrix), za vsak
kos (posamezni element: MB, RAM, HD…)
opreme mora ponudnik nedvoumno navesti
kataloško številko oziroma “part number” (kot
je v bazi komponent pri principalu), oprema
oziroma modeli (računalniška enota B in C),
ki so predmet ponudbe, morajo biti na HCL
listi za W2K in WXP Pro. Ponudnik bo predal
opremo po preteku garancijske dobe v vzdrževanje pogodbenim izvajalcem naročnika.
Tudi v času garancije bo naročnikov pogodbeni izvajalec za vzdrževanje sprejemal prijave napake s strani naročnika in po potrebi
opremo predal v popravilo ponudniku.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 24. 6. 2004, predvideni
datum odločitve 4. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80%, strokovnost 10% in tehnične in funkcionalne lastnosti 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 102/1164/2004
Ob-8096/04
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. (a) Vrsta in količina blaga: izdelava
in dobava jeklene konstrukcije za daljnovod 2x110 kV Brestanica-Hudo in DV
110 kV polje Brestanica v RP Hudo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: RP Hudo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne in delne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: april 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 Borut Vertačnik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.
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(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.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 4. 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,
21. 4. 2004 ob 10. uri, v dvorani D, IV. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa
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.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji
(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 30. 4. 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: 19. 3. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 38
Ob-8097/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 449-23-41, faks
449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: polietilenska in polipropanska folija.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
4. Kraj dobave: PE PLC Ljubljana, Cesta
v Mestni log 81, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava v času trajanja pogodbe, ki bo eno
koledarsko leto.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Sektor za investicije in nabavo, Slomškov
trg 10, 2500 Maribor, oseba za informacije
mag. Darja Ferlinc.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.000 SIT na račun
90672-0000040025, sklic 00 0000-17.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 5. 2004 do 12. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za
investicije in nabavo, Slomškov trg 10, 2500
Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 5. 2004 ob 13. uri, Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 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): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: poleg splošnih pogojev po 41. do
43. členu ZJN-1 mora ponudnik izpolnjevati:
da je vpisan v sodni register za opravljanje
dejavnosti predmeta javnega naročila, 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 proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, in da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe, da poslovanje ponudnika ni s sodno ali
drugo prisilno odločbo ustavljeno, da ima
poravnane vse davke in prispevke in druge
dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s
predpisi RS, da je finančno sposoben izvesti
naročilo: letni prihodki v letu 2002 morajo
biti enaki ali večji od dvakratne vrednosti
ponudbe, in ni imel blokiranega računa v 6
mesecih poslovanja več kot 5 dni, da je tehnično sposoben izvesti javno naročilo, da je
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, 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, da
ni dal zavajajočih podatkov glede zahtev iz
te točke; da je predložen obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
da bo reklamacijo naročnika rešil najkasneje
v osmih dneh od prejema pisne reklamacije,
da bo folijo dobavljal sukcesivno, v osmih
dneh od izstavitve naročilnice naročnika
ter folijo dostavil v PLC Ljubljana, da je
ponudnik pravilno in pravočasno izpolnil
pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb
v zadnjih treh letih.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 24. 6. 2004, predvideni
datum odločitve 4. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 102/1165/2004
Ob-8098/04
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. (a) Vrsta in količina blaga: izdelava
in dobava VN opreme (odklopnik, ločilke
in spončni material) za DV 110 kV polje
Brestanica v RP Hudo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: RP Hudo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne in delne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: april 2004
– september 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 Borut Vertačnik.
(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.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 4. 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,
20. 4. 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
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.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji
(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 30. 4. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena (80%), potrjene reference proizvajalca (10%), usposobljenost vzdrževalnega
osebja naročnika za vzdrževanje ponujenega tipa opreme in prisotnost pooblaščenega
serviserja v Sloveniji (10%).

16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 16-10/04
Ob-8117/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo
mesto, faks 07/33-21-095.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pralna, čistilna in pomivalna sredstva po sklopih:
1. sklop: pralna sredstva,
2. sklop: kuhinjska higiena,
3. sklop: objektna higiena,
4. sklop: osebna higiena.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik mora ponuditi navedeno vrsto blaga, ki je predmet javnega naročila v celoti
za posamezen sklop, več sklopov ali vse
sklope skupaj.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Novo
mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predviden datum
zaključka trajanja dobave: 1 leto od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo
mesto, nabavna služba: Irena Kočevar, tel.
07/39-16-132; dodatne informacije o naročilu: Marija Puhek, tel. 07/39-16-135.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 15. 4. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, samo negotovinsko na podračun pri Upravi RS za javna
plačila 01100-6030278379, sklic na številko
16-10/04.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 4. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto, Nabavna služba.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 4. 2004 ob 10. uri v sejni sobi Splošne
bolnišnice Novo mesto, Šmihelska c. 1,
8000 Novo mesto.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: menica v višini 5% vrednosti ponudbe brez DDV.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 90
dneh po izpolnitvi naročila o dobavi blaga.
12. Pravna oblika, povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): samostojni dobavitelj.
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 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
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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 ponujeno blago izpolnjuje vse
strokovne zahteve naročnika, navedene
v seznamu razpisanega blaga in razpisni
dokumentaciji;
5. da bo pred izbiro najugodnejšega ponudnika predložil:
– za sklope 2, 3 in 4: vzorce blaga, varnostne liste in specifikacijo sestavin,
– za sklop 1: varnostne liste;
6. da bo omogočil enomesečno poskusno pranje perila v primeru najugodnejše ponudbe in če naročnik ponujenega pralnega
sredstva še ni uporabljal – sklop 1;
7. da bo omogočil testiranje čistilnih in
pomivalnih sredstev po sklopih v primeru,
da jih naročnik predhodno še ni uporabljal
– sklopi 2, 3 in 4;
8. da ima za ponujeno blago rezultate
dermatoloških in toksikoloških testiranj ali
varnostne liste, ki jih bo predložil, ko bo naročnik zahteval – sklopi 1, 2, 3 in 4;
9. da zagotavlja, da bodo ponujene koncentracije delovnih raztopin zagotovile učinkovito čiščenje oziroma pomivanje, in sicer:
vizuelno in mikrobiološko snažnost ter netoksičnost za uporabnike – sklopa 2 in 3;
10. da jamči za obstoječo kvaliteto pranja, skrbi za razvoj tehnologije in konkurenčnost pranja – sklop 1;
11. da zagotovlja strokovno usposobljenost tehnološke podpore pranja, instaliranje,
merjenje in servisiranje doziranja posameznih pralnih in čistilnih sredstev (ustrezni dozirni sistemi) – sklopi: 1, 2, 3 in 4;
12. da bo dobavljal pralna sredstva,
ki bodo v skladu z zahtevami Certifikata
kakovosti nege tekstilij GZ 992/2 za bolnišnične tekstilije. Letno enkrat, po potrebi
večkrat, zagotovlja analizo kakovosti perila
po RAL-2 (izmet zaradi poškodb pri pranju
zaradi agresivnosti pralnih sredstev, daljše
življenjske dobe perila) – sklop 1;
13. da zagotovlja ekološko sprejemljivost
ponujenih pralnih sredstev (na temperaturo,
na lebdeče delce, neionske in anionske tenzide ter biološko razgradljivost le teh, pH)
– sklop 1;
14. da zagotavlja brezplačen prevzem
in odvoz prazne embalaže dobavljenih
sredstev;
15. da nudi naslednje plačilne pogoje:
90-dnevni plačilni rok po izpolnitvi naročila
o dobavi blaga;
16. da zagotavlja letne razpisane količine blaga, na katerega se prijavlja;
17. da zagotavlja 4-dnevni dobavni rok
od oddaje naročila;
18. da zagotavlja dostavo blaga ddp
Splošna bolnišnica Novo mesto, razloženo
v sklopu ponudbene cene;
19. da ne navaja zavajajočih podatkov;
20. da bo predložil zavarovanje za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti ponudbe
brez DDV.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do podpisa pogodbe z izbranim ponudnikom, naročnik bo o sprejemu ponudbe
odločil najpozneje v 5 dneh po zaključku
testiranja vzorcev.
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15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne
dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2004.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 56/04
Ob-8120/04
1. Naročnik: Občina Radovljica.
2. Naslov naročnika: Gorenjska c. 19,
4240 Radovljica, tel. 04/537-23-00, faks
04/531-46-84, e-mail: obcina@radovljica.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava in
montaža tehnološke opreme za prenovo
kuhinje v Vrtcu Radovljica.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročnik bo oddal najugodnejšemu ponudniku
celotno javno naročilo.
4. Kraj dobave: Radovljica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: montaža 15. 7.
2004 – 5. 8. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: ING-ARH, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica, Ana Čeh, tel.
04/530-10-20, faks 04/530-10-21 e-pošta:
ing-arh@siol.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 12. ure po predhodni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 15.000 SIT na TRR
07000-0000312624 ING-ARH, Polona Čeh
s.p., Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 4. 2004 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, sprejemna pisarna
– pritličje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 4. 2004 ob 12. uri na Občini Radovljica,
Gorenjska c. 19, 4240 Radovljica, v mali
sejni sobi.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 10% ocenjene vrednosti.
Ocenjena vrednost 16,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni v
skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna
RS, podzakonskimi predpisi in 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: ponudnik je opremil vsaj dve
kuhinji v zadnjih dveh letih od oddaje ponudbe na področju šol, vrtcev ali gostinstva
v vrednosti 15 mio SIT vsaka. Ponudnik ni
imel nekrite izgube v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe. Ponudnik ni imel
blokiranega računa v zadnjih šestih mesecih
pred oddajo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: 90 dni od dneva oddaje
ponudbe, 30. maj 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: 70%
oziroma maks. 70 točk cena po formuli: najnižja cena deljeno s ponujeno ceno pomnoženo z 70, 30% oziroma maks. 30 točk
ponujeni garancijski rok po formuli: ponujeni
rok v mesecih minus 12 mesecev deljeno z
najvišjim ponujenim rokom v mesecih minus
12 mesecev pomnoženo s 30.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2004.
Občina Radovljica
Št. 110-1/04
Ob-8143/04
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
električne energije za potrebe obstoječega avtocestnega sistema v letu 2004.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se
ne odda po sklopih.
4. Kraj dobave: posamezna odjemna
mesta v RS.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave je
12 mesecev po veljavnosti pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu:
DDC svetovanje inženiring, Družba za
svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna
oseba je Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad.,
tel. 01/30-68-204, faks 01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Stane Pavrič,
inž. el. – Družba za avtoceste v RS, Ulica
XIV. divizije 4, Celje, tel. 03/54-42-000, faks
03/54-42-001.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan med
8. in 11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC oziroma z virmanom
na TRR št. 02923-0014562265 pri Novi
Ljubljanski banki d.d. v korist DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
6. 5. 2004 do 10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 6. 5. 2004 ob
11. uri v prostorih DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba 1.18.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak

Stran

1718 /

Št.

26-29 / 26. 3. 2004

ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 3,240.000 SIT z veljavnostjo 172 dni
od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
se v celoti financira 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 Zakona o javnih naročilih): skupna ponudba,
ki jo predloži skupina dveh ali več izvajalcev
kot partnerjev, mora izpolnjevati naslednje
zahteve:
a) Ponudba mora vsebovati za vsakega
partnerja v skupini izvajalcev posebej naslednja dokazila:
– dokazila glede sposobnosti, navedena
zgoraj v Podčlenih od 5.1 (a) do vključno (k),
– izjavo, da ponudnik sprejema pogoje
razpisa,
– izjavo ponudnika, da je pri sestavi ponudbe upošteval obveznosti, ki izhajajo iz
predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi
delovnih pogojev,
– izjavo ponudnika, da redno izpolnjuje
minimalne zahteve iz kolektivne pogodbe.
Za dokazila, zahtevana v Podčlenih 5.1
(o), 5.1 (p) in 5.1 (r) zadošča, da jih predloži
vodilni partner.
b) Skupina izvajalcev mora v ponudbi
predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, s katerim opredeli zlasti odgovornost
posameznih partnerjev in udeleženost (%)
vsakega partnerja za izvedbo naročila ter
neomejeno solidarno odgovornost vseh
partnerjev v skupini izvajalcev za izvedbo
pogodbenih del skladno s pogoji po pogodbi.
Enega od partnerjev se mora v aktu o
skupni izvedbi naročila imenovati za vodilnega partnerja.
Prav tako se mora skupina izvajalcev v
aktu o skupni izvedbi naročila dogovoriti o
zastopniku v vzorcu pogodbe (18. člen).
c) Vodilni partner mora biti pooblaščen
za: prevzem in prenos navodil za in v imenu
vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v skupini izvajalcev in koordinacijo
izvajanja del po pogodbi.
d) V slučaju uspešnosti ponudbe mora
biti pogodba podpisana na način, ki pravno
obvezuje vse partnerje.
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: ponudniki morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju naslednjih minimalnih
pogojev:
a) povprečni letni promet ponudnika v
zadnjih treh letih oziroma kolikor podjetje
posluje krajši čas, od ustanovitve, razviden
iz dokumentov, navedenih v točki 5.1g teh
Navodil ponudnikom v višini 220,000.000
SIT;
b) uspešne izkušnje kot glavni dobavitelj
pri vsaj enem javnem naročilu za istovrstna
dela, kot je predmet javnega naročila v zadnjih 3 letih, v skladu z zahtevo po točki 5.1h
teh navodil ponudnikom;
c) izjava o zagotovitvi in časovni razpoložljivosti glavne opreme za izvedbo del po
tem razpisu kot je navedena v točki 5.1i teh
navodil ponudnikom.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
142 dni po preteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev
o sprejemu ponudbe je 15. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: prvi razpis za predmetno naročilo je bil
objavljen v Ur. l. RS, št. 82-83 z dne 22. 8.
2003.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen
v Ur. l. RS, št. 56 z dne 13. 6. 2003.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 1/2004
Ob-8151/04
1. Naročnik: Komunala Radovljica,
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska c. 27,
4240 Radovljica.
3. (a) Vrsta in količina blaga: vozilo kotalni prekucnik s prikolico.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Komunala Radovljica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum zaključka ali trajanje dobave: september 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Komunala Radovljica,
d.o.o., Ljubljanska c. 27, 4240 Radovljica.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: tri dni pred iztekom
roka za oddajo ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 26.707,20 SIT z DDV na
transakcijski račun št. 07000-0000008529
pri Gorenjski banki d.d. Kranj, z oznako
“razpisna dokumentacija”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Komunala Radovljica, d.o.o., Ljubljanska c. 27, 4240 Radovljica, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 5. 2004 ob 12.30, Komunala Radovljica,
d.o.o., Ljubljanska c. 27, Radovljica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 1. znesek finančnega zavarovanja v višini 10%
pogodbene vrednosti, 2. garancija slovenske banke, 3. trajanje enako veljavnosti
ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v obrokih.
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: zahteve določene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
30. 7. 2004, predvideni datum o sprejemu
ponudbe 20. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: podana v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naročilu: opozorilo: najnižja ponudbena cena še
ne predstavlja najugodnejše ponudbe. Naročnik si pridružuje pravico do odstopa od
podpisa pogodbe. V tem primeru ponudniki
nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine
iz tega naslova.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2004.
Komunala Radovljica, d.o.o.
Št. 12/04
Ob-8154/04
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno
podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta
30, 2000 Maribor (tel. 02/45-00-300, faks
02/45-00-360).
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
kamiona prekucnika.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov in za vse skupaj: ni predvidena oddaja po sklopih.
4. Kraj dobave: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: /
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu družbe Nigrad d.d.,
Zagrebška cesta 30, pri Majdi Dolenc (soba
114/I), vsak delovni dan med 8. in 9. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 3. 5. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija
je na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponudniki lahko plačajo na blagajni naročnika ali na transakcijski račun naročnika št.
04515-0000498021 pri Novi KBM – sklic na
številko 71083715.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 3. 5. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
na sedež družbe Nigrad, Javno komunalno podjetje d.d., Zagrebška cesta 30, 2000
Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 3. 5. 2004 ob 10.
uri na sedežu družbe Nigrad d.d., Zagrebška cesta 30, Maribor (soba št. 118/I).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo
blago, ki je predmet razpisa plačal v 60. dneh
po prevzemu blaga in prejemu računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen ZJN):
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:
– je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem,
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– da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, če je takšno dovoljenje po posebnem
zakonu potrebno,
– da ni zoper njega uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi,
– da je ekonomsko – finančno sposoben
– da v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi pri
nobeni izmed bank, kjer ima TRR,
– da v celoti izpolnjuje v razpisni dokumentaciji razpisane minimalne tehnične
pogoje.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 3. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudbe:
– ponudbena cena,
– rok dobave,
– reference ponudnika,
– izpolnjevanje dodatnih tehničnih zahtev.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan
med 8. in 9. uro pri Emilu Novaku (tel.
02/45-00-300).
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2004.
Nigrad d.d. Maribor
Št. 13/04
Ob-8155/04
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno
podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta
30, 2000 Maribor (tel. 02/45-00-300, faks
02/45-00-360).
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
mobilne postaje za dehidracijo mulja.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov in za vse skupaj: ni predvidena oddaja po sklopih.
4. Kraj dobave: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: /
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu družbe Nigrad
d.d., Zagrebška cesta 30, pri Majdi Dolenc
(soba 114/I), vsak delovni dan med 8. in
9. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 3. 5. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija
je na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponudniki lahko plačajo na blagajni naročnika ali na transakcijski račun naročnika št.
04515-0000498021 pri Novi KBM – sklic na
številko 71083715.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 3. 5. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
na sedež družbe Nigrad, Javno komunalno podjetje d.d., Zagrebška cesta 30, 2000
Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 3. 5. 2004 ob

Št.

11. uri na sedežu družbe Nigrad d.d., Zagrebška cesta 30, Maribor (soba št. 118/I).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo blago, ki je predmet razpisa plačal
v 60. dneh po prevzemu blaga in prejemu
računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen ZJN):
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:
– je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem,
– da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, če je takšno dovoljenje po posebnem
zakonu potrebno,
– da ni zoper njega uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi,
– da je ekonomsko – finančno sposoben
– da v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi pri
nobeni izmed bank, kjer ima TRR,
– da v celoti izpolnjuje v razpisni dokumentaciji razpisane minimalne tehnične
pogoje.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 3. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudbe:
– ponudbena cena,
– rok dobave,
– reference ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan
med 8. in 9. uro pri Andreju Mariniču (tel.
02/45-00-300).
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2004.
Nigrad d.d. Maribor
Št. 11/04
Ob-8156/04
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno
podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta
30, 2000 Maribor (tel. 02/45-00-300, faks
02/45-00-360).
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
rovokopača – nakladača 4x4x4x.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov in za vse skupaj: ni predvidena oddaja po sklopih.
4. Kraj dobave: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: /
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisna dokumentaci-
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ja je na voljo na sedežu družbe Nigrad d.d.,
Zagrebška cesta 30, pri Majdi Dolenc, (soba
114/I) vsak delovni dan med 8. in 9. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 3. 5. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija
je na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponudniki lahko plačajo na blagajni naročnika ali na transakcijski račun naročnika št.
04515-0000498021 pri Novi KBM – sklic na
številko 71083715.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 3. 5. 2004 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
na sedež družbe Nigrad, Javno komunalno podjetje d.d., Zagrebška cesta 30, 2000
Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 3. 5. 2004 ob 9.
uri na sedežu družbe Nigrad d.d., Zagrebška cesta 30, Maribor (soba št. 118/I).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila/ali sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo
blago, ki je predmet razpisa plačal v 60 dneh
po prevzemu blaga in prejemu računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen ZJN):
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:
– je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem,
– da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, če je takšno dovoljenje po posebnem
zakonu potrebno,
– da ni zoper njega uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi,
– da je ekonomsko – finančno sposoben
– da v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi pri
nobeni izmed bank, kjer ima TRR,
– da v celoti izpolnjuje v razpisni dokumentaciji razpisane minimalne tehnične
pogoje.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 3. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudbe:
– ponudbena cena,
– rok dobave,
– reference ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan
med 8. in 9. uro pri Emilu Novaku (tel.
02/45-00-300).
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2004.
Nigrad d.d. Maribor
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Št. 404-08-146/2004-2
Ob-8167/04
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
1.1 sprejemniki osebnega klica 1200
kosov,
1.2 razširitev obstoječe ISDN telefonske centrale z novim modulom 1 kos,
1.3 digitalni repetitorji za javno alarmiranje 8 kosov,
1.4 posodobitev registrafonov ASC
KREUTLER 14 kosov,
1.5 dograditev sistema javnega alarmiranja 1 kos.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki se lahko prijavijo za posamezen sklop
javnega razpisa.
4. Kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva ulica b.š., Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvidena
sklenitev pogodbe – junij 2004, zaključek
september 2004.
7. (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; kontaktni osebi:
Bošjan Purkat, tel. 471-25-86, elektronska
pošta: bostjan.purkat@mors.si in Dušan
Cirar, tel. 471-23-48, elektronska pošta: dusan.cirar@mors.si, faks 431-90-35.
Dodatne informacije: Jože Mokorel (vodja izvedbe), tel. 471-25-53.
(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: 3.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS 28/2004-ODP) na transakcijski račun: 01100-6370191114, sklic
1119119-7141998-00000057.
Prevzem
razpisne dokumentacije je lahko osebno,
po pošti ali elektronski pošti. Pred tem je
potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, davčno
številko, št. javnega naročila, sklic na številko) ter potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov iz 7.
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(a) točke, ki mora vsebovati naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika z
številko faksa, št. javnega naročila, elektronski naslov, na katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije,
ki se nanašajo na ponudbeni del.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 5. 5. 2004, do
12. ure.
(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 57/2004-ODP
– Telekomunikacijska oprema”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 6. 5. 2004 ob 10. 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
1,500.000 SIT, v primeru da je ponujeni predračun višji od 30,000.000 SIT brez DDV in
izjava banke, da bo izdala bančno garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 1% od pogodbene vrednosti, v primeru, da pogodbena vrednost presega
30,000.000 SIT brez DDV.
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:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
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 Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru dvoma istovetnosti dokumenta z originalom (za zgoraj navedene fotokopije), pozove
ponudnika k predložitvi originala listine;
7. da ima priloženo:
a) bančno garancijo za resnost ponudbe, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv,
b) izjavo banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
8. Izjava ponudnika o soglašanju s pogoji razpisa (priloga št. 2).
Kolikor ponudbi niso priloženi dokumenti, ki dokazujejo izpolnitev posameznega
pogoja, se ponudba zavrne.
Ekonomsko-finančni, tehnični in kadrovski pogoji, ter drugi posebni pogoji, ki
jih mora izpolnjevati ponudnik, da dokaže
sposobnost za izvedbo javnega naročila in
navedba dokumentov, ki jih mora priložiti
v ta namen:
1. da je finančno in poslovno sposoben;
2. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmoglivostmi;
3. da bo v primeru sklenitve pogodbe
nudil 30-dnevni plačilni rok (priloga št. 2);
4. da razpisna dokumentacija ni spremenjena v elementih, ki se nanašajo na
ponudbeni del;
5. da je priložil vzorec pogodbe in ga
žigosal (priloga št. 6);
6. da je navedel vse podatke za ocenjevanje ponudb;
7. da je priložil vse zahtevane priloge
podpisane in žigosane.
Kolikor ponudbi ni predložen dokaz
(podpisana in ožigosana izjava oziroma
podatki), ki dokazujejo izpolnitev posameznega pogoja, se ponudba izloči.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do dokončne izvedbe posla, odločitev predvidoma do 15. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudniki, ki bodo izpolnili pogoje za sposobnost,
bodo ocenjeni na podlagi naslednjih meril:
ocena ponudbe je vsota ocene ponudnika,
ocene ponujene opreme ali izdelka in ocena ponujene cene in garancije

ocena _ ponudbe � ocena _ ponudnika � ocena _ opreme _ ali _ izdelka � ocena _ cene _ in _ garancije
Legenda:
ocena_ponudbe – številčna vrednost v
območju med 0 in 1000 zaokrožena na dve
decimalni mesti
ocena_ponudnika – številčna vrednost v
območju med 0 in 200
ocena_opreme_ali_izdelka – številčna
vrednost v območju med 0 in 100 zaokrožena na dve decimalni mesti

ocena_cene in_garancije – številčna
vrednost v območju med 0 in 700 zaokrožena na dve decimalni mesti
Na osnovi števila točk ocena_ponudbe,
bo naročnik izbral ponudnike za posamezne skupine z najvišjim številom pridobljenih
točk, s katerimi bo sklenil pogodbo.
Ocena ponudbe bo zaokrožena na dve
decimalni mesti. Pri vrednosti na tretjem
decimalnem mestu od 0 do 4 bomo zadržali

vrednost drugega decimalnega mesta, pri
vrednostih na tretjem decimalnem mestu
od 5 do 9 pa bomo za eno povečali vrednost drugega decimalnega mesta.
Največje skupno možno število točk
ocene ponudbe za posamezni predmet
naročila pri posameznem ponudniku je
lahko 1000.
Ocena ponudnika
Točkovanje ponudnikov opreme
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Poobla�en zastopnik proizvajalca najmanj leto dni ali proizvajalec ponujene opreme - (predloi
potrdilo proizvajalca)

Stran
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1721

0
NE

x5

tevilo zaposlenih in usposobljenih serviserjev v servisni slubi ponudnika na podro�ju, ki je
predmet javnega razpisa (najve� 20 to�k)  (predloi poimenski seznam zaposlenih)
x 2/dan

Skupen �as usposabljanj na leto na podro�ju, ki je predmet javnega razpisa v obdobju zadnjih
dveh let (najve� 30 to�k) (predloi kopije originalnih potrdil) Interna usposabljanja v
podjetju ne štejejo ! *
Zagotavljanje rezervnih delov in podpore v �asu ivljenjske dobe

20
DA

0
NE

Ali ima proizvajalec certifikat iz serije ISO 9000 (predloi kopijo certifikata)

30
DA

0
NE

50
DA

0
NE

Dosedanje reference v zvezi s ponujenim predmetom javnega naro�ila v zadnjih dveh letih!
(predloi spisek referenc)

* Pri kopijah potrdil za dokazovanje usposabljanj, bomo v primeru, ko ni originalno označenega časa trajanja usposabljanja upoštevali,
da je usposabljanje trajalo en dan. V primeru, da je na potrdilu originalno navedenih več oseb, bomo kot skupen čas usposabljanja upoštevali naveden čas usposabljanja pomnožen s številom navedenih udeležencev.

DA

NE
12

V vpraalniku je pravilne odgovore potrebno prekriati. V nasprotnem primeru jih ne bomo upotevali.
Na vpraanja, kjer je za odgovor potrebno vpisati tevil�ni podatek je tega potrebno vpisati v zato
pripravljeni okvir�ek.
Podatkov v osen�enih poljih ni dovoljeno popravljati ali dopolnjevati.

Opozorilo!
Vprašanja v vprašalnikih so namenjena točkovanju ponudnika v zvezi s predmetom javnega naročila za katerega je oddal ponudbo.
Isto velja za zahtevane kopije originalnih potrdil.
V primeru, da ponudnik odda ponudbo za več predmetov javnega naročila, mora pri vsaki ponudbi ločeno izpolniti zahtevani vprašalnik.
Odgovorov na vprašanja, pri katerih ne bodo predloženi zahtevani dokumenti ne bomo upoštevali oziroma točkovali.
Ocena_ponudnika je število zbranih točk iz vprašalnika
Najvišja možna ocena ponudnika je lahko 200 točk.
Ocena ponujene opreme ali izdelka
Ponujeno oprema ali izdelek bomo točkovali z največ 100 točkami. Za vsako odstopanje od želenih tehničnih kriterijev, (tehnične zahteve, ki so pod točko C) Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika označene s plusom (+)), bomo odšteli 25 točk. Največje
skupno število odštetih točk je lahko 100.
Najvišja možna ocena ponujene opreme ali izdelka je lahko 100 točk.
Ocena ponujene cene in garancije

ocena _ cene _ in _ garancije �

Zap. št.

Utež

Vrednost uteži

1.

u1

500

2.

u2

200

Izračun ocene posamezne ponudbe:
Legenda:
ocena_cene_in_garancije – številčna
vrednost v območju med 0 in 700 zaokrožena na dve decimalni mesti

najnižja _ cena
� u1 � �
cena

3

garancijsk i _ rok
najdaljši _ garancijsk i _ rok

najnižja_cena – najnižja ponujena cena
izmed ponujenih cen vseh ponudnikov za
posamezni predmet javnega naročila v SIT
brez DDV in brez popustov
Cena – ponujena cena v ocenjevani ponudbi za posamezen predmet javnega naročila v SIT brez DDV in brez popustov
najdaljši_garancijski_rok – najdaljši garancijski rok izmed ponujenih garancijskih
rokov vseh ponudnikov za posamezni predmet javnega naročila v mesecih

�� u2

garancijski_rok – garancijski rok v ocenjevani ponudbi za posamezen predmet
javnega naročila v mesecih
Najvišja možna ocena ponujene cene in
garancije je lahko 700 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2004.
Ministrstvo za obrambo
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Št. 25/04
Ob-8178/04
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, tel. 01/588-97-04, telefaks 01/588-97-59.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
sodnih in upravnih kolekov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Verovškova 70, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 2 leti.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1001
Ljubljana, Oddelek za javna naročila, II.
nadstropje, soba 211. Dodatne informacije
bodo posredovane samo na pisno zahtevo
po faksu 01/588-97-59 ali po elektronski
pošti na naslovu: “nives.nardin@energetika-lj.si”. Kontaktna oseba je Nives Nardin,
tel. 01/588-97-04.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave, vsak delovni dan med 8. in 13. uro
oziroma do vključno datuma odpiranja ponudb do 9. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT. Znesek
plačila vključuje 20% DDV. Znesek se
nakaže na transakcijski račun Javnega
podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o. št.
02924-0253764022 pri Novi ljubljanski banki, d.d. Ljubljana, s sklicem na št. 100-25-04.
Vplačilo je možno tudi na blagajni Javnega
podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 4. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbo je možno poslati po pošti
na naslov Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001
Ljubljana ali jo predložiti osebno na naslovu
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Verovškova 70, Ljubljana, v vložišču. Kuverte morajo biti opremljene tako, kot je navedeno v navodilih ponudnikom za izdelavo
ponudbe.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 4. 2004 ob 12. uri na naslovu Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, pritličje, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: račune bo naročnik poravnal v roku najmanj
30 dni od datuma izstavitve posameznega
računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (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:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu,
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
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dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni 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,
– dokazila o finančni sposobnosti,
– dobavni rok,
– rok plačila,
– parafirana in žigosana izjava,
– parafiran in žigosan vzorec pogodbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 2. 6. 2004, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 23. 4. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo je višina ponujenega popusta na
nominalno vrednost kolekov, pri čemer bo
kot najugodnejši ocenjen ponudnik z najvišjim odstotkom ponujenega popusta. Če
bo odstotek ponujenega popusta enak pri
več ponudnikih, bo kot najugodnejši ocenjen
ponudnik z najdaljšim plačilnim rokom; če
pa bi več ponudnikov ponudilo enako ceno
in enak plačilni rok, bo izmed njih kot najugodnejši ocenjen ponudnik z najkrajšim
rokom dobave (pri čemer mora ponudnik
ponuditi najmanj 30-dnevni rok plačila in
največ 2-dnevni rok dobave, sicer bo njegova ponudba izločena iz nadaljnjega postopka izbora).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2004.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-8186/04
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje
– Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel. 03/56-26-144,
03/56-21-086, e-mail: stane.medvesek@rth.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
žičnega pletiva: zaradi obsežnosti specifikacije blaga se ta nahaja v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lokacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje dobave 12 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: RTH, Rudnik Trbovlje
– Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, komercialni oddelek.
Dodatne informacije: Stane Medvešek.
Razpisna dokumentacija se zahteva
osebno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko

zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV.
Način plačila: na blagajni RTH, Rudnika
Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun številka 26330-0011210706 pri Banki Zasavje
d.d. Trbovlje. Trbovlje.
Pri nakazilu je potrebno obvezno navesti,
za kateri razpis se plačuje dokumentacija in
pisno sporočiti Stanetu Medvešku vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno oddati 3. 5. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80),
komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje se bo vršilo v sejni sobi RTH, Rudnika Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije
12, Trbovlje dne 3. 5. 2004 ob 9.15.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za dobro izvedbo posla v višini
10% ponudbene vrednosti in izjava banke,
da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 30,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
do 31. 5. 2005.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje
posameznega merila je opisano v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 7-8 z dne
30. 1. 2004, Ob-1060/04.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2004.
Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o.
Št. 17123-04-403-26/2004
Ob-8200/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2,
1501 Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks
št. 01/472-57-91.
3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega naročila je dobava akumulatorjev
za radijske postaje Motorola.
Opis in okvirne količine artiklov, ki so
predmet javnega razpisa, so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
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(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Ljubljana, Vodovodna
93a.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki lahko ponudijo samo eno – osnovno
ponudbo. V primeru, da ponudniki ponudijo
še variantne ponudbe, naročnik le-teh ne
bo upošteval.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: najkasnejši rok
za dobavo predmetnega blaga je 30 dni od
podpisa pogodbe. Predvideni datum začetka je 1. 6. 2004, predvideni datum zaključka
pa 1. 7. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Ministrstvo za notranje
zadeve, Sektor za finance, plan in investicije, Oddelek za investicije in javna naročila,
Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana, v tajništvu
oddelka pri Marinki Hlade. Dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel. 01/472-40-54.
(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 med 12. in
14. uro, razen dnevov, ko državni organi ne
delajo. Razpisna dokumentacija je lahko na
zahtevo poslana tudi po pošti.
Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za poslanje le-te po pošti,
iz katerih morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali
je davčni zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, v kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 4.000 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: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za
notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40302604.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 20. 4. 2004, najkasneje do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko ali
osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Štefanova 2 – Glavna
pisarna, 1501 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 20. 4. 2004,
ob 11. uri, na naslovu: Fakulteta za policijsko – varnostne vede, Kotnikova 8, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo kot
finančno zavarovanje za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila mora biti 30 dni od dneva uradnega
prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zako-

Št.

na o javnih naročilih): v primeru, da skupina
izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora
ta skupina izvajalcev predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem
razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila
mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: naročnik bo ugotovil usposobljenost
ponudnika za izvedbo javnega naročila tako,
da bo preveril, ali ponudnik izpolnjuje pogoje
po 42. in 42.a členu ZJN-1, in sicer: da je
registriran pri pristojnem sodišču ali drugem
organu; da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen oziroma da ni vpisan v kazensko evidenco; da
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila; da je ekonomsko-finančno sposoben; da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje in ugled ter
zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo;
Naročnik bo usposobljenost ponudnika
po 42.a členu ZJN-1 preveril iz: podatkov o
finančnem stanju, in sicer obrazca BON-1/P
in Potrdila poslovne banke o plačilni sposobnosti oziroma za samostojne podjetnike: iz
davčne odločbe ter potrdila banke o stanju
na transakcijskem računu;
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 5. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo za
ocenitev ponudb je cena, ob izpolnjevanju
vseh zahtevanih pogojev, navedenih v tej
razpisni dokumentaciji. Kot najugodnejši bo
izbran ponudnik z najnižjo ponujeno ceno.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 4. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

ZJN-12.G

Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega razpisa za oddajo naročila gradenj po odprtem postopku
Ob-8141/04

Podaljšanje roka za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 20-21/04 z dne
5. 3. 2004, je bil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca za »AC Celje–Ljubljana, odsek
Vransko–Blagovica; pododsek Trojane–Bla-
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govica od km 79,320 do km 87,507: izvedba
elektro in strojnih instalacij v predorih Trojane in Podmilj« (Ob-6319/04).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 4. 5. 2004 do 9. ure. Odpiranje
ponudb bo dne 4. 5. 2004 ob 10. uri. Kraj
predložitve in odpiranja ponudb ostane nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 663-05-003/03-040

Ob-8088/04

Popravek
V javnem razpisu, Ob-40/04, objavljenem v Ur. l. RS, št. 1 z dne 9. 1. 2004, za
adaptacijo objekta socialno varstvenega
zavoda Stara Gora (GOI dela + zunanja
ureditev), se 8. (a) in 9. točka popravita in
pravilno glasita:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 29. 3. 2004 do
10. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 3. 2004 ob 12. uri, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Slovenska
54/I, Ljubljana.
Naročnik bo v fazi analize ponudb, pri
pregledu dokumentov in dokazil, s katerimi
ponudnik dokazuje usposobljenost in sposobnost in so vezani na datumske omejitve, upošteval prvotno postavljeni datum za
predložitev ponudb.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Št. 51182

Ob-8114/04

Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega
naročila z oznako JN 04/04: “Prilagoditev
končnih postaj na novi DCV Ljubljana”, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 17-18 z
dne 27. februar 2004, Ob-4910, se 16. točka
pravilno glasi:
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
posredovane do 31. marca 2004.
V dneh 24. in 25. marec 2004 bo organiziran ogled nekaterih tipičnih objektov, v katerih je predvidena prilagoditev
končnih postaj.
Elektro Ljubljana,d.d.
Št. 352-05/03

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

Št. 110-1/04

26-29 / 26. 3. 2004 /

Ob-8210/04

Popravek
V javnem razpisu, objavljenem v Ur. l.
RS, št. 25 z dne 19. 3. 2004, Ob-7016/04
– izgradnja kanalizacije Vitanje – II. faza, naročnik Občina Vitanje, se 13. točka popravi
in se pravilno glasi:
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovite finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: 1. Potrdilo, da je registriran pri
sodišču ali drugem pristojnem organu.
2. Potrdilo, 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. Potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ni v kazenskem postopku zaradi
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Št.
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suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen. 4. Potrdilo sodišča, da ponudnik
ni v postopku prisilne poravnave ali stečaja.
5. Potrdilo davčnega urada o poravnanih
davkih in dajatvah. 6. Potrdilo Ministrstva
za pravosodje, da ponudnik ni v postopku
preiskave kaznivega dejanja v zvezi s poslovanjem.
Občina Vitanje
Št. 403/2004
Ob-7920/04
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2110 Maribor,
telefaks 02/22-00-107.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena
in obrtniška dela, objekt tehnično operativnih služb – SE Elektrogradnje v
Ljutomeru.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: naročnik bo upošteval ponudbe za
celotno javno naročilo na katere ponudnik
konkurira.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ni.
Orientacijska
vrednost
naročila:
90,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: SE Elektrogradnje Ljutomer v Ljutomeru.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: dela bodo
dokončana v skladu s terminskim planom
naročnika.
7. (a) Naslov službe in oseba, pri katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku: v nabavni
službi pri Bojani Brauner (soba št. 105/1.
nadstropje), na dan te objave in nato vsak
delovni dan med 10. in 12. uro. Dodatne informacije o naročilu se dobi po odkupu razpisne dokumentacije na naslovu naročnika
pri Damjanu Stevanoviču za tehnični del
razpisne dokumentacije – tel. 02/22-00-124
in pri Milanu Nežmahu, univ. dipl. org., tel.
02/22-00-127, za splošni del razpisne dokumentacije, na dan objave in nato vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati, na dan te objave
in nato vsak delovni dan med 10. in 12 uro,
do 29. 4. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo na transakcijski račun št.
04515-0000570965 (DDV je upoštevan v
ceni).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 4. 5. 2004
do 9. ure v vložišče, pri Jelki Kraiger soba
št. 001/pritličje.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ulica. 2, 2000 Maribor, vložišče
(prevzemnica Jelka Kraiger, soba št.
001/pritličje). Na kuverti s ponudbo mora biti
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v levem spodnjem kotu vidna oznaka: “Ne
odpiraj Ponudba – Javni razpis”. Navedena
mora biti številka objave javnega razpisa v
Ur. l. RS; št. Ur. l. RS in predmet javnega
naročila. Na hrbtni strani mora biti označen
polni naslov pošiljatelja. Kuverta, v kateri je
ponudbena dokumentacija s ponudbo, mora
biti zapečatena, ponudbena dokumentacija
s ponudbo pa mora biti zvezana skozi ponudbo s pečatno vrvico in zapečatena.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 5. 2004 ob
10. uri pri naročniku: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Vetrinjska ulica. 2, 2000 Maribor, v
dvorani II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: predložiti
je potrebno izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti;
– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 5% pogodbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila:
vsaj 60 dni, od datuma izstavitve računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen zakona o javnih
naročilih): ponudbo lahko predloži skupina
izvajalcev, gospodarska družba ali samostojni podjetnik, ki je registriran in ima ustrezne
kvalifikacije za izvedbo gradbeno obrtniških
del, ki je predmet javnega razpisa.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: naročnik bo priznal usposobljenost
in sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogojev.
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
1. da je registriran, pri pristojnem sodišču
ali drugem organu, za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
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; da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice že
izbrisane;
4. da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drugi 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, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti 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;
6. da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika;

7. da je ponudnikovo podjetje zanesljivo,
sposobno upravljanja, ima izkušnje, ugled in
zaposlene, za realizacijo prevzetih pogodbenih obveznosti iz javnega naročila;
8. da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON-1/P ali podatke iz izkaza poslovnega
izida in potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v
preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja
za ponudnike, ki ne predložijo obrazca
BON 2).
Podatki o finančnem stanju podjetja in
kazalniki morajo biti za poslovno leto 2002;
9. da ni dal zavajujočih podatkov;
10. izjava, da bo kot izvajalec gradbeno
obrtniških del prevzel vse obveznosti iz
naslova varstva pri delu ter da imajo vsi
delavci, ki bodo izvajali dela, opravljen izpit
iz varstva pri delu za delo na gradbiščih;
11. seznam redno zaposlenih po strokovni usposobljenosti z navedbo izobrazbene
in strokovne kvalifikacije ter kvalifikacije
vodstvenega osebja, zlasti pa oseb, ki bodo
vodile izvedbo gradnje in lastno izjavo ponudnika, da ima zadostne proste kadrovske
zmogljivosti, za realizacijo prevzetih pogodbenih obveznosti z navedbo tehničnega osebja ali strokovnih služb, ki bodo vključeni v
ponudnikovo izvedbo naročila, ne glede na
to, ali so zaposleni pri ponudniku, zlasti pa
tistih, ki so odgovorni za nadzor kakovosti;
12. priložiti seznam redno zaposlenih po
strokovni usposobljenosti (minimalno 20 KV
delavcev stalno zaposlenih) in izjavo, da
ima zadostne proste kadrovske zmogljivosti za realizacijo prevzetih pogodbenih obveznosti iz javnega naročila ter, da ima vsaj
enega stalno zaposlenega univ. dipl. inž. gr.
s strokovnim izpitom;
13. da s ponudbo zagotavlja zahtevana
gradbeno obrtniška dela za: vsa razpisana
gradbeno obrtniška dela iz celotnega razpisa na katerega konkurira;
14. seznam najpomembnejših gradbeno
obrtniških del v zadnjih treh letih, skupaj s
potrdili o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in datumi izvedbe; ter da razpolaga
z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za
izvedbo javnega naročila;
15. da zagotavlja kontrolo kakovosti izvedbe gradbeno obrtniških del, ki so predmet javnega naročila;
16. potrdilo
o
nekaznovanosti
pooblaščenih oseb v podjetju;
17. ponudi rok dokončanja gradbeno
obrtniških del, ki ne sme biti daljši od
120 dni;
18. da ponudbena cena pokriva vse
stroške, ki jih bo ponudnik imel z izpolnitvijo
naročila;
19. da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
20. da prevzame – odkupi obstoječe
nepremičnine v celoti;
21. da bo izvajal vsa dela v skladu s
predpisanimi določili veljavnih zakonskih in
podzakonskih aktov;
22. da ponudnik sprejema vse zahtevane
pogoje iz razpisne dokumentacije;
23. da zakon podjetju ne prepoveduje
sklenitve pogodbe;
24. predloži pozitivno neodvisno revizijsko mnenje za zadnje poslovno leto, če
je zavezanec k reviziji;
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25. predloži za resnost ponudbe naslednjo vrsto finančnega zavarovanja:
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% od ocenjene vrednosti javnega
naročila blaga na katere ponudnik konkurira
(brez DDV). Dolžina veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe mora biti 70 dni
od dneva odpiranja ponudb;
26. predloži izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti;
– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 5% pogodbene vrednosti;
27. vzorec pogodbe izpolni, parafira,
žigosa in podpiše vse strani;
28. nudi garancijski rok za izvedena dela
vsaj 5 let.
Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika, če ne predloži v svoji ponudbeni
dokumentaciji vseh zahtevanih dokazov za
izpolnjevanje pogojev za udeležbo na tem
javnem razpisu-ponudbe bodo izločene kot
nepopolne.
Ogled nepremičnin pri naročniku je
možen v 3 dneh po tej objavi, po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo Andrejem
Srako, univ. dipl. inž. el., 02/584-88-70.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudniki lahko umaknejo ponudbe, jih dopolnijo ali zamenjajo do
poteka roka za oddajo ponudbe;
– ponudba mora veljati 70 dni od dneva
odpiranja ponudb;
– predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 20. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– najugodnejše razmerje med ponudbeno ceno za izgradnjo objekta in ponudbeno
ceno za odkup naročnikovih nepremičnin:
90 točk,
– reference: 5 točk,
– certifikat skupine standardov SIST EN
ISO 9000 ali podobno: 3 točke;
– rok plačila: 2 točki.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: druge informacije o naročilu se
dobi na naslovu naročnika pri: projektna
dokumentacija bo na ogled pri naročniku,
po predhodni najavi ogleda pri kontaktnih
osebah: Andreju Sraki, univ. dipl. inž. el. in
Damjanu Stevanoviču, tel. 02/22-00-124 in
02/584-88-70.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2004.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor
Št. 1-04
Ob-7961/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
dveh kardiokirurških OP dvoran po modularnem sistemu.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ne.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

Št.

4. Kraj izvedbe: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: v roku treh mesecev od sklenitve pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Splošna bolnišnica
Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor. Prevzem
razpisne dokumentacije: osebno pri skupini
za javna naročila (zgradba oskrbe in vzdrževanja) ali pošti ob predhodni predložitvi
potrdila o plačilu razpisne dokumentacije,
faks 02/331-15-33.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 13. uro, do dneva določenega za
predložitev ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT z DDV,
negotovinsko, na podračun EZR št.
01100-6030278185, s pripisom za razpisno
dokumentacijo: Kardiokirurški OP dvorani.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 23. 4. 2004, do 13.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 4. 2004 ob 13. uri v mali konferenčni
predavalnici v 16. etaži Kirurške stolpnice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v pogojih.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogojih.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu, za kar mora predložiti izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
2. da ima potrdilo Urada RS za zdravila
pri Ministrstvu za zdravje o vpisu v register
dobaviteljev medicinskih pripomočkov – promet z medicinskimi pripomočki na debelo;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe; potrdilo ne sme biti starejše
od 60 dni na dan določen za predložitev
ponudbe;
5. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
6. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle do dneva
prevzema potrdila, ki ga izdajata:
6.1 pristojni davčni urad in
6.2 carinski urad;
potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev ponudbe;
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7. da je predložil BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun,
da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2); dokumenti ne smejo biti starejši
od 30 dni na dan določen za predložitev
ponudb.
Iz dokumentov mora biti razvidno, da
ima ponudnik:
– število dni neporavnanih obveznosti v
preteklih 6 mesecih, vključno do dneva sestavitve obrazca iz točke B obrazca BON-2,
enako 0, ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov transakcijski račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran;
8. da zagotavlja izvedbo vseh razpisanih
vrst del in dobavo opreme, opredeljenih v
celotni razpisni dokumentaciji, v roku treh
mesecev od datuma sklenitve pogodbe. Za
izpolnjevanje tega pogoja morajo ponudniki
predložiti tudi terminski načrt izvajanja celotne investicije;
9. da zagotavlja 60-dnevni plačilni rok od
datuma obojestranskega podpisa primopredajnega zapisnika;
10. da zagotavlja odzivni čas na obvestilo o napaki, izhajajoči iz izvajalčeve izvedbe del največ 3 dni po prejemu obvestila ter
maksimalno 15 dni za odpravo napak ter odzivni čas servisa za opremo največ 4 ure po
prejemu obvestila ter maksimalno 48 ur za
dobavo rezervnih delov in odpravo napak;
11. da nudi 12-mesečno garancijo za vso
dobavljeno opremo in izvedena dela;
12. da ima bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 5,000.000 SIT, veljavno do
23. 11. 2004;
13. da ima izjavo banke, da bo ponudnik
dobil bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
14. da ima izjavo banke, da bo ponudnik
dobil bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti;
15. da ima potrdilo Agencije RS za
zdravila in medicinske pripomočke pri Ministrstvu za zdravje o vpisu vse ponujene
vgradne medicinske opreme iz tega javnega
naročila v register medicinskih pripomočkov.
V primeru, da ponudnik ni sam nosilec registracije, mora predložiti potrdilo Agencije RS
za zdravila in medicinske pripomočke, da je
ponudnik pooblaščeni uvoznik oziroma distributer teh že registriranih medicinskih
pripomočkov, ki so predmet tega javnega
naročila;
16. da ima certifikate o požarni varnosti
za montažno-demontažni panelni sistem izvedbe sten in stropov OP prostorov;
17. da ima certifikate o ustreznosti za
vso vgrajeno opremo;
18. da ima ponudnik seznam najvažnejših opravljenih opremljanj (dobav in montaž
opreme) objektov v zadnjih petih letih, z
navedbo vrednosti pogodb, datumi sklenitev pogodb in navedbo naročnikov. Ponudnik mora za izpolnjevanje tega pogoja
v seznamu navedenih dobav in montaž za
referenco obvezno priložiti dokazilo v obliki
referenčnega potrdila (v originalu ali kopiji,
ki ga je naročnik dobavljene opreme podpisal ter žigosal). Naročnik si pridržuje pravico, da naknadno zahteva od ponudnika, ki
je v ponudbi predložil kopijo, da mu predloži
original potrdila ali kopijo, ki je overjena z
originalnim žigom notarja. Za priznanje sposobnosti morata ponudnik in podizvajalec
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predložiti reference pri opremljanju s ponujeno opremo vsaj dveh primerljivih objektov
v Republiki Sloveniji ali državah EU;
19. opis tehnične opremljenosti ponudnika;
20. da ima ponudnik kvalificirano in izkušeno vodstveno in tehnično osebje, predvideno za izvedbo javnega naročila.
V primeru, da nastopa ponudnik (glavni
izvajalec) s podizvajalci je treba upoštevati
naslednje:
– dokumente, listine, potrdila in izjave
za izpolnjevanje pogojev iz 1, 3, 5 in 18
točke morata predložiti glavni izvajalec in
podizvajalec;
– dokumente iz 2, 15, 16, 17, 19 in 20
točke predloži glavni izvajalec ali podizvajalec;
– dokumente, listine in izjave, s katerimi
se dokazuje izpolnjevanje pogojev iz ostalih
točk predloži le glavni izvajalec (točke 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 in 14).
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 23. 10. 2004, 13. 5.
2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna ponudbena vrednost.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: sestanek s potencialnimi ponudniki bo
dne 8. 4. 2004 ob 13. uri v prostorih male
jedilnice (zgradba glavne kuhinje). Naročnik bo izbranemu najugodnejšemu ponudniku oddal v izvedbo celotno investicijo po
sistemu “ključ v roke”. Ponudnik lahko sam
izvede predmetno naročilo v celoti ali pa ga
izvede s podizvajalci.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 3. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 40306-2-37/04
Ob-7973/04
1. Naročnik: Občina Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 4, 1420
Trbovlje, faks 03/56-27-986, e-mail: obc.trb_
gs@siol.net, tel. 03/56-34-800.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija kanalov 100018, 100019 in
100020 na Obrtniški cesti v Trbovljah.
(b) Če je predvidena oddaja delov in
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: naročnik bo izbral izvajalca za celoten obseg del.
4. Kraj izvedbe: Trbovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni začetek – april 2004, rok dokončanja – 20. maj
2004.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Trbovlje,
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje – Oddelek za
okolje, prostor in ekologijo, gospodarske
javne službe in občinsko premoženje, Dušan Strašek, Mirko Zidar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
razen četrtka od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: zanjo je potrebno plačati
10.000 SIT na transakcijski račun naročnika
št. 01329-01000-18122 – UJP Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
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predložiti najkasneje do 16. 4. 2004 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti na
naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420
Trbovlje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 16. 4.
2004 ob 11. uri v sejni sobi Občine Trbovlje,
2. nadstropje, Mestni trg 4.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: za resnost ponudbe je
ponudnik dolžan priložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: plačilo za izvedena dela bo realizirano v letu 2004.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): kolikor predloži
ponudbo skupina izvajalcev mora le-ta dostaviti 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: ponudnik mora priložiti v razpisni
dokumentaciji zahtevana dokazila.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti vsaj 60 dni od dneva oddaje ponudbe,
predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 25. 4. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 70%,
– rok izvedbe 20%,
– finančna usposobljenost 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 3. 2004.
Občina Trbovlje
Št. 080-09-1990
Ob-7974/04
1. Naročnik: Občina Železniki.
2. Naslov naročnika: Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, tel. 04/500-00-00,
faks 04/500-00-20, e-mail: uprava@obcina.zelezniki.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: asfaltiranje
občinskih cest v letu 2004.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: naročilo je lahko oddano po posameznih cestah.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: območje Občine Železniki.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del je
15. 6. 2004, dokončanje del 1. dela do 30. 9.
2004, dokončanje 2. dela do 30. 5. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Železniki,
Češnjica 48, Železniki, II. nadstropje, soba
št. 24, kontaktna oseba Darko Gortnar, tel.
04/500-00-16 ali 041/408-081.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: po 29. marcu 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za raz-

pisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni Občine Železniki soba
št. 19, ali z virmanom na transakcijski račun
Občine Železniki št. 01346-0100007492.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, katere bodo predložene najkasneje
do 28. 4. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Železniki, Češnjica 48,
4228 Železniki, sprejemna pisarna, soba
št. 19.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v 28. 4. 2004 ob
12.30, na naslovu Občina Železniki, Češnjica 48, Železniki, sejna soba 16/II.
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 5% od vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
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 Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno
dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 7. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno
z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2004.
Občina Železniki
Št. 352-05/02-3
Ob-7978/04
1. Naročnik: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice.
2. Naslov naročnika: Občina Moravske
Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, tel. 02/538-15-00, faks 02/538-15-02.
3. (a) Opis in obseg gradnje: vodovod
za naselja Selo-Fokovci, I. faza.
(b) Če je predvidena oddajo delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: Selo in Fokovci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 75 koledarskih
dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na naslovu:
Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3,
9226 Moravske Toplice, kontaktna ose-
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faks 02/538-15-02, elektronski naslov: milan.sadl@moravske-toplice.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do preteka razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo v znesku 20.000 SIT ponudniki
poravnajo z nakazilom na transakcijski
račun št. 01278-0100012085, namen nakazila: za razpisno dokumentacijo – Vodovod
za naselja Selo-Fokovci, I. faza.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
7. 5. 2004 do 14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, tajništvo
– soba 3 (1. nadstropje).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 5. 2004 ob
8. uri na naslovu: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice – sejna
soba (2. nadstropje).
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 3% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo 120 dni po roku določenem za predložitev
ponudb z možnostjo podaljšanja.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila o predpisih: način
plačevanja in roki so določeni 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 Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno
dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je do
sklenitve pogodbe. Najpoznejši datum odločitve o sprejemu ponudbe je 120 dni po
roku za oddajo ponudbe.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponujena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 3. 2004.
Občina Moravske Toplice
Št. 5/101
Ob-8077/04
1. Naročnik: Cankarjev dom, kulturni in
kongresni center.
2. Naslov
naročnika:
Cankarjev
dom, Prešernova 10, Ljubljana, telefaks
01/241-72-72, elektronski naslov: vinko.sever@cd-cc.si, tel. 01/241-71-79.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
ploščadi med Cankarjevim domom in
banko, kar obsega gradbena dela za zamenjavo hidroizolacije, termoizolacije in
zgornje dekorativne betonske plasti.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ne.
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(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: naročnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: da,
znotraj zahtev razpisne dokumentacije.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 19. 7. do
25. 8. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: sedež naročnika,
pri Vinku Severju, telefaks 01/241-72-72,
elektronski naslov: vinko.sever@cd-cc.si,
tel. 01/241-71-79.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 29. 3. do 23. 4.
2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 5. 2004, do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Cankarjev dom, Prešernova 10,
1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 2004 ob 12. uri; sejna soba naročnika
v prvem nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedena so v razpisni dokumentaciji in so skladna
z navodilom v Ur. l. RS, št. 43/00.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: proračunska sredstva.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeni so v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 24. 9. 2004; 25. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba; to je čimnižja
cena in čimvišja kakovost storitve in materiala. Razmerje je 50 : 50. Natančnejši opis
je v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2004.
Cankarjev dom
Št. 404-01-23/2004
Ob-8086/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in Univerza v Ljubljani.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: predmet
javnega naročila je nadomestna gradnja
študentskega doma in prostorov FDV v
Ljubljani, Kardeljeva ploščad 5, za naročnika po tem javnem razpisu po načelu “ključ
v roke” s fiksno ceno. Zgrajeni objekt mora
izpolnjevati vse gospodarske, tehnične in
funkcionalne pogoje naročnika, izbrani izvajalec pa bo moral: urediti pravice iz naslova
avtorstva z avtorjem idejnega projekta, pridobiti vsa potrebna soglasja, gradbeno dovoljenje ter uporabno dovoljenje, izdelati vso
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potrebno projektno dokumentacijo (PGD
razen IP, PZI ter PID) za vsa dela in opremo ter tehnično dokumentacijo po ZGO-1,
izvesti vsa gradbena, obrtniška, strojna in
elektro instalacijska dela na objektu z zunanjo ureditvijo ter izvedbo vseh komunalnih
priključkov, opremiti objekt skladno s projektno dokumentacijo in sicer vse najmanj
v obsegu in kvaliteti, kot je navedeno v projektni nalogi ter v skladu z veljavnimi predpisi in standardi. Strokovno nadzorstvo nad
gradnjo ni predmet javnega naročila.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: naročnik bo oddal najugodnejšemu
ponudniku celotno javno naročilo.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izvedbo celotnega javnega naročila bo naročnik oddal
najugodnejšemu ponudniku po načelu
“ključ v roke” s fiksno ceno, kjer bo izvajalec
izdelal tudi celotno projektno dokumentacijo (PGD razen IP, PZI ter PID) za vsa dela
in opremo ter tehnično dokumentacijo po
ZGO-1. Kot potrebna izhodišča za izdelavo
ponudbe bo naročnik z razpisno dokumentacijo predal ponudnikom projektno nalogo
z navodili, ki jih bo moral upoštevati pri projektiranju in gradnji tovrstnega študentskega
doma ter idejni projekt.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek takoj po
podpisu pogodbe, dokončanje november
2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: LIZ-Inženiring d.d.,
Vurnikova 2, 1000 Ljubljana, Janez Sitar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT, negotovinsko
plačilo na TTR št. 19100-0010023743 pred
dvigom razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 4. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, vložišče
soba št. 201.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 5. 2004 ob 12. uri, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, Urad za investicije, Kotnikova 38/III, Ljubljana, velika sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% pogodbene vrednosti, z veljavnostjo
do izročitve bančne garancije za dobro izvedbo del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo plačeval opravljena dela na osnovi
mesečnih situacij, izstavljenih v višini stopnje gotovosti del. Naročnik jih bo plačeval
z zamikom 60 dni od uradnega prejetja potrjene situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba za izvedbo
celotnih razpisanih del.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne

Stran

1728 /

Št.

26-29 / 26. 3. 2004

in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik je dokazal
ekonomsko-finančno sposobnost. Pogoji:
– v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi, pri
nobeni izmed bank, kjer ima TRR, – na
dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti. Ponudnik
je dokazal, da razpolaga z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi. Pogoji: – seznam
zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo
odgovorni za izvedbo pogodbe in sicer: vodja razpisanih del, pravnik in koordinator (I.
in II.) varnosti na gradbišču, – ključni kadri,
ki bodo vodili izvedbo, imajo ustrezne kvalifikacije in reference. Pogoji: – odgovorni
vodja razpisanih del ima najmanj visoko
strokovno izobrazbo, 8 let delovne dobe in
je vodil gradnje v zadnjih 5 letih, kot sledi:
– najmanj na treh objektih v vrednosti posameznega objekta nad 500 mio SIT (brez
DDV), – na enem objektu v vrednosti nad
800 mio SIT (brez DDV), – univ. dipl. pravnik: najmanj visoko strokovno izobrazbo, 8
let delovne dobe, – koordinator (I. in II.) za
varnost in zdravje pri delu: najmanj visoko
strokovno izobrazbo in potrdilo Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve o usposobljenosti koordinatorja za varnost zdravja
pri delu na gradbiščih. Ponudnik mora priložiti vsa zahtevana dokazila o vpisu v imenik
pri Inženirski zgornici.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudbe morajo veljati najmanj 120 dni od dneva odpiranja ponudb,
predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je april 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: LIZ-Inženiring d.d., Vurnikova 2, Ljubljana, Janez Sitar, tel. 01/234-40-32.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 15-16 z dne 20. 2.
2004, Ob-4654/04.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2004.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 3/05-085-06-2/2004
Ob-8092/04
1. Naročnik: Občina Vrhnika.
2. Naslov naročnika: Tržaška 1, 1360 Vrhnika, tel. 01/155-54-22, faks 01/150-51-58,
e-pošta: nadzornik.obcina@vrhnika.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: zamenjava
oken na OŠ Ivana Cankarja na Vrhniki in
Občini Vrhnika, skupaj 102+46 oken.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ne.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Vrhnika, Tržaška 1 in
Tržaška 2.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: montaža na objektih od 1. 7 do 15. 8. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Vrhnika, Oddelek za družbene dejavnosti in stanovanjske
zadeve, Vrhnika, Tržaška 1, Milivoj Kalanj,
tel. 01/155-54-22, faks 01/150-51-58, e-pošta: nadzornik.obcina@vrhnika.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
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od 8. do 11.30 in v sredo tudi od 13. do
16.30.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na TRR Občina
Vrhnika št. 01340-0100001093 sklic na št.
18-1646-7103069-2004. Dokumentacija se
lahko prevzame na podlagi dokazila o izvršenem plačilu.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 4. 2004 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Vrhnika, Tržaška 1, 1360
Vrhnika, Oddelek za družbene in stanovanjske zadeve.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 4. 2004 ob 12. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT, bančna garancija za dobro
izvedbo del v višini 1,000.000 SIT in bančna
garancija za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi v višini 2,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
od prejema situacije.
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: da je sposoben izvesti razpisana
dela v zahtevanem roku.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 8. 2004, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je
22. 4. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
85%, reference 15%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2004.
Občina Vrhnika
Št. 102/1163/2004
Ob-8105/04
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. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
daljnovoda 2 × 110 kV Brestanica–Hudo
in DV 110 kV polja Brestanica v RP Hudo
z dobavo pripadajoče DV opreme.
(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: daljnovodi 2 × 110 kV
Brestanica–Hudo in DV 110 kV polje Brestanica v RP Hudo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne in delne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: avgust 2004–december 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: pri naročniku, prevzem dokumentacije v drugem nadstropju

št. 2C.2,6, Andreja Mihevc, dodatne informacije Borut Vertačnik.
(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.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 4. 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,
22. 4. 2004 ob 10. uri, v dvorani D, IV. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa
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.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji
(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, določena za dostavo ponudbe. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 30. 4. 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: 19. 3. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 4227/04
Ob-8106/04
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica, tel. 05/339-66-00 in faks
05/339-67-31.
3. (a) Opis in obseg gradenj: obratna
stavba nadzorništva Kanal (po razpisni
dokumentaciji št. 3 / 2004-G).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop,več sklopov ali za vse skupaj: ponudbe se oddaja v celoti.
4. Kraj izvedbe: Kanal.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja: 15. 6. 2004 – 18. 9. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti v komercialnem sektorju
pri Katji Šmajgl.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: prevzem je možen med
9. in 11. uro po predhodni enodnevni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne doku-
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mentacije 15.000 SIT z vključenim DDV
ponudniki poravnajo z virmanom na TRR
04750-0000510950 pri Nova KBM Področje
Nova Gorica, sklic na št. 43428 – ter št. te
objave, s pripisom razpisna dokumentacijaObratna stavba nadzorništva Kanal.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 5. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov komor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva
22, 5000 Nova Gorica (komercialni sektor).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 5. 2004 ob 11.
ur, v sejni dvorani Elektro Primorska, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: ponudnik predloži bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
3% vrednosti ponudbe brez DDV, katera
veljavnost je do 28. 6. 2004.
11. Pogoji finaciranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila
mora biti najmanj 30 dni.
12. Pravna oblika povezave skupina ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je izbrana kot najugodnejša: skupina ponudnikov mora dostaviti pravni akt o skupni
izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične sposobnosti, poleg splošnih pogojev
po 41. do 43. členu ZJN-1: poleg splošnih
pogojev po 41. členu še pogoji iz 42. člena
točke 1/1, 1/2, 1/3, 4/1, 4/2, 4/3 ter iz člena
42.a točke 1, 2a, 2d, 2e ZJN-1A še to, da
povprečni letni čisti prihodki od prodaje (za
zadnja tri leta) morajo biti v višini najmanj
trikratne ponudbene vrednosti in da finančni
položaj ustreza po ZFPP.
14. Datum do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
95 dni od dneva te objave razpisa, datum
odločitve o sprejemu ponudbe je predviden
za 18. 5. 2004.
14. Merila za ocenitev ponudb so: ponudbena cena (do 45 točk),način plačila (do
5 točk), rok plačila (do 20 točk), rok izgradnje (do 20 točk), reference (do 10 točk).
15. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
16. Datum odposlane zahteve za objavo:
19. 3. 2004.
Elektro Primorska,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., Nova Gorica
Št. 015-03-0869/04
Ob-8171/04
1. Naročnik: Občina Dobrova-Polhov
Gradec.
2. Naslov naročnika: Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova, tel. 01/364-14-58,
telefaks 01/364-22-11.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sprememba namembnosti in preureditev nadstropja in mansarde gasilskega doma
(gradbeno obrtniška, instalacijska dela,
delno zunanja ureditev).
(b) Če je potrebna oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se oddaja v celoti. Ocenjena vrednost
del znaša 30,000.000 SIT.
(c) Podatki o namenu naročila kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: Dobrova.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
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6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe je 3
mesece od uvedbe izvajalca v delo.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo pri pooblaščenem
inženiringu, Sirius AP d.o.o. Ljubljana, V
Murglah 66, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba Petar Antunović, gsm 041/621-560.
(b) Čas, v katerem lahko prevzame razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti do vključno 15. dan
od te objave.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
prevzamejo ponudniki s fotokopijo potrdila
o vplačilu nevračljivega odkupnega zneska
15.000 SIT (znesek že vsebuje DDV) na
transakcijski račun 02222-0015523546,
Sirius AP d.o.o. Ljubljana, V Murglah 66,
Ljubljana, z obveznim pripisom “Za razpisno dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Dobrova-Polhov Gradec,
Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova.
9. Datum, čas in kraj in odpiranje ponudb: 3. 5. 2004 ob 13. uri na Občini Dobrova-Polhov Gradec, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova.
10. Navedba finančnega zavarovanja
za resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančna garancija v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: minimalni rok plačila je 60 dni od dneva potrditev obračunske situacije s strani nadzornika
gradnje.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo sklenil
pogodbo samo z glavnim izvajalcem del.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugoditev finančne poslovne in tehnične usposobljenosti poleg splošnih pogojev
po 41. in 43. členu Zakona o javnih naročilih:
so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
Datum odločitve o sprejemu ponudbe je
20 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Petar Antunovič, univ. dipl. inž. str.
(01/429-59-60, 041/621-560), Jože Brezovec (01/364-14-58).
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2004.
Občina Dobrova-Polhov Gradec

(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 dalo v celoti in ne po
sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Veržej.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: etapi 1(4) in 2(5)
se bosta pričeli izvajati predvidoma 7. junija
2004, konec del 20. julij 2004, etapa 5(8) se
bo pričela izvajati 15. aprila 2005, konec del
31. maj 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Veržej,
Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej,
Bojan Ferenc.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT in 20% DDV
v višini 4.000 SIT z virmanom na račun
01388-0100013873. Potrebno je priložiti
potrdilo o registraciji davčnega urada.
(a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 5. 2004 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Veržej, Ulica bratstva in
enotnosti 8, 9241 Veržej.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 5. 2004 ob 12. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 8,000.000
SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni
rok 60 dni od potrjenih situacij.
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: pogoji so navedeni v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba velja do sklenitve
pogodbe. Datum odločitve o sprejemu ponudbe je 27. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponujena cena 80%, reference 20%. Vsa merila
so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2004.
Občina Veržej

Št. 352-14/04-22/2
Ob-8196/04
1.Naročnik: Občina Veržej.
2. Naslov
naročnika:
Ulica
bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej, tel.
02/588-81-80, faks 02/588-81-81, e-mail:
obcina.verzej@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija vodovodnega omrežja v naselju Veržej – 1. faza.

Št. 35205-005/2004
Ob-8202/04
1. Naročnik: Občina Sveta Ana.
2. Naslov naročnika: Občina Sveta
Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv.
Ana v Slov.goricah, tel 02/72-95-880, faks
02/72-95-885.
3. (a) Opis in obseg gradnje: zamenjava vodovodnega cevovoda med Krivin
Vrhom in Sp. Žerjavci.
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Ocenjena vrednost del je 28,000.000
SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja za vsa razpisana dela
skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: V Občini Sveta Ana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: julij–september.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Sveta Ana, Sv.
Ana v Slov. gorivah 17, 2233 Sv. Ana v Slov.
goricah, tel. 02/72-95-880.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokomentacijo se lahko zahteva od objave tega
razpisa do 19. 4. 2004, vsak dan od 8. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo proti plačilu v višini 9.600 SIT (DDV je vključen) plačilo je
treba nakazati na transakcijski račun št.
01381-0100010821 s pripisom “razpisna
dokumentacija-izgradnja vodovoda”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 22. 4. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov.
goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 4. 2004 ob 13. uri, v sejni sobi Občine
Sveta Ana.
10. Navedba
finančnih
zavarovanj
za resnost ponudbe, če so zahtevana:
za zavarovanje resnosti ponudbe je potrebno predložiti bančno garancijo v višini
1,000.000 SIT in mora veljati še 30 dni po
izteku ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
na podlagi začasnih mesečnih situacij, rok
plačila najmanj 60 dni od potrditve situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik sklene
pogodbo z enim izbranim partnerjem.
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:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu (samostojni podjetniki
priložijo potrdilo davčne uprave RS);
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, da ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje takšne
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno;
– potrdilo ministrstva pristojnega za pravosodje, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– garancijo banke v višini 1,000.000 SIT
za resnost ponudbe;
– izjavo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
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– izjavo, 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;
– izjavo, da ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane;
– izjavo, da je finančno in ekonomsko
sposoben;
– izjavo, da je izvedel gradnjo litoželeznih vodovodnih cevovodov iz duktilne litine
premera Ø 100 ali več za najmanj 8 pogodbenih partnerjev v zadnjih petih letih, to je od
1. 1. 1999 leta naprej;
– navedbo pristojnega organa, ki daje
ustrezna obvestila in pojasnila glede obveznosti katerih izpolnjevanje je povezano
z določbami o varstvu pri delu, zaposlovanju
in delovnimi pogoji, veljavnimi v Republiki
Sloveniji z obvezno izjavo, da so pri sestavi
ponudbe upoštevali obveznosti, ki izhajajo
iz navedenih predpisov;
– izjavo ponudnika, da ni dal zavajajoče
podatke;
– izjavo o zagotavljanju kontrole kakovosti;
– izjavo o plačilnih pogojih;
– izjavo o podizvajalcih če bo ponudnik
razpisana dela izvajal s podizvajalci, če
dela z podizvajalci je potrebno tudi zanje
priložiti dokazila in sicer: podpisan sporazum o medsebojnem sodelovanju, obseg
del, ki ga bodo izvajali in dokazila pod točko 9, 10, 11 in podpisane izjave pod točko
13, 14, 15, 16, 17; 3. člena navodil, izjavo
izvajalcev, da ponudnik redno plačuje njihove storitve;
– izjavo banke, da bo dobil garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti in jo predložil, če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe
zahteval;
– izjavo banke, da bo dobil garancijo za
odpravo napak v garancijski dobi v višini
10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe
zahteval;
.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
90 dni od dneva odpiranja ponudb, 20 dni od
odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: -višina
ponudbene cene – 88%, število izvedenih
gradenj – 6%, rok plačila situacij – 6%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2004.
Občina Sveta Ana
Št. 081/04
Ob-8203/04
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: odprava
posledic elementarja na cesti R2-432 odsek 1284 v km 4.350
(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 R2-432 Rogatec
– Majšperk.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe:
60 dni po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 5. 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 4. 5. 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 ali garancija zavarovalnice.
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 razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 35,000.000 SIT
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2004
Direkcija RS za ceste
Št. 082/04
Ob-8204/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja obvoznice Kobarid – vzhod cesta
G2-102/1005.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
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(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R1-203 žaga – Kobarid in cesta G2-102 Kobarid – Idrsko.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Čas izvedbe: 600 koledarskih 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: 4. 5. 2004 do 9. ure
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 5. 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 ali garancija zavarovalnice.
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 razpisni
dokumentaciji.
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 440,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 16 z dne 20. 2.
2004, Ob-4613/04.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2004
Direkcija RS za ceste
Št. 406-2/2004
Ob-8208/04
1. Naročnik: Občina Mengeš.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
30, 1234 Mengeš, tel. 724-71-00, faks
723-89-81.
3. (a) Opis in obseg gradnje: komunalna
infrastruktura cone M28/2.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
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(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Občina Mengeš.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: maj–junij 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Mengeš, Oddelek za infrastrukturo; www.menges.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na EZR Občine
Mengeš št. 01272-0100001612 (sklicevanje na 406-2-2004), dokazilo – položnica
ali virman.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 4. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Mengeš, Slovenska cesta
30, 1234 Mengeš.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 4. 2004 ob 13.30.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: skladno
z razpisno dokumentacijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno
z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 60 dni,
predvideni datum odločitve 31. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno
z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2004.
Občina Mengeš
Št. 18/04
Ob-8213/04
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana, tel. +386/1/58-75-200, faks
+386/1/52-46-480.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija klimatizacije, razsvetljave in
sanacija hrupa v GPO;
– izdelava projektne dokumentacije PZI,
PID, navodil za vzdrževanje in posluževanje, šolanje;
– dobava opreme;
– demontaža obstoječe opreme;
– pripravljalna gradbena dela – preboji,
odri;
– montažna dela:
– elektro (rasvetljava v komandi, el.
napajanje strojnih naprav),
– strojna (klimat s kanalskim razvodom zraka po prostorih, hladilni agregat
s cevnim razvodom in ventilatorskimi konvektorji),
– gradbena (zvočno izolacijska steklena stena z okvirjem, podaljšek AB plošče,
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spuščeni strop z vgradnjo membranskega in
poroznega absorberja zvoka, preboji);
– funkcionalni preizkusi, meritve, zagon.
(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: objekt naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso
sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: pripravljalna
dela od podpisa pogodbe do 7. 8. 2004 v
dogovoru z naročnikom, izvedba javnega
naročila je vezan na čas popolne zaustavitve obratovalnih naprav pri naročniku,
ki je predvidena od 7. 8. 2003 do 22. 8.
2004. Po začasnem prevzemu (najkasneje do 22. 8. 2004 oziroma konca popolne
zaustavitve) se začne poskusno obratovanje, ki bo trajalo 1 leto, zaradi izvedbe
meritev in nastavitev sistema klimatizacije,
da bo zagotovljena skladnost izvedbe in
doseganje parametrov notranjega okolja
s projektnimi zahtevami v vseh delovnih
pogojih (poletni, zimski režim, prehodno
obdobje)..
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Termoelektrarna
toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19,
1000 Ljubljana, Oddelek za javna naročila,
I. nad. soba 28, kontaktna oseba je Jasmin Rebselj, tel. +386/1/58-75-247, faks
+386/1/58-75-217.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo se
lahko dvigne vsak delovni dan od 8. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 24.000 SIT (z DDV), znesek je potrebno nakazati na račun št. 02924-0017425656
s pripisom “JR – rekonstrukcija klimatizacije
razsvetljave in sanacije hrupa v GPO”. Ob
dvigu razpisne dokumentacije je potrdno
predložiti potrdilo o plačilu in potrdilo o
davčnem zavezancu.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do vključno 20. 4. 2004 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudnik mora poslati ponudbo
na naslov Termoelektrarna toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana,
ali dostaviti v Oddelek za javna naročila, I.
nad. soba 28.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 20. 4. 2004 ob 10.30 v
sejni sobi naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 6,000.000 SIT, ki bo veljavna do 15. 7. 2004.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se bodo vršila po naslednji dinamiki: 10%
cene po potrditvi PZI s strani naročnika ter
predaji PZI naročniku, 80% cene po začasnem prevzemu, 10% cene po končnem
prevzemu in predaji PID naročniku. Naročnik nudi najkrajši 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): /
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: ponudnik mora izpolnjevati
naslednje pogoje, da lahko sodeluje v tem
postopku oddaje javnega naročila:
1. da je registriran pri pristojnem organu
– ponudnik priloži izpis iz sodne ali druge
ustrezne evidence;
2. da zakoniti zastopnik/i ni/so v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali,
da zaradi takega kaznivega dejanja ni/so bil/i
pravnomočno obsojen/i – ponudnik izpolni,
žigosa in podpiše izjavo o nekaznovanju;
3. da ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča, izdano največ 60
dni pred zaključkom razpisnega roka;
4. da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež – ponudnik predloži potrdilo davčnega
ali drugega pristojnega organa, kjer ima
ponudnik svoj sedež, izdano največ 30 dni
pred zaključkom razpisnega roka;
5. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane – ponudnik priloži potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
izdano največ 60 dni pred zaključkom razpisnega roka;
6. da ponudnikov/i transakcijski račun/i
v zadnjih šestih mesecih pred izdajo ni/so
bil/i blokiran/i, ponudnik priloži BON 2 (AJPES) ali potrdilo/a ponudnikove poslovne/ih
bank/e (potrdila za vse odprte transakcijske
račune), ki so/je izdan/i največ 30 dni pred
zaključkom razpisnega roka.
Podizvajalec mora izpolnjevati naslednje
pogoje, da lahko sodeluje v tem postopku
oddaje javnega naročila:
1. da je registriran pri pristojnem organu
– podizvajalec priloži izpis iz sodne ali druge
ustrezne evidence;
2. da zakoniti zastopnik/i ni/so v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali,
da zaradi takega kaznivega dejanja ni/so
bil/i pravnomočno obsojen/i – podizvajalec
izpolni, žigosa in podpiše izjavo o nekaznovanju;
3. da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež – podizvajalec predloži potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa, kjer
ima podizvajalec svoj sedež, izdano največ
30 dni pred zaključkom razpisnega roka;
4. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane – podizvajalec priloži potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
podizvajalec ni vpisan v kazensko evidenco, izdano največ 60 dni pred zaključkom
razpisnega roka.
Ponudnik/podizvajalec morata izpolnjevati naslednje pogoje, da lahko sodelujeta v
tem postopku oddaje javnega naročila:
1. reference za vodenje projektov dobav
in izvedbe sistemov klimatizacije, prezračevanje in hlajenja industrijskih, energetskih
objektov, ki so po velikosti in zahtevnosti
vsaj enakovredne oziroma primerljive s
predmetom tega javnega naročila (vsaj tri s
strani pogodbenih strank potrjenih referenc
v zadnjih petih letih);
2. reference za izvedbo sistemov klimatizacije, prezračevanje in hlajenja industrij-
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skih, energetskih objektov, ki so po velikosti
in zahtevnosti vsaj enakovredne oziroma
primerljive s predmetom tega javnega naročila (vsaj pet s strani pogodbenih strank
potrjenih referenc v zadnjih petih letih);
3. reference za izvedbo elektroinštalaterskih del na področju industrijskih elektroobjektov, ki so po velikosti in zahtevnosti vsaj
enakovredne oziroma primerljive s predmetom tega javnega naročila (vsaj pet s strani
pogodbenih strank potrjenih referenc v zadnjih petih letih);
4. reference za izvedbo zaključnih del v
gradbeništvu oziroma suhomontažnih stropov in predelnih sten, ki so po velikosti in
zahtevnosti vsaj enakovredne oziroma primerljive s predmetom tega javnega naročila
(vsaj pet s strani pogodbenih strank potrjenih referenc v zadnjih petih letih);
5. reference za izvedbo montaže zvočnoizolacijskih stekel v industrijskih objektih,
ki je po velikosti in zahtevnosti vsaj enakovredna oziroma primerljiva s predmetom
tega javnega naročila (vsaj tri s strani pogodbenih strank potrjenih referenc v zadnjih
petih letih);
6. vsaj 20 redno zaposlenih monterjev,
usposobljenih in kvalificiranih za montažo
sistemov za prezračevanje, klimatizacijo
in hlajenje;
7. vodja projekta mora izpolnjevati pogoje v skladu z ZGO-1.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 7. 2004, predvideni datum odločitve
o sprejemu je 30. 4. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbene cena s plačilnimi pogoji do 100 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnik bo moral dokazati zagotavljanje zmožnosti servisiranja ponujene
opreme za prezračevanje, klimatizacijo in
hlajenje. Zahteva se kadrovska struktura
pooblaščenega serviserja proizvajalca naprave s sedežem v Sloveniji, iz katere je
razvidno, da ima ustrezno organizirano
servisno dejavnost za ponujeno opremo in
v ta namen redno zaposlene vsaj 4 delavce
– vzdrževalce.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 3. 2004.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

ZJN-12.S

Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
storitev po odprtem
postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega razpisa za oddajo naročila storitev po odprtem postopku
Ob-8177/04
Podaljšanje roka za predložitev ponudb
V javnem razpisu za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku “Nadgradnja

železniške proge Ljubljana–Zidani Most–
Maribor, izvajanje nadzora nad izvedbenimi
deli”, objavljen v Uradnem listu RS, št. 3 z
dne 16. 1. 2004, Ob-479/04 in Uradnem listu
RS, št. 23 z dne 12. 3. 2004, Ob-6667/04,
se spremenita 9. (a) in 10. točka, tako da se
pravilno glasita:
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 4. 2004 do 9. ure.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 1. 4. 2004
ob 10. uri, na naslovu: Javna agencija za
železniški promet, Kopitarjeva 5, Maribor;
v sejni sobi.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Št. 012-24/2004

Ob-8215/04

Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega
naročila storitev po odprtem postopku –
opravljanje varnostno receptorskih storitev
(šifra zadeve: 012-24/2004), objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 16 z dne 20. 2. 2004,
Ob-4623/04 Ministrstvo za gospodarstvo
obvešča, da je rok predložitve ponudbe in s
tem javno odpiranje ponudb preložen iz dne
19. 3. 2004 na dan 29. 3. 2004, in sicer:
– rok predložitve ponudb do 9. ure,
– javno odpiranje ponudb ob 10. uri.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 011-04-2004

Ob-8220/04

Popravek
V javnem razpisu za oddajo del: Integralna prometna študija RS, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 25 z dne 19. 3. 2004,
Ob-7020/04 se popravita 9. in 10. točka in
se pravilno glasita:
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 4. 2004 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 4. 2004 ob
12. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2004

Ob-8221/04

Popravek
V javnem razpisu za oddajo del: Izdelava
PGD, PZI ureditve križišča na cesti R2-443
odsek 0323 Lendava, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 25 z dne 19. 3. 2004,
Ob-7018/04 se popravita 9. in 10. točka in
se pravilno glasita:
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 4. 2004 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče,
soba 21/I.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 4. 2004 ob
12. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
Direkcija RS za ceste
Št. 03/04
Ob-7960/04
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.
2. Naslov naročnika: Savska cesta 34,
1230 Domžale.
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3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: varnostno-receptorske
storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Savska cesta 34, Domžale ter deponija odpadkov Dob.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 3. 5. 2004 do
2. 5. 2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: vodja splošnega sektorja, Jasmina Goleš.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 15. uro v tajništvu družbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z vključenim
DDV na transakcijski račun družbe, št.
18300-0012119440, odprt pri Banki Domžale d.d.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 4. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Javno komunalno podjetje Prodnik
d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 4. 2004 ob 10. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 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: navedeni v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 23. 7. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: reference, število registriranih varnostnikov,
strokovna izobrazba kadrov, razpoložljiva
oprema, plačilni pogoji, cena, izkazana
potrdila.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 3. 2004.
Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.
Št. 22/1192/2004
Ob-8108/04
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-27-02, tel.
01/474-30-00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona
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o javnih naročilih: EMS – dograditev CIM
vmesnika.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: september 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: pri naročniku, prevzem
dokumentacije v poslovni stavbi Eles, d.o.o.,
Hajdrihova 2, tajništvo službe za vodenje EE
sistema, Alenka Bešter, dodatne informacije
mag. Emil Mandeljc.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (5.000 SIT + DDV
1.000 SIT), virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa in dejavnost 2 na račun
št. 02924-0017900956.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 4. 2004 do 9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, vložišče, prevzemnica Katarina
Krepfl.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
v dvorani D, IV. nadstropje, 23. 4. 2004 ob
10. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 5% skupne ponudbene
vrednosti (v vključenim DDV).
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa
ni, plačilni rok najmanj 60 dni.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): v primeru skupnega
nastopanja večih ponudnikov bo naročnik z
izbrano skupino ponudnikov sklenil pogodbo, v tem primeru mora biti v ponudbeni dokumentaciji predložena pogodba o skupni
izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov 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:
– vsaj ena potrjena referenca ponudnika
ali podizvajalca programske opreme implementacije programskih vmesnikov CCAPI in
CIM modula v sistemih vodenja EMS – ponudnik naj navede številko pogodbe, datum
podpisa pogodbe, naslov projekta – objekta,
kamor je dobavil opremo in pogodbenega
partnerja. Referenca mora biti potrjena s
strani naročnika,
– dobavni rok je največ 4 mesece po
podpisu pogodbe,
– garancijski rok za razpisano opremo je
najmanj 36 mesecev od prevzema,
– rok plačila računa je 60 dni od dneva
njegove izdaje,
– ponudnik mora v ponudbi predstaviti
tehnično rešitev, v dveh tednih po odpiranju
ponudb pa za naročnika opraviti vzorčno
predstavitev (Demo) v prostorih Elektro
– Slovenija d.o.o. Vrstni red vzorčnih predstavitev s strani ponudnikov bo temeljil na
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vrstnem redu prispelih ponudb, ponudniki
pa bodo o točnem času ter lokaciji pisno
obveščeni po odpiranju ponudb,
– izpolnjevanje odzivnega časa skladno
s pogodbenimi določili,
– aplikacija je lahko realizirana v angleškem ali v slovenskem jeziku. Vse funkcije
uporabniškega vmesnika morajo biti v slovenskem jeziku. Uporabniški priročnik in
ostala dokumentacija mora biti na voljo v
elektronski obliki, dostopna ‘on-line’, v slovenskem jeziku.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni.
17. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena 60%, uspešno opravljen
Interoperability Test s področja implementacije CCAPI in CIM modela v EMS in potrjen
od strokovno usposobljene organizacije 4%,
vzorčna predstavitev (Demo) 6%, tehnično
tehnološke lastnosti (ponudba) 30%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: možnost oddaje novih storitev, ki bi
bile ponovitev podobnih storitev, skladno s
97. členom ZJN-1.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 021-1/2004-6
Ob-8182/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-32-21, faks
01/478-32-90.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: storitve za raziskave in
razvoj. Predmet javnega razpisa je javno
naročilo evalvacije programov na Področju za razvoj podjetniškega sektorja in
konkurenčnosti v letih 2001-2003. Evalvacija bo ministrstvu služila za preverbo
učinkov ukrepov, ki jih izvaja, izboljšanje
teh ukrepov in za osnutek programov v
prihodnosti.
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: zbiranje podatkov v
izbranih podjetjih, analiza v prostorih izvajalca.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: maj 2004–december 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana, 2. nadstropje,
Sektor za tehnološki razvoj in inovacije,
dr. Andrej Cvelbar, 01/478-32-21, Aco
Trampuž, 01/478-32-57, e-pošta: evalvacije.mg@gov.si, faks 01/478-32-90. Informa-
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tivni dan za javni razpis bo dne 2. 4. 2004
v prostorih Ministrstva za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana, mala sejna soba v
2. nadstropju, ob 10. uri.
(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 in 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: 26. 4. 2004 do 12. ure
prineseno osebno ali poslano s poštnim žigom z dne 24. 4. 2004.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Glavna pisarna.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”, opremljene s številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo
predmeta naročila “Ponudba za evalvacijo
programov na Področju za razvoj podjetniškega sektorja in konkurenčnosti”, s polnim
naslovom naročnika na prvi strani in s polnim naslovom ponudnika na zadnji strani
kuverte.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 4. 2004 ob 11. uri na naslovu Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, 2. nadstropje, mala 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: ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 3% ponudbene
vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu
z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike 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): v primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti
izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni
izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni
izvedbi naročila mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Podizvajalci odgovarjajo
vsak za svoj del, izvajalec pa neomejeno
solidarno. Pogoji skupne ponudbe so natančneje opredeljeni v točkah 1.1.5. in
1.1.6. razpisne dokumentacije.
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.
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15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da, v skladu
z razpisno dokumentacijo.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30. 6. 2004, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe – maj 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: prispele ponudbe bodo ocenjene po naslednjih
merilih:
Tehnični del meril – 75%:
1. program del – 25%:
– celovitost in smiselnost koncepta interpretacije rezultatov ukrepov MG na vseh 3.
ravneh – 15%,
– kritična analiza predvidenih težav s
predlaganimi rešitvami – 10%;
2. metodološki pristop – 20%:
– predlagani vprašalniki in kvaliteta vzorca – 10%,
– kvaliteta statističnih analiz – 10%;
3. kvalifikacije ponudnika, podizvajalcev
in vodje projekta – 25%:
– referenčni projekti – 10%,
– reference vodje projekta in sodelavcev
– 15%;
4. terminski plan – 5%.
Finančni del meril – 25%
1. cena izvedbe projekta – 23%,
2. preglednost predračuna – 2%.
Izbran bo ponudnik, ki bo dosegel najvišje število točk, pod pogojem, da bo dosegel
vsaj 60% vseh točk od 100 možnih.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2004.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 404-01-40/2004
Ob-8197/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13,
1000
Ljubljana,
01/478-42-00,
faks
01/478-43-28.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona
o javnih naročilih: javni razpis za izbiro
izvajalca za opravljanje storitev svetovalnega inženiringa za investijsko-vzdrževalna dela v letih 2004, 2005 in 2006
na srednjih šolah, dijaških domovih in
zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok
s posebnimi potrebami v RS.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
opravljanje storitev na srednjih šolah po
regijah (Ljubljanska regija; Mariborska regija; Celjska, Koroška in Prekmurska regija;
Zasavsko-revirska, Posavska in Dolenjska
regija; Gorenjska regija; Kraško-Notranjska,
Severno primorska in Obalno-Kraška regija). Opravljanje storitev na dijaških domovih
(Slovenija). Opravljanje storitev zavodov za
vzgojo izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (Slovenija).
5. Kraj izvedbe: Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek takoj po

podpisu pogodbe, predvidoma maj 2004,
zaključek predvidoma konec leta 2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Nataša Novak.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT, negotovinsko plačilo
na transakcijski račun št: 01100-6300109972
– izvrševanje Proračuna RS, sklicna številka
1833111-7141998-40414004.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 5. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, vložišče,
soba št. 201.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 4. 5. 2004 ob 12. uri v prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Urad za
investicije, Kotnikova 38/III, Ljubljana, velika
sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe 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: naročnik bo plačeval opravljene storitve na osnovi mesečnih računov, izstavljenih v višini
opravljenih storitev. Naročnik jih bo plačeval z zamikom 60 dni od uradnega prejetja
računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): z izbranimi ponudniki bodo sklenjene pogodbe za izvedbo
del po sklopih.
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 je dokazal
ekonomsko-finančno sposobnost. Pogoji:
– v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi, pri
nobeni izmed bank, kjer ima TRR, – na
dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti. Ponudnik
je dokazal, da razpolaga z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi. Pogoji: – seznam
zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo
odgovorni za izvedbo pogodbe, in sicer:
odgovorni vodja razpisanih del, pravnik in
koordinator (I. in II.) varnosti na gradbišču,
– ključni kadri, ki bodo vodili izvedbo, imajo ustrezne kvalifikacije in reference. Pogoji: – odgovorni vodja razpisanih del ima
najmanj visoko strokovno izobrazbo, 8 let
delovne dobe in je vodil gradnje v zadnjih
5 letih, kot sledi: – najmanj na treh objektih
v vrednosti posameznega objekta nad 50
mio SIT (brez DDV), – univ. dipl. pravnik:
najmanj visoko strokovno izobrazbo, 5 let
delovne dobe, – strokovni nadzor za GOI
dela: najmanj visoko strokovno izobrazbo,
5 let delovne dobe, – strokovni nadzor za
strojne instalacije: najmanj visoko strokovno izobrazbo, 5 let delovne dobe, – strokovni nazdzor za elektro instalcije: najmanj
visoko strokovno izobrazbo, 5 let delovne
dobe, – koordinator (I. in II.) za varnost in
zdravje pri delu: najmanj visoko strokovno
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izobrazbo in potrdilo Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve o usposobljenosti koordinatorja za varnost zdravja pri
delu na gradbiščih. Ponudnik mora priložiti
vsa zahtevana dokazila o vpisu v imenik pri
Inženirski zgornici.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti veljavne
najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb,
predvidena odločitev o sprejemu ponudbe
– maj 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba: cena 70%, pohvale naročnika 30%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2004.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 530-7/2004-3
Ob-8212/04
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: prevajalske in lektorske
storitve – 27. točka priloge 1 B – druge
storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: predmet javnega razpisa je izbira izvajalca;
1. za izvajanje prevajalskih in lektorskih
storitev za potrebe Projekta posodobitve
evidentiranja nepremičnin – prevajanje in
lektoriranje iz slovenskega v angleški jezik
in obratno (v nadaljevanju: sklop 1),
2. za izvajanje prevajalskih in lektorskih
storitev za potrebe Geodetske uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju: sklop 2):
a) prevajanje in lektoriranje iz slovenskega v angleški jezik in obratno,
b) prevajanje in lektoriranje iz slovenskega v nemški jezik in obratno,
c) prevajanje in lektoriranje iz slovenskega v italijanski jezik in obratno,
d) prevajanje in lektoriranje iz slovenskega v madžarski jezik in obratno,
e) prevajanje in lektoriranje iz slovenskega v hrvaški jezik in obratno,
f) lektoriranje slovenskih tekstov.
Ponudba mora biti predložena tako, da
se lahko ocenjuje po sklopih.
5. Kraj izvedbe: v prostorih izvajalca.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od podpisa pogodbe do 30. 6. 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo
za okolje, prostor in energijo, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, pri Nives Jurcan,

Št.

Služba za finančne in splošne zadeve, tel.
01/478-49-27, soba P 07.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
22. 4. 2004 do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačevanje.
Cena enega izvoda razpisne dokumentacije je 2.500 SIT – podračun EZR št.
01100-1000616337 model: 11 sklic na št.
25127-7141998-99000004 ali brezplačen
prevzem na spletnih straneh Geodetske
urave Republike Slovenije.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. april 2004 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, pri Nives Jurcan, Služba za finančne in
splošne zadeve, soba P 07.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 22. 4. 2004
ob 12.30 v prostorih Geodetske uprave Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana v sejni sobi v pritličju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalogo
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:
1. najmanj VII. stopnja izobrazba Filozofske fakultete – smer prevajanje ali druge
ustrezne smeri ali dokončan ustrezen podiplomski program;
2. najmanj tri leta delovnih izkušenj na
področju prevajanja iz slovenskega jezika v
zahtevan tuj jezik in obratno;
3. informacijska usposobljenost prevajalskega podjetja:
a) razpolaganje z ustrezno informacijsko
in strojno opremo – minimalno razpolaganje
z MS Word 6.0 in MS Excell 5.0.,
b) komuniciranje prek elektronske pošte;
4. čas prevajanja 5 strani iz slovenskega jezika v angleški jezik ne sme biti daljši
od 24 ur.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe:
31. 5. 2004, predvideni datum odločitve:
7. 5. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: ekonomska cena do 50 točk, usposobljenost za razpisano nalogo do 35 točk, čas prevajanja,
lektoriranja do 15 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: za sklop 1: Martin Smodiš, 01/478-48-00,
za sklop 2: Irena Poženel, 01/478-48-00.
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19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 3. 2004.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Geodetska uprava Republike Slovenije

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. 56/2004
Ob-7947/04
1. Naročnik: Dom Nine Pokorn – Grmovje.
2. Naslov naročnika: Dom Nine Pokorn
– Grmovje, Pernovo 4/a, 3310 Žalec, tel.
03/713-29-00, faks 03/713-29-10, e-pošta:
olga.irman@siol.net.
3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano po skupinah: 1.
sveže sadje in zelenjava; 2. zamrznjena
živila (sadje, zelenjava, mlečni izdelki in
ostalo zamrznjeno blago); 3. mleko in mlečni izdelki; 4. kruh in pekovsko pecivo; 5.
meso in izdelki iz mesa (brez perutnine); 6.
perutnina in izdelki iz perutnine; 7. splošno
prehrambeno blago.
(b) Kraj dobave: Dom Nine Pokorn – Grmovje, Pernovo 4/a, Žalec.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
1. sadje in zelenjava, 2. zamrznjena živila
(sadje, zelenjava, mlečni izdelki in ostalo zamrznjeno blago), 3. mleko in mlečni izdelki,
4. kruh in pekovsko pecivo, 5. meso in izdelki iz mesa (brez perutnine), 6. perutnina
in izdelki iz perutnine, 7. splošno prehrambeno blago. Ponudnik lahko konkurira na en
sklop, za več sklopov ali za vse skupaj.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 6. 2004
do 31. 5. 2007,razdeljeno na tri obdobja po
eno leto.
5. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Dom Nine
Pokorn – Grmovje, Pernovo 4/a, Žalec,
tel. 03/713-29-11, kontaktna oseba Olga
Irman.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do 9. 4.
2004 vsak delavnik med 7. in 15. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: samo negotovinsko, 10.200
SIT, v ceno je vključen DDV, na podračun št.
01100-6030269649 Banke Slovenije. Račun
bo izstavljen v roku 8 dni od plačila.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 23. 4. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Dom Nine Pokorn – Grmovje, Pernovo 4/a, 3310 Žalec.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bianco
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menica, bančna garancija v višini 500.000
SIT in za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbenega zneska.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: 60-dnevni
plačilni rok.
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: po 42. in 42.a členu ZJN-1A, pogoji so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: 7. 5.
2004 do 7.30; odločitev predvidena do
20. 5. 2004.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 3. 2004.
Dom Nine Pokorn – Grmovje
Št. 202/04
Ob-8062/04
1. Naročnik: Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor.
2. Naslov naročnika: Majcigerjeva 31,
2000 Maribor, tel. 02/429-25-20.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po drugem odstavku 19. člena
ZJN-1A.
(b) Kraj dobave: Osnovna šola Gustava
Šiliha Maribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko konkurirajo na naslednje
sklope oziroma skupine:
1. pekovski izdelki,
2. moka in testenine,
3. mleko in mlečni izdelki,
4. meso in mesni izdelki,
5. perutnina in izdelki,
6. ribe,
7. zmrznjena prehrana,
8. sadje in zelenjava,
9. južno sadje in zelenjava,
10. sokovi in sirupi,
11. olja,
12. razna prehrana.
Naročnik bo sposobnost priznal ponudnikom za eno skupino, več skupin ali vse
skupaj.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 22. 5 2004
do 22. 5. 2007.
5. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Osnovna šola Gustava
Šiliha, kontaktna oseba: Darko Vukovič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do 19. 4.
2004, vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.800 SIT nakazati na transakcijski račun številka 012706030690156.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 23. 4. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Osnovna šola Gustava Šiliha, Majcigerjeva 31, 2000 Maribor.
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7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: menica
v znesku 1 mio SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih
pogojev.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem, ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih naročilih, 47. člen): predložitev pogodbe
o skupnem nastopu iz katere je razvidno
kdo je nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega transakcijskega računa;
– da ponudnik zagotavlja vse razpisane
vrste blaga iz posamezne skupine;
– da ni dal zavajajoče podatke;
– da nudi 60-dnevni plačilni rok;
– da bo dostava fco skladišče naročnika
– razloženo;
– da zagotavlja kontrolo kakovosti v skladu s predpisi in sistemom HACCP;
– da ponudnik izpolnjuje posebne zahteve za posamezne skupine blaga.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: 7. 5.
2004 odločitev do 12. 5. 2004.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: Osnovna šola Gustava Šiliha Majcigerjeva 31, 2000 Maribor.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 3. 2004.
Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor
Št. 203-5/2004
Ob-8099/04
1. Naročnik: Dom starejših občanov
Kamnik.
2. Naslov naročnika: Neveljska pot 26,
1240 Kamnik, tel. 01/83-91-506.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po drugem odstavku 19. člena
ZJN-1A.
(b) Kraj dobave: Dom starejših občanov
Kamnik.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko konkurirajo na naslednje
sklope oziroma skupine:
1. meso in mesni izdelki,
2. perutnina in perutninski izdelki,
3. instant proizvodi,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. kruh in žitni izdelki,
6. mlevski izdelki,
7. močnati polizdelki,
8. zelenjava 1 (domača),
9. zelenjava 2 (ostala),
10. krompir,
11. sadje 1 (južno – uvoženo),
12. sadje 2 (domače),
13. jabolka,
14. jajca,
15. zmrznjena zelenjava in ribe,
16. splošno prehrambeno blago,
17. zmrznjene testenine.
Naročnik bo sposobnost priznal ponudnikom za eno skupino, več skupin ali vse
skupaj.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 6. 2004
do 1. 6. 2007.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Dom starejših občanov
Kamnik, kontaktna oseba Andrej Bavčar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do 23. 4.
2004 vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.800 SIT nakazati na transakcijski račun številka 01100-6030265769.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 26. 4. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Dom starejših občanov Kamnik, Neveljska pot 26, 1240 Kamnik.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: menica
v znesku 1 mio SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih
pogojev.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): predložitev pogodbe o
skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo
je nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega transakcijskega računa;
– da ponudnik zagotavlja vse razpisane
vrste blaga iz posamezne skupine;
– da ni dal zavajajoče podatke;
– da nudi 60-dnevni plačilni rok;
– da bo dostava fco skladišče naročnika
– razloženo;
– da zagotavlja kontrolo kakovosti v skladu s predpisi in sistemom HACCP;
– da ponudnik izpolnjuje posebne zahteve za posamezne skupine blaga.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: 14. 5.
2004, odločitev do 19. 5. 2004.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: Dom starejših občanov Kamnik, Neveljska pot 26, 1240 Kamnik.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2004.
Dom starejših občanov Kamnik
Št. 13/04
Ob-8179/04
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, tel. 01/588-97-60, telefaks 01/588-97-59.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
pisarniškega materiala.
(b) Kraj dobave: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62 in 70,
1000 Ljubljana.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se oddaja le v celoti.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: postopne
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dobave v obdobju treh let od podpisa pogodbe.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko dobite v Javnem podjetju
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, 1000 Ljubljana, Oddelek za javna naročila, 2. nadstropje, soba 211. Dodatne
informacije bodo posredovane samo na
pisno zahtevo, prispelo po pošti ali po faksu
01/588-97-59 ali po elektronski pošti na naslov: vital.hribar@energetika-lj.si. Kontaktna
oseba je Vital Hribar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan med
8. in 13. uro od dneva te objave do vključno
dneva, ko je potrebno oddati ponudbo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT se nakaže na transakcijski račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o. št.: 02924-0253764022 s
sklicem na št. 100-13-04. Vplačilo je možno
tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000
Ljubljana. Znesek plačila razpisne dokumentacije vključuje 20% davek na dodano
vrednost.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: najkasneje do 9. 4. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: po pošti na naslov: Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70,
p.p. 2374, 1001 Ljubljana ali osebno v vložišče v pritličju Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.
Kuverte morajo biti opremljene na način, kot
je to navedeno v razpisni dokumentaciji.
7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v
primeru, da bo ponudnik podal prijavo na
predmetni razpis in mu bo priznana sposobnost za dobavo pisarniškega materiala
in bo tudi v 2. fazi omejenega postopka
podal ponudbo in bo skupna (kumulativna)
vrednost ponudbe (brez DDV) za triletno
obdobje presegla znesek, ki je določen v
15. členu ZIPRS0405 (30,000.000 SIT), bo
naročnik v skladu s 4. členom Navodila o
vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja, v
2. fazi omejenega postopka od ponudnika
zahteval bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: plačila bodo
izvršena po posameznih dobavah blaga v
roku najmanj 30 dni od datuma izdaje posameznega računa.
9. 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.
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:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu,
– potrdilo, 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,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
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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,
– potrdilo, da je ponudnik 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,
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane,
– dokazila o finančni sposobnosti,
– poročilo pooblaščenega revizorja
– samo v primeru, če bo ponudniku priznana sposobnost za dobavo pisarniškega
materiala in bo podal svojo ponudbo v 2. fazi
omejenega postopka in bo skupna (kumulativna) vrednost ponudbe (brez DDV) za triletno obdobje presegla znesek 50,000.000
SIT (brez DDV),
– plačilni pogoji,
– garancijski rok,
– dobavni rok,
– dostava blaga na lokaciji naročnika,
– upoštevanje zakonodaje,
– reference,
– podpisana izjava ponudnika,
– potrjen vzorec okvirnega sporazuma.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: kandidati bodo morali predložiti ponudbe predvidoma do 17. 5. 2004, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 21. 5. 2004.
12. Merila za ocenitev ponudb: ponudbene cene za artikle iz seznama pisarniškega
materiala in popust na prodajne cene za
ostale artikle pisarniškega materiala, ki niso
na seznamu pisarniškega materiala, smiselno pa po vsebini sodijo med pisarniški
material.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2004.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

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. 5/2001-16
Ob-7922/04
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko v svojem imenu in v imenu in za
račun naročnikov, navedenih v navodilih
ponudnikom.
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. Datum izbire: 3. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava, konfiguracija, namestitev
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in garancijsko vzdrževanje standardne
računalniške strojne opreme za delovna mesta ter mrežne, komunikacijske
in druge računalniške strojne opreme.
Kraj dobave: lokacije naročnikov v Republiki Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, lastnosti
opreme, dobavni in vzdrževalni pogoji. Kot
najugodnejša ponudba je bila za vsako vrsto
razpisane opreme izbrana ponudba, kjer je
izračunani količnik med skupno ceno in drugimi merili najnižji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: 02A – Unistar LC d.o.o., Kotnikova 32, Ljubljana,; 05C,32K-Marand d.o.o.,
Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 2,010.960 SIT
– Unistar LC d.o.o., 140.774,40 SIT in
11,607.120 SIT – Marand d.o.o.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: za 02A – 2,300.082,12 SIT, 2,010.960
SIT; za 05C – 142.980 SIT, 140.774,40 SIT;
za 32K 11,886.504 SIT, 11,607.120 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
12. Številka objave predhodnega razpisa: /
13. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 3. 2004.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 5/2001-15
Ob-7923/04
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko v svojem imenu in v imenu in za
račun naročnikov, navedenih v navodilih
ponudnikom.
2. Naslov naročnika: Langusova 4, 1000
Ljubljana, telefaks 01/478-86-49, tel. 01/478
8600, e-pošta: razpisi.cvi@gov.si, spletne
strani: http://www.gov.si/razpisi/
3. Datum izbire: 2. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava, konfiguracija, namestitev
in garancijsko vzdrževanje standardne
računalniške strojne opreme za delovna mesta ter mrežne, komunikacijske
in druge računalniške strojne opreme.
Kraj dobave: lokacije naročnikov v Republiki Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, lastnosti
opreme, dobavni in vzdrževalni pogoji. Kot
najugodnejša ponudba je bila za vsako vrsto
razpisane opreme izbrana ponudba, kjer je
izračunani količnik med skupno ceno in drugimi merili najnižji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: NIL d.o.o., Einspielerjeva
6, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 325,009.065
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najnižja ponudba: 325,009.065 SIT
– NIL d.o.o.
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: 17. 3. 2004.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 5/2001-14
Ob-7924/04
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko v svojem imenu in v imenu in za
račun naročnikov, navedenih v navodilih
ponudnikom.
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. Datum izbire:3. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava, konfiguracija, namestitev in garancijsko vzdrževanje standardne računalniške strojne opreme za delovna mesta ter mrežne, komunikacijske in druge
računalniške strojne opreme. Kraj dobave:
lokacije naročnikov v Republiki Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, lastnosti
opreme, dobavni in vzdrževalni pogoji. Kot
najugodnejša ponudba je bila za vsako vrsto
razpisane opreme izbrana ponudba, kjer je
izračunani količnik med skupno ceno in drugimi merili najnižji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Oria Computers d.o.o.,
Polje 4, 1410 Zagorje ob Savi.
7. Pogodbena vrednost: 16,472.000 SIT
– Oria Computers d.o.o.,
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,472.000 SIT -Oria Computers d.o.o.
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: 17. 3. 2004.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 5/2001-9
Ob-7930/04
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko v svojem imenu in v imenu in za
račun naročnikov, navedenih v navodilih
ponudnikom.
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. Datum izbire: 22. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava, konfiguracija, namestitev
in garancijsko vzdrževanje standardne
računalniške strojne opreme za delovna mesta ter mrežne, komunikacijske
in druge računalniške strojne opreme.
Kraj dobave: lokacije naročnikov v Republiki Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: – ponudbena cena, – lastnosti
opreme, – dobavni in vzdrževalni pogoji. Kot
najugodnejša ponudba je bila za vsako vrsto
razpisane opreme izbrana ponudba, kjer je
izračunani količnik med skupno ceno in drugimi merili najnižji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: 23A, 23B – Oria Computers d.o.o., Polje 4, 1410 Zagorje ob
Savi, 23C – Unistar LC d.o.o., Kotnikova
32, Ljubljana.
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7. Pogodbena vrednost: 4,974.400 SIT
– Oria Computers d.o.o., 2,819.759 SIT
– Unistar LC d.o.o.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: za 23A: 4,044.528 SIT, 2,640.000 SIT,
za 23B: 3,817.800 SIT, 2,334.000 SIT, 23C:
3,817.800 SIT, 2,819.759 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen:
Uradni list RS, št. 43-44 z dne 1. 6. 2001,
Ob-49777, popravek Uradni list RS, št. 50 z
dne 15. 6. 2001, Ob-50667.
13. Številka objave predhodnega razpisa
v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 3. 2004.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 5/2001-11
Ob-7931/04
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko v svojem imenu.
2. Naslov naročnika: Langusova 4, 1000
Ljubljana, telefaks 01/478-86-49, telefon
01/478-86-00, e-pošta: razpisi.cvi@gov.si,
spletne strani: http://www.gov.si/razpisi/.
3. Datum izbire: 21. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava, konfiguracija, namestitev
in garancijsko vzdrževanje standardne
računalniške strojne opreme za delovna
mesta. Kraj dobave: lokacija naročnika v
Republiki Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, lastnosti
opreme, dobavni in vzdrževalni pogoji. Kot
najugodnejša ponudba je bila za vsako vrsto
razpisane opreme izbrana ponudba, kjer je
izračunani količnik med skupno ceno in drugimi merili najnižji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Oria Computers d.o.o.,
Polje 4, 1410 Zagorje ob Savi.
7. Pogodbena
vrednost:
15,400.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18,773.355 SIT, 15,400.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 43-44 z dne 1. 6. 2001, Ob-49777, popravek Uradni list RS, št. 43-44 z dne 15. 6.
2001, Ob-50667, Uradni list RS, št. 50 z dne
15. 6. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 3. 2004.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 5/2001-5
Ob-7933/04
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4, 1000
Ljubljana, telefaks 01/478-86-49, telefon
01/478-86-00, e-pošta: razpisi.cvi@gov.si,
spletne strani: http://www.gov.si/razpisi/.
3. Datum izbire: 14. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava, konfiguracija, namestitev

in garancijsko vzdrževanje tiskalnikov.
Količina: 16 kosov. Kraj dobave: lokacija
naročnika v Republiki Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, lastnosti
opreme, dobavni in vzdrževalni pogoji. Kot
najugodnejša ponudba je bila za vsako vrsto
razpisane opreme izbrana ponudba, kjer je
izračunani količnik med skupno ceno in drugimi merili najnižji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Unistar LC d.o.o., Kotnikova 32, 1000 Ljubljana
7. Pogodbena vrednost: 1,580.432 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 98.777 SIT/kos, 121.332 SIT/kos.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 43-44 z dne 1. 6. 2001, Ob-49777,
popravek Uradni list RS, št. 50 z dne 15. 6.
2001, Ob-50667.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 3. 2004.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 5/2001-7
Ob-7934/04
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4, 1000
Ljubljana, telefaks 01/478-86-49, telefon
01/478-86-00, e-pošta: razpisi.cvi@gov.si,
spletne strani: http://www.gov.si/razpisi/.
3. Datum izbire: 8. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava, konfiguracija, namestitev
in garancijsko vzdrževanje standardne
računalniške strojne opreme za delovna mesta ter mrežne, komunikacijske
in druge računalniške strojne opreme,
za potrebe naročnika in po pooblastilu
naročnikov, navedenih v navodilih ponudnikom. Kraj dobave: lokacije naročnika
v Republiki Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, lastnosti
opreme, dobavni in vzdrževalni pogoji. Kot
najugodnejša ponudba je bila za vsako
vrsto razpisane opreme izbrana ponudba,
kjer je izračunani količnik med skupno ceno
in drugimi merili najnižji. Za vsak razpisan
sklop opreme je bil izbran najugodnejši
kandidat.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop 01B (A5), – Oria
Computers d.o.o., Polje 4, 1410 Zagorje ob
Savi; 01B (A6, B2-512 MB), 32K, 32K-a –
Unistar LC d.o.o., Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, 05C – Repro d.o.o., Šmartinska 106,
1000 Ljubljana, 23C – Marand d.o.o., Cesta
v Mestni log 55, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 7,375.000 SIT
– Oria Computers d.o.o., 19,963.624,60 SIT
– Unistar LC d.o.o., 278.208 SIT – Repro
d.o.o., 3,546.684,39 SIT – Marand d.o.o.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: za sklop 01B (A5): 369.600 SIT, 295.000
SIT; 01B (A6, B2-512 MB): 434.400 SIT,
360.000 SIT; 05C: 139.104 SIT, 100.800
SIT; 23C: 3,550.377,60 SIT, 3,546.684,39
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SIT; 32K: 420.462 SIT, 154.722 SIT, 32K-a:
6,303.096 SIT, 6,273.504 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 43-44 z dne 1. 6. 2001, Ob-49777,
popravek Uradni list RS, št. 50 z dne 15. 6.
2001, Ob-50667.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 3. 2004.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 5/2001-8
Ob-7936/04
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko v svojem imenu in v imenu in za
račun naročnikov, navedenih v navodilih
ponudnikom.
2. Naslov naročnika: Langusova 4, 1000
Ljubljana, telefaks 01/478-86-49, telefon
01/478-86-00, e-pošta: razpisi.cvi@gov.si,
spletne strani: http://www.gov.si/razpisi/.
3. Datum izbire: 9. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava, konfiguracija, namestitev in garancijsko vzdrževanje računalniške strojne opreme Cisco, za potrebe naročnika
in po pooblastilu naročnikov, navedenih
v navodilih ponudnikom. Kraj dobave: lokacije naročnikov v Republiki Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, lastnosti
opreme, dobavni in vzdrževalni pogoji. Kot
najugodnejša ponudba je bila za vsako vrsto
razpisane opreme izbrana ponudba, kjer je
izračunani količnik med skupno ceno in drugimi merili najnižji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Nil d.o.o., Einspielerjeva 6,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
180,346.078 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 194,241.300 SIT, 180,346.078 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 43-44 z dne 1. 6. 2001, Ob-49777,
popravek Uradni list RS, št. 50 z dne 15. 6.
2001, Ob-50667.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 3. 2004.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 5/2001-10
Ob-7937/04
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko v svojem imenu.
2. Naslov naročnika: Langusova 4, 1000
Ljubljana, telefaks 01/478-86-49, telefon
01/478-86-00, e-pošta: razpisi.cvi@gov.si,
spletne strani: http://www.gov.si/razpisi/.
3. Datum izbire: 11. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava, konfiguracija, namestitev in garancijsko vzdrževanje standardne računalniške strojne opreme za delovna mesta ter mrežne, komunikacijske in druge
računalniške strojne opreme. Kraj dobave:
lokacija naročnika v Republiki Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, lastnosti
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opreme, dobavni in vzdrževalni pogoji. Kot
najugodnejša ponudba je bila za vsako vrsto
razpisane opreme izbrana ponudba, kjer je
izračunani količnik med skupno ceno in drugimi merili najnižji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Marand d.o.o., Cesta v
Mestni log 55, Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
1,118.246,72 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,440.000 SIT, 1,118.246,72 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 43-44 z dne 1. 6. 2001, Ob-49777,
popravek Uradni list RS, št. 50 z dne 15. 6.
2001, Ob-50667.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 3. 2004.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 02/2003
Ob-7944/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Tita
112, 4270 Jesenice.
3. Datum izbire: 27. 2. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
sukcesivna dobava živil in materiala za
prehrano, Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice.
5. Merilo za dodelitev naročila: najnižja
cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– skupina II: sveže meso in izdelki iz
mesa, podskupina 3: izdelki iz svežega govejega, telečjega in svinjskega mesa: JEM
– Jeseniške mesnine d. d., Spodnji plavž 14,
4270 Jesenice.
7. Pogodbena vrednost: 268.500 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 277.000 SIT, 268.500 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št. 78 z
dne 5. 10. 2001, Ob-55962.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 3. 2004.
Splošna bolnišnica Jesenice
Št. 02/2,3,4,5
Ob-7945/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Tita
112, 4270 Jesenice.
3. Datum izbire: 18. 2. 2004; 1. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
sukcesivna dobava živil in materiala za
prehrano, Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice.
5. Merila za dodelitev naročila: izveden
je bil postopek s pogajanji brez predhodne
objave, predhodno zaprošeno za mnenje na
Urad za javna naročila.

26-29 / 26. 3. 2004 /

Stran

1739

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– skupina I.: mleko in mlečni izdelki,
– podskupina 9.: sladoled: Ljubljanske
mlekarne d. d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
– skupina III.: ribe: Kvibo d. o. o., Predilniška 16, 4290 Tržič,
– skupina VI.: olja in maščobni proizvodi,
– podskupina 2.: margarina,
– skupina VII.: moke, testenine in zdrobi,
– podskupina 1.: žitna zrna,
– podskupina 2.: moka in mlevski izdelki,
– skupina X.: zelenjava sveža in naravno
kisana,
– podskupina 1.: zelenjava sveža,
– skupina XIV.: ostalo splošno prehrambeno blago,
– podskupina 5.: suhe stročnice: Živila
Kranj d. d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo,
– skupina VIII.: kruh in pekovsko pecivo,
– podskupina 1.: kruh in pekovsko pecivo: Mlinotest Peks, d. o. o., Kidričeva 53,
4220 Škofja Loka.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina I.: mleko in mlečni izdelki,
– podskupina 9: sladoled: 20.000 SIT,
– skupina III.: ribe: 1,165.100 SIT,
– skupina VI.: olja in maščobni proizvodi,
– podskupina 2: margarina,
– skupina VII.: moke, testenine in zdrobi,
– podskupina 1: žitna zrna,
– podskupina 2: moka in mlevski izdelki,
– skupina X.: zelenjava sveža in naravno
kisana,
– podskupina 1: zelenjava sveža,
– skupina XIV.: ostalo splošno prehrambeno blago,
– podskupina 5: suhe stročnice:
7,500.826,72 SIT,
– skupina VIII.: kruh in pekovsko pecivo,
– podskupina 1: kruh in pekovsko pecivo: 7,347.730 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani kandidat oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– skupina I. mleko in mlečni izdelki,
– podskupina 9. sladoled: 1,
– skupina III. ribe: 1,
– skupina VI.: olja in maščobni proizvodi,
– podskupina 2: margarina,
– skupina VII.: moke, testenine in zdrobi,
– podskupina 1: žitna zrna,
– podskupina 2: moka in mlevski izdelki,
– skupina X.: zelenjava sveža in naravno
kisana,
– podskupina1: zelenjava sveža,
– skupina XIV.: ostalo splošno prehrambeno blago,
– podskupina 5: suhe stročnice:1.
skupina VIII.: kruh in pekovsko pecivo,
– podskupina 1: kruh in pekovsko pecivo: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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12. Datum in številka objave prve faze
omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 3. 2004.
Splošna bolnišnica Jesenice
Št. 03-1
Ob-7946/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Tita
112, 4270 Jesenice.
3. Datum izbire: 18. 2. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava nezdravstvenega
potrošnega materiala, Splošna bolnišnica
Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270
Jesenice.
5. Merila za dodelitev naročila: izveden
je bil postopek s pogajanji brez predhodne
objave, predhodno zaprošeno za mnenje na
Urad za javna naročila.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– skupina B: pisarniški material, obrazci
in tiskovine,
– podskupina 2: obrazci: DZS Založništvo in trgovina d. d., Divizija trgovina,
Šmartinska 152, HALAXII, 1538 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 391.733,76 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani kandidat oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave prve faze
omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 3. 2004.
Splošna bolnišnica Jesenice
Ob-7949/04
1. Naročnik: Zdravstveni dom Brežice,
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom
Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice, tel. 07/499-14-00, faks 07/499-14-50,
e-mail: zd.brezice1@siol.net.
3. Datum izbire: 15. 1. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava specialnega reševalnega vozila
– reanimobila.
5. Merila za dodelitev naročila: cena,
reference ponudnika, dolžina garancijske
dobe za vgrajeno opremo, servis, plačilni
pogoji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: postopek oddaje javnega
naročila za dobavo specialnega reševalnega vozila – reanimobila se razveljavi. Javni
razpis se ponovi.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave javnega
razpisa po odprtem postopku: Ur. l. RS, št.
116-117 z dne 28. 11. 2003, Ob-106462.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 3. 2004.
ZD Brežice
Št. 404-08-74/2004-9
Ob-7953/04
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo
RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, tel. 01/433-11-11, faks
01/431-81-64.
3. Datum izbire: 26. 2. 2004.
Datum sklenitve pogodbe: 8. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
vzdrževanje miniaturnega strelišča v vojašnici Pivka ter sobnih vadišč SV.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo: cena.
Naročnik je pozval k predložitvi ponudbe
ponudnike, ki imajo skladno z Zakonom o
obrambi pridobljeno soglasje MORS za
projektiranje, razvoj in proizvodnjo naprav
in pripomočkov za usposabljanje na vojaškem orožju in koncesijo proizvajalcev izdano s strani vlade RS za tovrstno vojaško
opremo.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: EM Tronic d.o.o., Ptujska
184, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 29,994.792 SIT
z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 29,994.792 SIT z vključenim DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 3. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-313/2004-18
Ob-7954/04
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25, 1000 Ljubljana, telefaks 01/431-81-64.
3. Datum izbire: 24. 12. 2003 (obvestilo
o oddaji javnega naročila).
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
gasilska vozila II
A) večje gasilsko vozilo GV – 2 1 vozilo;
B) gasilsko vozilo s cisterno GVC 16/25
1 vozilo;
Ministrstvo za obrambo RS, Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS, Ig
pri Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: zaradi pridobitve samo ene pravilne ponudbe istega ponudnika v izvedenih
dveh odprtih postopkih je bil na podlagi pridobljenega pozitivnega mnenja Urada za
javna naročila izveden postopek s pogajanji
MORS 255/2003-PSP.
Glede na elemente pogajanj (uskladitev
cene oziroma dodatno zahtevane opreme
predmeta javnega naročila) je naročnik pridobljeno pravilno ponudbo natančno pregledal in v postopku s pogajanji s ponudnikom
dogovoril ugodnejšo ponudbo.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Gasilska oprema d.o.o.,
Koprska cesta 94, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
A) 45,273.600 SIT;
B) 58,832.100 SIT;
Skupaj: 104,105.700 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
A) 45,273.600 SIT;
B) 58,832.100 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. 3. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-351/2003-8
Ob-7955/04
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo
RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, tel. 01/433-11-11, faks
01/431-81-64.
3. Datum izbire: 18. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: embalaža za 900m pregrad za zaščito
vodnih površin.
Dobava v skladišče URSZR, Obvozna
pot b.š., Ljubljana – Šentvid.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik se je pri nakupu embalaže za pregrade za zaščito vodnih površin
odločil za postopek s pogajanji brez predhodne objave na podlagi 84. člena ZJN-1,
ker gre za naročilo blaga pri dodatnih dobavah prvotnega dobavitelja, ker mora
omenjena embalaža tehnično ustrezati ter
biti kompatibilna z blagom, ki ga je naročnik
nabavil v javnem razpisu.
Zato je bilo v postopku s pogajanji naročilo oddano ekskluzivnemu dobavitelju za
omenjeno blago.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: MI STAR II d.o.o., Tbilisijska 85, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 2,991.426,66
SIT z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,099.924 SIT z vključenim DDV pred
pogajanji ter 2,991.426,66 SIT z DDV po
pogajanjih.
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. 3. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Št. 050/2003-2
Ob-7959/04
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 12. 2. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
nabava kaset po sklopih: 1: Digital Betacam in MPEG IMX kasete, 3: DVCAM
kasete, 4: DVC PRO kasete.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena – 80 točk, ustrezanje tehničnim kriterijem – 20 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: sklop 1 in 3: Lorex d.o.o.,
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Celovška 268, 1000 Ljubljana; sklop 4: TSE
d.o.o., Tržaška 126, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: Lorex d.o.o.:
EUR 17.668,50 CIP Ljubljana (brez DDV);
TSE d.o.o.: EUR 22.990 DDP Ljubljana
(brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: sklop 1: 2,
sklop 2: 2; sklop 3: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: sklop 1: EUR 7.256, EUR 6.844; sklop 3:
EUR 12.825, EUR 10.824,50; sklop 4: EUR
25.074, EUR 22.990.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je izvedel drugo omejenega
postopka za sklope: 1: Digital Betacam in
MPEG IMX kasete, 3: DVCAM kasete, 4:
DVC PRO kasete.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št. 106
z dne 30. 10. 2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 94-96 z dne 3. 10. 2003.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 3. 2004.
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod
Št. 5/2001-12
Ob-7972/04
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko v svojem imenu.
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. Datum izbire: 7. 2. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava, konfiguracija, namestitev
in garancijsko vzdrževanje standardne
računalniške strojne opreme za delovna mesta ter mrežne, komunikacijske
in druge računalniške strojne opreme.
Kraj dobave: lokacija naročnika v Republiki
Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, lastnosti
opreme, dobavni in vzdrževalni pogoji. Kot
najugodnejša ponudba je bila za vsako vrsto
razpisane opreme izbrana ponudba, kjer je
izračunani količnik med skupno ceno in drugimi merili najnižji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: 01B (A5), 01B (C1), 01C,
02A – Liko Pris d.o.o., Verd 100a, 1360 Vrhnika; 02B, 03F – Unistar LC d.o.o., Kotnikova 32, 1000 Ljubljana; 02C, 05C – SRC.SI
d.o.o., Tržaška cesta 116, 1000 Ljubljana;
07I.d – Comtron d.o.o., Tržaška cesta 21,
2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 21,026.376 SIT
– Liko Pris d.o.o., 5,815.134 SIT – Unistar
LC d.o.o., 1,734.240 SIT – SRC.SI d.o.o.,
233.910 SIT – Comtron d.o.o.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: za 01B (A5): 350.500 SIT, 256.320
SIT; za 01B (C1): 285.348 SIT, 190.080
SIT; za 01C: 304.500 SIT, 237.600 SIT;
za 02A: 612.708 SIT, 459.108 SIT; za 02B:
1,067.606,04 SIT, 769.405 SIT; za 02C:
222.039,60 SIT, 189.480 SIT; za 03F; za
05C; za 07I.d: 38.640 SIT, 25.990 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 43-44 z dne 1. 6. 2001, Ob-49777, po-
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pravek v Ur. l. RS, št. 50 z dne 15. 6. 2001,
Ob-50667.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 3. 2004.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 17123-02-403-68/2003
Ob-7979/04
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: 27. 1. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: predmet javnega naročila je izvedba
(dobava in inštalacija) strukturiranega
ožičenja – klimatiziranje telekomunikacijskih prostorov v objektih iz PHARE
programov.
Kraj dobave: MCP Starod, MCP Babno
Polje, PP Sežana, PP Kočevje, PP Sevnica,
PP Krško, MP Sočerga, PMP in MP Kozina,
MCP Dragonja, PPP Koper, PP Izola, PP
Ajdovščina, PP Tolmin, PP Cerknica, PPP
Postojna, PMP Jelšane, MCP Petrina, PP
Grosuplje, PP Ljubljana-Šiška, PP Ljubljana-Vič, PP Ljubljana-Bežigrad, PP Litija, PP
Domžale, PP Trbovlje, PMP in MP Metlika,
MP Slovenska Vas, MCP Bistrica ob Sotli,
PMP Šentjur, PMP Šmarje pri Jelšah, PP
Laško, PP Žalec,
MP Dobovec, PP Velenje, PP Slovenske Konjice, MP Ormož, PMP Ormož,
PMP Podlehnik, PP Šentilj, PPP Maribor,
PP Maribor II, PP Slovenska Bistrica, PMP
Središče ob Dravi, MCP Zavrč, MCP Petišovci, PP Lendava, PP Ljutomer, PP Gor.
Radgona, PP Dravograd, PP Jesenice,
PP Radovljica, PMP Kranjska Gora, PPP
Nova Gorica, PP Kamnik, PPP Ljubljana,
PP Trebnje, PP Črnomelj, PP Brežice,
PMP Podlehnik, MP Slivnica, PP Radlje ob
Dravi, PKP Ljubljana, PMP Gorišnica, PKP
Maribor, PP Ljubljana Center, PP Maribor I,
TK prostor GPU SIT.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je v skladu z 20. členom ZJN-1 pozval 7 kandidatov k sodelovanju. Na predmetni poziv so se od pozvanih
kandidatov odzvali 3 in predložili pravočasne in pravilno opremljene ponudbe. Pri pregledu ponudb je naročnik ugotovil, da ena
ponudba ne ustreza zahtevam iz razpisne
dokumentacije, zato je bila izločena. Ostale
ponudbe so pravilne in primerne. Naročnik
je po izvedenih pogajanjih s ponudniki na
podlagi merila cena in certifikat ISO izbral
ekonomsko najugodnejšo ponudbo, kot je
navedeno v 6. točki te objave.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mecum d.o.o., Litijska
cesta 43, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 11,635.274,16
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: izbran ponudnik bo
predmetno naročilo izvedel s pomočjo podizvajalcev, pri čemer bo prvi podizvajalec
pri izvedbi udeležen v višini 15%, drugi podizvajalec v višini 15%, tretji podizvajalec pa
v višini 13% celotne vrednosti naročila.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,839.783,20 SIT z DDV, 11,635.274,16
SIT z DDV.
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: poziv k sodelovanju v postopku oddaje
javnega naročila s pogajanji brez predhodne objave je bil poslan dne 21. 11. 2003, na
podlagi neuspelega javnega razpisa objavljenega v Uradnem listu RS, št. 80-81/03,
Ob-100305.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen v Ur. l.
RS, št. 78 z dne 8. 8. 2003, Ob-99835.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 3. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 149/04
Ob-7981/04
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 002, 1000 Ljubljana,
faks 01/522-27-64.
3. Datum izbire: 12. 2. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava pisarniškega materiala:
I. sklop: pisarniški pribor,
II. sklop: etikete,
III. sklop: kuverte,
IV. sklop: mape,
V. sklop: papir,
VI. sklop: registratorji,
VII. sklop: svinčniki,
VIII. sklop: zvezki,
IX. sklop: obrazci – tiskovine,
X. sklop: barve, trakovi za tiskalnike, kopirne stroje in fakse;
za potrebe Kliničnega centra Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za izbor za vse sklope
predmetnega javnega naročila je bilo: 1.
najnižja ponudbena cena 100%; naročnik
v skladu s 76. členom ZJN-1 ni opravil izbora za:
– sklop: II. etikete,
– sklop: V. papir,
– sklop: X. barve, trakovi za tiskalnike,
kopirne stroje in fakse.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
I. sklop: pisarniški pribor: Extra – Lux
d.o.o., Cesta na Brdo 49, 1000 Ljubljana,
III. sklop: kuverte: DZS, Založništvo in
trgovina d.d., Divizija veleprodaja, Mali trg
6, 1538 Ljubljana,
IV. sklop: mape: DZS, Založništvo in trgovina d.d., Divizija veleprodaja, Mali trg 6,
1538 Ljubljana,
VI. sklop: registratorji: Extra – Lux d.o.o.,
Cesta na Brdo 49, 1000 Ljubljana,
VII. sklop: svinčniki: Extra – Lux d.o.o.,
Cesta na Brdo 49, 1000 Ljubljana,
VIII. sklop: zvezki: DZS, Založništvo in
trgovina d.d., Divizija veleprodaja, Mali trg
6, 1538 Ljubljana,
IX. sklop: obrazci – tiskovine: DZS, Založništvo in trgovina d.d., Divizija veleprodaja,
Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
I. sklop: pisarniški pribor: 5,352.403,40
SIT z DDV,
III. sklop: kuverte: 3,289.622,58 SIT z
DDV,
IV. sklop: mape: 2,807.307,50 SIT z
DDV
VI. sklop: registratorji: 2,463.661,20 SIT
z DDV,
VII. sklop: svinčniki: 5,096.928 SIT z
DDV,
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VIII. sklop: zvezki: 992.386,04 SIT z
DDV,
IX. sklop: obrazci – tiskovine:
2,183.360,22 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
I. sklop: pisarniški pribor: 3,
II. sklop: etikete: 2,
III. sklop: kuverte: 2,
IV. sklop: mape: 3,
V. sklop: papir: 3,
VI. sklop: registratorji: 3,
VII. sklop: svinčniki: 3,
VIII. sklop: zvezki: 4,
IX. sklop: obrazci – tiskovine: 2,
X. sklop: barve in trakovi za tiskalnike,
kopirne stroje in fakse: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. sklop: pisarniški pribor: 5,606.613,46
SIT z DDV; 5,362.403,40 SIT z DDV,
III. sklop: kuverte: 3,347.311,20 SIT z
DDV; 3,289.622,58 SIT z DDV,
IV. sklop: mape: 2,813.664 SIT z DDV;
2,807.307,50 SIT z DDV,
VI. sklop: registratorji: 2,675.661,90 SIT
z DDV; 2,463.661,20 SIT z DDV,
VII. sklop: svinčniki: 7,276.242,90 SIT;
5,096.928 SIT z DDV,
VIII. sklop: zvezki: 1,164.852 SIT z DDV;
992.386,04 SIT z DDV,
IX. sklop: obrazci – tiskovine:
2,537.236,20 SIT z DDV; 2,183.360,22 SIT
z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 20 z dne 8. 3. 2002, Ob-65261.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2004.
Klinični center Ljubljana
Št. 08/2003
Ob-7989/04
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko v svojem imenu in v imenu in za
račun naročnikov, navedenih v navodilih
ponudnikom.
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. Datum izbire: 29. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava, konfiguracija, namestitev
in garancijsko vzdrževanje standardne
računalniške strojne opreme za delovna mesta ter mrežne, komunikacijske
in druge računalniške strojne opreme.
Kraj dobave: lokacije naročnikov v Republiki Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, lastnosti
opreme, dobavni in vzdrževalni pogoji. Kot
najugodnejša ponudba je bila za vsako vrsto
razpisane opreme izbrana ponudba, kjer je
izračunani količnik med skupno ceno in drugimi merili najnižji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Unistar LC d.o.o., Kotnikova 32, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 12,426.425,92
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,670.400 SIT, 12,426.425,92 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave javnega
razpisa po odprtem postopku: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 3. 2004.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 73/03
Ob-8057/04
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 6. 2. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava ventilov (sklop A: zaporna ventila, proizvajalcev ARI Armaturen ali Persta;
sklop B: regulacijski ventil diferenčnega tlaka brez zunanjega vira energije, proizvajalca Samson; sklop C: ravni nepovratni ventili
in parni ventili, proizvajalcev Tovarna armatur Muta ali Persta; sklop D: ravni nepovratni
ventili, proizvajalcev Tovarna armatur Muta
ali ARI Armaturen; sklop E: varnostna ventila, polnohodna, prirobnična, vzmetna, za
pare, pline in tekočine, proizvajalca Leser;
sklop F: zasun, proizvajalca Persta; sklop G:
ventili, proizvajalca Tovarna armatur Muta);
objekt naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena s plačilnimi pogoji 90 točk, dobavni rok 10 točk. Naročilo je
bilo oddano ponudniku, ki je prejel največje
število točk po navedenih merilih.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop A: Kovintrade
Zunanja trgovina d.d., Mariborska cesta
7, 3000 Celje; sklop B: Trimad d.o.o., Tbilisijska 81, 1111 Ljubljana; sklop C: Trimad
d.o.o., Tbilisijska 81, 1111 Ljubljana; sklop
D: CMC Ekocon d.o.o., Tbilisijska 81, 1000
Ljubljana; sklop E: Trimad d.o.o., Tbilisijska
81, 1111 Ljubljana; sklop F: Aditrade d.o.o.
Žiri, Cesta na Ledinico 1, 4226 Žiri; sklop
G: CMC Ekocon d.o.o., Tbilisijska 81, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: sklop A:
1,831.934,10 SIT; sklop B: 1,948.000 SIT;
sklop C: 2,538.366 SIT; sklop D: 1,460.844
SIT; sklop E: 1,303.028 SIT; sklop F:
1,035.500 SIT; sklop G: 5,090.820 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: sklop A: 5;
sklop B: 6; sklop C: 6; sklop D: 5; sklop E:
5; sklop F: 6; sklop G: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: sklop A: 2,648.110 SIT, 1,831.934,10
SIT; sklop B: 2,514.973 SIT, 1,948.000
SIT; sklop C: 4,059.563,70 SIT, 2,538.366
SIT; sklop D: 3,230.590,20 SIT, 1,460.844
SIT; sklop E: 1,686.306 SIT, 1,303.028 SIT;
sklop: F: 1,333.514 SIT, 1,035.500 SIT;
sklop G: 6,164.533,20 SIT, 5,090.820 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2004.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 74/03
Ob-8058/04
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 27. 2. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava in namestitev blok transformatorja 50 MVA; 115/10,5 KV in prestavitev obstoječega blok transformatorja 40 MVA;
objekt naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena s plačilnimi
pogoji ter ovrednotenimi stroški skupnih
izgub transformatorja do 88 točk, tehnične
karakteristike transformatorja do 7 točk,
garancija do 5 točk. Naročilo je bilo oddano
ponudniku, ki je prejel največje število točk
po navedenih merilih.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: SOL Intercontinental
d.o.o., Bežigrad 15, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 99,250.500
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 99,945.300 SIT, 97,452.813,11 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2004.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 1
Ob-8100/04
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko.
2. Naslov naročnika: Tržaška 25, 1000
Ljubljana.
3. Datum izbire: 8. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
računalniška oprema. Kraj dobave: Tržaška 25, 1000 Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila iz razpisne dokumentacije: cena – do 60 točk, garancijska doba
– do 15 točk, tehnične lastnosti – 15 točk,
reference – do 10 točk. Ponudniki, ki so bili
izbrani, so glede na merila iz razpisne dokumentacije dosegli pri posameznem dodeljenem sklopu največje število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Naročilo smo dodelili naslednjim dobaviteljem računalniške
opreme:
– Anni d.o.o.Ljubljana, izbran za sklope:
5A, 6A, 6B, 8A, 16A, 16B, 17A, 17B, 18D,
20B;
– Kotar d.o.o. Ljubljana, izbran za sklope: 3A, 6C, 7A, 10B, 15A, 16C, 19A, 21A);
– Eventus Computers d.o.o., Ljubljana,
izbran za sklope: 1A, 11A, 11C, 12A, 12B,
13A, 13B, 14A, 14C, 15B, 16D, 18C, 20A;
– Select Technology d.o.o. Ljubljana, izbran za sklope: 9A, 9B;
– Lancom d.o.o., Maribor, izbran za sklope: 7B, 10A, 11B, 14B, 19B, 21B, 22A;
– ORG. Tend d.o.o., Maribor, izbran za
sklope: 1B, 2A, 4A, 4B, 5B, 6D, 8B, 18A,
18B.
7. Pogodbena vrednost:
Pogodbe smo sklenili z naslednjimi ponudniki:
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– Anni d.o.o., Ljubljana, v višini
5,452.890 SIT;
– Kotar d.o.o., Ljubljana, v višini
3,638.826 SIT;
– Eventus Computers d.o.o., Ljubljana, v
višini 3,756.480 SIT;
– Lancom d.o.o., Maribor, v višini
2,090.352 SIT;
– Select Technology d.o.o. Ljubljana, v
višini 274.170 SIT
– ORG.Tend d.o.o., Maribor, v višini
2,968.775,40 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ponudniki so predložili ponudbe v različnih obsegih (za različno število sklopov),
zato ponudbe niso med seboj primerljive.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2004.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Št. 433-01/3-8/2003/0530-010 Ob-8118/04
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks 01/478-39-00 in
01/478-39-05, tel. 01/478-38-00.
3. Datum izbire: 5. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
nakup:
– 1.080 parov moških zimskih čevljev,
– 230 parov ženskih zimskih čevljev,
– 960 parov moških spomladansko jesenskih čevljev,
– 290 parov ženskih spomladansko jesenskih čevljev.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. cena,
2. reference.
Merilo pod točko 1 (cena) predstavlja
80% vrednosti. Merilo pod točko 2 (reference) predstavlja 20% vrednosti.
ad 1) Cena se je preračunala v točke po
naslednji formuli:
Cena v točkah = (minimalna cena x 100)
/ ponujena cena
Najnižja cena dobi največje število točk.
Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 10,000.000 SIT 2 točki,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 10,000.001 SIT do 20,000.000 SIT
4 točke,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 20,000.001 SIT do 30,000.000 SIT
8 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti nad 30,000.000,00 SIT 16 točk.
Ponudnik lahko prejme največ 100 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za izdelavo moških zimskih čevljev, ženskih zimskih čevljev, moških
spomladansko jesenskih čevljev in ženskih
spomladansko jesenskih čevljev je bil izbran
ponudniki Alpina d.d., Žiri.
7. Pogodbena vrednost:
– za moške zimske čevlje 13,595.040
SIT,
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– za ženske zimske čevlje 2,757.240
SIT,
– za moške spomladansko jesenske
čevlje 10,932.480 SIT,
– za ženske spomladansko jesenske
čevlje 2,780.520 SIT.
Skupna
pogodbena
vrednost
je
30,065.280 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za moške zimske čevlje 13,595.040
SIT, 13,510.800 SIT,
– za ženske zimske čevlje 2,757.240
SIT, 2,757.240 SIT,
– za moške spomladansko jesenske
čevlje 10,932.480 SIT, 10,932.480 SIT,
– za ženske spomladansko jesenske
čevlje 2,780.520 SIT, 2,780.520 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: 22. 3. 2004.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Št. 18
Ob-8173/04
1. Naročnik: Snaga, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,
1000 Ljubljana, telefaks 477-97-13, tel.
477-96-00.
3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 27. 1. 2004 ob 9. uri v podjetju Snaga,
d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava posod za odlaganje komunalnih
odpadkov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 60 točk, dobavni rok 10
točk, garancijska doba 10 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: posode velikosti 80 litrov:
Vigrad d.o.o., Cesta na Ostrožno 101, Celje; posode velikosti 120 litrov: Vigrad d.o.o.,
Cesta na Ostrožno 101, Celje; posode velikosti 240 litrov: Eko Les d.o.o., Rajšpova
22, Ptuj; posode velikosti 500 litrov: Vigrad
d.o.o., Cesta na Ostrožno 101, Celje; posode velikosti 770 litrov: Atrik d.o.o., Litijska
261, Ljubljana Dobrunje; posode velikosti
1100 litrov: Atrik d.o.o., Litijska 261, 1261
Ljubljana Dobrunje; posode za ločeno zbiranje velikosti 1100 litrov: Atrik d.o.o., Litijska
261, Ljubljana Dobrunje.
7. Pogodbena vrednost: Atrik d.o.o.:
46,819.400 SIT; Eko Les d.o.o.: 3,623.856
SIT; Vigrad d.o.o.: 19,872.720 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: posode velikosti 80 litrov: 3.720 SIT,
3.192,40 SIT; posode velikosti 120 litrov:
3.577 SIT, 3.192,40 SIT, posode velikosti
240 litrov: 5.210 SIT, 4.529,82 SIT; posode
velikosti 500 litrov: 30.900 SIT, 21.947,80
SIT; posode velikosti 770 litrov: 29.648,02,
23.035 SIT; posode velikosti 1100 litrov:
36.990 SIT, 31.476 SIT; posode velikosti
1100 litrov za ločeno zbiranje: 40.265,33
SIT, 34.480 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2004.
Snaga, d.o.o., Ljubljana
Ob-8201/04
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo.
2. Naslov naročnika: Aškerčeva 7,
1000 Ljubljana, tel. 01/47-69-500, faks
01/42-58-031.
3. Datum izbire: 27. 2. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
tekočinski kromatograf z masnim detektorjem – integriran LC/MS/MS sistem 1
kom, kraj dobave: sedež naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
Popolne vloge je ocenila strokovna komisija, ki so jo sestavljali strokovni sodelavci
FFA, na podlagi naslednjih meril:
a) cena – 60 točk,
b) garancijska doba – 15 točk,
c) tehnične lastnosti in kakovost opreme
– 15 točk,
d) reference – 10 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Merel, proizvodno, svetovalno in trgovsko podjetje d.o.o., Ob gozdu
25, 2352 Selnica ob Dravi.
7. Pogodbena vrednost: 52,279.159,68
SIT z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
68,741.136 SIT z DDV, 52,279.159,68 SIT z
DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2004.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za farmacijo
Št. 2
Ob-8225/04
1. Naročnik: Osnovna šola Škofja
Loka-Mesto.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 1,
4220 Škofja Loka, tel. 04/506-00-11, faks
04/512-50-48.
3. Datum izbire: 8. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava prehrambenih
artiklov, kraj dobave: Škofja Loka, Šolska
ulica 1.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najugodnejši ponudniki glede na
razpisane pogoje.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. sklop: kruh, pekovski izdelki: Mlinotest Peks, d.o.o., Kidričeva 53, 4220 Škofja
Loka,
2. sklop: slaščičarski izdelki: Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina 8, 4248 Lesce,
3. sklop: sveže meso: »Oblak«, Oblak
Janez s.p., Delavska 18, 4226 Žiri,
4. sklop: perutninsko meso: Perutnina
Ptuj, d.d., Potrčeva 10, 2250 Ptuj,
5. sklop: mesni izdelki: Mesarstvo Čadež,
Čadež Anton, s.p., Visoko 7g, 4212 Visoko,
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6. sklop: mleko: Ljubljanske mlekarne
d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
7. sklop: mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
8. sklop: sveža zelenjava, sadje in suho
sadje: Sipic d.o.o., Koprska ulica 94, 1000
Ljubljana,
9. sklop: konzervirana zelenjava, sadje
in ribe: Mercator, d.d., Dunajska cesta 107,
1000 Ljubljana,
10. sklop: sveže in zmrznjene ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234
Mengeš,
11. sklop: jajca: Pik As Tržič, Brezje pri
Tržiču 41a, 4290 Tržič,
12. sklop: sadni sokovi in sirupi: Impuls
Domžale, d.o.o., Motnica 11/1, 1236 Trzin,
13. sklop: moka, mlevski izdelki in testenine: Mlinotest Peks, d.d., Kidričeva 53,
4220 Škofja Loka,
14. sklop: čaji: Živila Kranj, d.d., Cesta
na Okroglo 3, 4202 Naklo,
15. sklop: zmrznjeni program – zelenjava: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
1234 Mengeš,
16. sklop: zmrznjeni program – izdelki:
Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska cesta
442, 1291 Škofljica,
17. sklop: ostalo prehrambeno blago:
Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, 1000
Ljubljana,
18. sklop: krompir: Sipic d.o.o., Koprska
ulica 94, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 22,000.000 SIT
na leto.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni predvidenih izvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 20.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja in najnižja ponudba sta bili
v okviru +5-5% od predvidene vrednosti
naročila.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: 28. 3. 2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2004.
Osnovna šola Škofja Loka-Mesto
Št. 455
Ob-8237/04
1. Naročnik: Osnovna šola Vižmarje
Brod.
2. Naslov naročnika: Na gaju 2, 1210
Ljubljana.
3. Datum izbire: 5. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
sukcesivna dobava živil za OŠ Vižmarje
Brod.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, kompletnost ponudbe,
roki dobave, roki plačila, reference, popusti,
sponzorstvo, haccp, lastna proizvodnja, intervencije, reševanje reklamacij.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: 1. sklop – olja in izdelki:
ker se je na razpis javil le en ponudnik in
ima neustrezen plačilni rok se za ta sklop
razpis ponovi; 2. sklop – slaščičarski izdelki
in keksi: Don Don d.o.o., Pekarna Pečjak
d.o.o., Pekarna Blatnik d.o.o.; 3. sklop
– meso in mesni izdelki: “Oblak” Janez
Oblak s.p., JEM-Jeseniške mesnine d.d.;
4. sklop – sadni sokovi in voda: Fruktal d.d.,
Nektar & Natura d.o.o., Era d.d.; 5. sklop
– sadje in sušeno sadje: Agromrkac d.o.o.,
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Geaprodukt d.o.o.; 6. sklop – zamrznjeni
izdelki: Pekarna Pečjak d.o.o., Brumec
– Ručigaj d.o.o.; 7. sklop – mleko in mlečni
izdelki: Ljubljanske mlekarne d.d., Pomurske mlekarne d.d., Celeia d.o.o.; 8. sklop
– žita, mlevski izdelki in testenine: Era d.d.,
Pekarna Pečjak d.o.o.; 9. sklop – sveža
zelenjava in suhe stročnice: Agromrkac
d.o.o., Geaprodukt d.o.o.; 10. sklop – kruh
in pekovsko pecivo: Don Don d.o.o., Pekarna Pečjak d.o.o., Mlinotest Peks d.o.o.;
11. sklop – ostalo prehrambeno blago: Era
d.d., Mercator d.d.
7. Pogodbena vrednost: 2. sklop – slaščičarski izdelki in keksi: 2,200.000 SIT;
3. sklop – meso in mesni izdelki: 9,000.000
SIT; 4. sklop – sadni sokovi in voda:
3,000.000 SIT; 5. sklop – sadje in sušeno
sadje: 4,000.000 SIT; 6. sklop – zamrznjeni
izdelki: 4,000.000 SIT; 7. sklop – mleko in
mlečni izdelki: 5,500.000 SIT; 8. sklop – žita,
mlevski izdelki in testenine: 1,500.000 SIT;
9. sklop – sveža zelenjava in suhe stročnice: 2,500.000 SIT; 10. sklop – kruh in pekovsko pecivo: 4,000.000 SIT; 11. sklop – ostalo
prehrambeno blago: 3,100.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 26.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2. sklop – slaščičarski izdelki in keksi:
2,975.600 SIT, 2,030.686,54 SIT; 3. sklop
– meso in mesni izdelki: 9,513.000 SIT,
8,708.318,50 SIT; 4. sklop – sadni sokovi in
voda: 2,346.280 SIT, 1,427.860 SIT; 5. sklop
– sadje in sušeno sadje: 2,738.431,50 SIT,
1,885.200 SIT; 6. sklop – zamrznjeni izdelki: 2,651.618 SIT, 1,939.548 SIT; 7. sklop
– mleko in mlečni izdelki: 3,175.593,40 SIT,
1,600.517 SIT; 8. sklop – žita, mlevski izdelki in testenine: 1,973.060 SIT, 1,399.362,26
SIT; 9. sklop – sveža zelenjava in suhe
stročnice: 2,982.770 SIT, 2,171.200 SIT;
10. sklop – kruh in pekovsko pecivo:
4,511.390 SIT, 2,675.935,50 SIT; 11. sklop
– ostalo prehrambeno blago: 3,064.891,26
SIT, 2,220.215,48 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: za sklop – olja in oljni izdelki.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 1 z dne 9. 1. 2004, Ob-75/04.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 3. 2004.
OŠ Vižmarje Brod

4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: gradnja Osnovne šole Majšperk v Majšperku.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena ponudbe 95% in zagotavljanje kakovosti 5%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: RUDIS d.d., Trg revolucije
25b, 1420 Trbovlje.
7. Pogodbena
vrednost:
1.030,969.394,42 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1.463,067.214,55 SIT, 1.030,969.394,42 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 51 z dne 30. 5. 2003,
Ob-95203.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2004.
Občina Majšperk

ZJN-15.G

Št. 021516
Ob-8157/04
1. Naročnik: Javno podjetje VodovodKanalizacija d.o.o.
2. Naslov
naročnika:
Vodovodna
90, 1000 Ljubljana, tel. 58-08-100, faks
58-08-302.
3. Datum izbire: 28. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: obnova vodovoda in kanalizacije v sklopu ureditve dvojnega križišča na Škofljici.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo je oddano z direktno pogodbo na podlagi 110. člena Zakona
o javnih naročilih.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CPL d.d. Stolpniška 10,
Ljubljana.

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. 351-03-0001/98-18/04
Ob-8089/04
1. Naročnik: Občina Majšperk.
2. Naslov
naročnika:
Majšperk
32,
2322 Majšperk,
faks
02/794-42-21, tel. 02/795-08-30, e-mail:
natasa.obc.majsperk@siol.net.
3. Datum izbire: 26. 2. 2004.

Št. 102/1152/2004
Ob-8107/04
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, telefaks 01/474-24-42.
3. Datum izbire: 12. 3. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: sklenitev aneksa k osnovni
pogodbi z dne 29. 4. 2003 “gradbena in
obrtniška dela z ozemljitvami za objekt
RTP 400/110 kV Divača”.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na podlagi 110. člena ZJN-1 oddaja naročila brez predhodne objave.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GIZ Gradis, Šmartinska
132a, 1122 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
48,236.812,22 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 48,236.812,22 SIT, 48,236.812,22 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Splošni sektor
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7. Pogodbena vrednost: 35,000.000 SIT
(brez DDV).
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: za navedena dela je bila sklenjena
tripartitna pogodba z glavnim izvajalcem
del CPL d.d. in Občino Škofljica v sofinancerskem deležu s strani JP VO-KA v višini
35,000.000 SIT.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2004.
Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
Št. 021516
Ob-8161/04
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov
naročnika:
Vodovodna
90, 1000 Ljubljana, tel. 58-08-100, faks
58-08-302.
3. Datum izbire: 24. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: dodatna dela pri izgradnji
kanalizacije na Lavrici,
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo je oddano z direktno pogodbo na podlagi 110. člena Zakona
o javnih naročilih.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Komunalne gradnje d.o.o.,
Gasilska cesta 5, 1290 Grosuplje.
7. Pogodbena vrednost: 33,957.274,46
SIT (z DDV).
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: Občina Škofljica in JP Vodovod-Kanlizacija sta dne 9. 1. 2003 sklenila pogodbo o
prenosu investitorstva št. 383N/1452/02-TIS
za izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije v ureditvenem območju VS 4/4 RS 5
Lavrica, na podlagi gradbenega dovoljenja
št. 3513-180/2002-11 z 28. 10. 2002 in projekta (PGD, PZI), ki ga je izdelala projektantska organizacija KONO d.o.o., št. 344/99,
september 99. Vrednost osnovne pogodbe z
DDV znaša 137,236.328,90 SIT. Zaradi več
in dodatnih del ter indeksa podražitev cen je
potrebno skleniti aneks k osnovni pogodbi.
Pogodbeni izvajalec del je dne 17. 11. 2003
po naročilu in potrditvi ponudbe za dodatna
dela pripravil ponudbeni predračun v vrednosti 33,957.274,46 SIT z DDV.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2004.
Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
Št. 045-05/93-1/30
Ob-8162/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Državni zbor.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-96-81 (Matjaž Vovk),

Št.

faks 01/478-94-03, elektronski naslov matjaz.vovk@dz-rs.si.
3. Datum izbire: 5. 3. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba elektroinstalacijskih del pri prenovi poslovne stavbe
na lokaciji Tomšičeva ulica 6 v Ljubljani
za potrebe Državnega zbora Republike
Slovenije. Kraj izvedbe: Tomšičeva ulica
6 v Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ob izpolnjevanju razpisnih pogojev je bilo edino merilo najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektrotehnika Jožef Milošič
s.p., Potrčeva cesta 28, 2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 32,022.528 SIT (v
pogodbeni vrednosti je vključen 20% DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
78,653.434 SIT, 32,022.528 SIT (v ponudbenih vrednostih je vključen 20% DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek izveden s postopkom s pogajanji brez predhodne objave v skladu s
4. točko prvega odstavka 20. člena Zakona
o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00,
102/00 – ur. pop. in 2/04).
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2004.
Republika Slovenija
Državni zbor
Št. 044-01/2004-1/9
Ob-8172/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Državni zbor.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-96-81 (Matjaž Vovk),
faks 01/478-94-03, elektronski naslov matjaz.vovk@dz-rs.si.
3. Datum izbire: 5. 3. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izgradnja sistema strukturiranega ožičenja in pripadajoče infrastrukture za potrebe Državnega zbora.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Advant d.o.o., Cesta na Brdo
119A, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 21,996.506,40
SIT (z vključenim davkom na dodano vrednost).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 26,268.173,41 SIT, 21,996.506,40 SIT
(z DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek izveden s postopkom s pogajanji brez predhodne objave v skladu s 4.
točko prvega odstavka 20. člena Zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00
– ur. pop. in 2/04).
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2004.
Republika Slovenija
Državni zbor
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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
Št. 4/2001-7
Ob-7925/04
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko v svojem imenu.
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. Datum izbire: 16. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: priprava,
izdelava in postavitev ter vzdrževanje
spletnega
informacijskega
sistema
upravnih enot skupaj s predstavitvenimi
spletnimi stranmi posameznih upravnih
enot – portal upravnih enot.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire; v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek
postopka brez dodelitve naročila: – cena izvedbe (50%), – reference ponudnika (20%),
– rok izvedbe (20%), – ocena predloga grafične podobe (10%). Kot najugodnejša ponudba je bila izbrana ponudba ponudnika,
ki je dosegel najvišje število točk oziroma
odstotkov.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SRC.SI d.o.o., Tržaška cesta
116, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 4,824.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,824.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 36-38 z dne 18. 5. 2001, Ob-48480.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 3. 2004.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 4/2001-8
Ob-7926/04
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko v svojem imenu.
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. Datum izbire: 27. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: dograditve
ter osnovno in dopolnilno vzdrževanje
s podporo uporabnikom aplikativne programske opreme za izvajanje Elektronskih Upravnih Zadev.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire; v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila: skupna cena
izvedbe projekta se je izračunala s seštevkom cene dodelav aplikacijske programske
opreme in ocenjenimi predvidenimi stroški
vzdrževanja sistema do konca leta 2003.
Kot najugodnejša ponudba je bila izbrana
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ponudba ponudnika, ki je ponudil najnižjo
skupno ceno.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SRC.SI d.o.o., Tržaška cesta
116, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 61,673.400
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 67,599.600 SIT, 61,673.400 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 36-38 z dne 18. 5. 2001,Ob-48480.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 3. 2004.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 3/2001-3
Ob-7927/04
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. Datum izbire: 12. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: - sklop 1
(Usposabljanje javne uprave RS za
e-poslovanje – področje A.8); sklop 2
(Zasnova arhitekture IS DU za podporo
e-postopkom – področje A.8); sklop 3
(UKIS – Upravni kadrovski informacijski
sistemi – področje A.8).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: - ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IPMIT(Inštitut za projektni
management in informacijsko tehnologijo,
Kotnikova 30, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: sklop 1:
22,073.549,50 SIT, sklop 2: 10,920.597,46
SIT; sklop 3: 16,906.748,57 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
sklop 1: 24,180.000 SIT, 22,073.549,50 SIT,
sklop 2: 12,610.597,46 SIT, 10,920.597,46
SIT, sklop 3: 19,110.000 SIT, 16,906.748,57
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 3. 2004.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 2/2003-1
Ob-7928/04
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. Datum izbire: 19. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje
storitev svetovanja s področja informacijske tehnologije in LAN ter informacijskih sistemov, in sicer s področja
priprave projektne dokumentacije za
področje IS.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: – ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IPMIT, Kotnikova 30, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 47,100.493,76
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 60,250.000 SIT, 47,100.493,76 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:
17. 3.2004.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 3/2001-5
Ob-7929/04
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. Datum izbire: 10. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: svetovanje
pri prvi fazi vzpostavitve informacijskega
sistema nabav (v nadaljevanju: ISN).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: – ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IPMIT(Inštitut za projektni
management in informacijsko tehnologijo,
Kotnikova 30, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 19,904.738,63
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 22,125.000 SIT 19,904.738,63 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: 17. 3. 2004.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 4/2001-14
Ob-7984/04
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. Datum izbire: 28. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: tehnološka
in vsebinska prenova “šalterskega” poslovanja upravnih enot in pooblaščenih
organizacij.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izvajalec ni bil izbran zaradi prenizkega števila prispelih ponudb.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: pričakovana
vrednost naročila (po mnenju komisije)
235,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 3. 2004.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 4/2001-11
Ob-7985/04
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. Datum izbire: 11. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: namestitev in
prilagoditev IS.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Comland d.o.o., Kotnikova
30, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: ocenjena predvidena vrednost vzdrževanja IS za 1 leto
DDP naročnik z DDV znaša 2,165.600
SIT za namestitev in prilagoditev IS ter
5,197.440 SIT. Skupna vrednost projekta
tako znaša 7,363.040 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 3. 2004.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 4/2001-13
Ob-7986/04
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. Datum izbire: 3. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: storitve dograditev in dopolnilnega vzdrževanja
“Portala upravnih enot”, dograditve IS.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SRC.SI d.o.o., Tržaška 116,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: svetovalni dan,
cena: 165.720 SIT; vzdrževanje IS na mesec, cena: 1,491.480 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 3. 2004.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 4/2001-10
Ob-7988/04
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. Datum izbire: 27. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izgradnja,
implementacija in vzdrževanje spletne
aplikacije “Informacijska podpora projektnemu delu oziroma projektni informacijski sistem”.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Comland d.o.o., Kotnikova
30, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
izgradnja:
9,143.757,37 SIT; vzdrževanje za eno leto:
9,978.355,44 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 3. 2004.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 4/2001-9
Ob-7990/04
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. Datum izbire: 10. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: predmet
javnega naročila so storitve namestitve,
prilagoditve in vzdrževanja iskalnika
po spletnih straneh državnih ustanov
(sklop 1); storitve izdelave, vzpostavitve, namestitve, prilagoditve in vzdrževanja centralnega novičarskega sistema
(sklop 2), in sicer za potrebe naročnika
Centra Vlade RS za informatiko, kot je to
navedeno v nadaljevanju.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: za sklop 1 naročnik ob upoštevanju prvega odstavka 76. člena Zakona
o javnih naročilih (ZJN-1) ni oddal posla, saj
je prejel samo eno pravilno ponudbo. Sklop
2: Arctur d.o.o., Industrijska cesta 5, 5000
Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost: 2,828.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: sklop 1 – 1
ponudba; sklop 2 – 4 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,698.400 SIT, 2,828.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 3. 2004.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 102/1125/2004
Ob-8051/04
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42, tel.
01/474-30-00.
3. Datum izbire: 11. 3. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava projektne dokumentacije za obnovo 110 kV
stikališča v RTP Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oddaja javnega naročila na
osnovi 110. člena ZJN-1.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IBE, d.d., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 36,602.280
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 36,602.280 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2004.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Splošni sektor
Št. 102/1170/2004
Ob-8060/04
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-32, tel.
01/474-24-33.
3. Datum izbire: 16. 2. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: zamenjava
oljne polnitve v transformarorju 400/110
kV, 300 MVA v RTP Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo je bilo izvedeno
po 3. točki 110 člena ZJN-1.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Etra 33 Energetski transformatorji d.d., Šlandrova 10, 1231 Ljubljana-Črnuče.
7. Pogodbena
vrednost:
45,495.912 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2004.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Splošni sektor
Št. 85/1136/2004
Ob-8061/04
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-35-32, tel.
01/474-35-31.
3. Datum izbire: 23. 2. 2004.
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4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje storitev vzdrževanja SDH omrežja.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral postopek s
pogajanji brez predhodne objave (3. točka
110. člena).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Masterline d.o.o. Prevale
9, 1236 Trzin.
7. Pogodbena vrednost: 70,867.901,07
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2004.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Splošni sektor
Št. 2914/03 403-77/2004
Ob-8122/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 472-56-27, 472-57-12, faks
472-56-35.
3. Datum izbire: 11. 3. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: zagotavljanje
asistence pri uporabi strojne in programske opreme ter izvajanje svetovalnih storitev.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izvedel postopek v skladu z drugim odstavkom 1. točke
20. člena Zakona o javnih naročilih (ZJN-1).
Za mnenje je zaprosil tudi Urad za javna naročila, ki je dne 12. 1. 2004 izdal pogojno
pozitivno mnenje. Izrecni dodatni pogoj
Urada za javna naročila je bil dne 11. 2.
2004 izpolnjen.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: NIL Podatkovne komunikacije, d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: letna pogodbena vrednost znaša 41,497.339,53 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 3. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve
Policija
Generalna policijska uprava
Št. 021516
Ob-8158/04
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovodna cesta
90, 1000 Ljubljana, tel. 58-08-100, faks
58-08-302.
3. Datum izbire: 2. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava lokacijskega dela projekta za obnovo vodovoda v območju Kosez.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo je oddano z
neposredno pogodbo na podlagi 110. člena
Zakona o javnih naročilih.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: KONO-B d.o.o., Grablovičeva 30, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 1,503.600 SIT
(z DDV).
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: projekt je bil izdelan po takratni zakonodaji, po sedanji zakonodaji je potrebno dopolniti projekt z lokacijskim delom, za kar se je
sklenil aneks. Pogodbeni izvajalec del je dne
18. 11. 2003 po naročilu in potrditvi ponudbe
za dodatna dela pripravil ponudbeni predračun v vrednosti 1,503.600 SIT z DDV.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2004.
Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
Št. 021516
Ob-8159/04
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovodna cesta
90, 1000 Ljubljana, tel. 58-08-100, faks
58-08-302.
3. Datum izbire: 2. 12. 2003,
4. Vrsta in obseg storitev: dodatna dela
pri izdelavi projektne dokumentacije za
vodovodno in kanalizacijsko omrežje v
Vevčah.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo je oddano z
neposredno pogodbo na podlagi 110. člena
Zakona o javnih naročilih.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hidroinženiring d.o.o.,
Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 2,340.000 SIT
(z DDV).
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: osnovna pogodba je bila sklenjena
6. 12. 1999. Vrednost oddanih del je znašala
29,131.200 SIT. Projekt je bil zaključen in
predan v revizijo pri naročniku. V tem času
je prišlo do spremembe trase zaradi česar
je potrebno spremeniti projekt, za kar je potrebno skleniti aneks. Pogodbeni izvajalec
del je dne 24. 9. 2003 po naročilu in potrditvi
ponudbe za dodatna dela pripravil ponudbeni
predračun v vrednosti 2,340.000 SIT z DDV.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2004.
Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
Št. 021516
Ob-8160/04
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod
– Kanalizacija d.o.o.
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2. Naslov
naročnika:
Vodovodna
90, 1000 Ljubljana, tel. 58-08-100, faks
58-08-302.
3. Datum izbire: 25. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje poslovnih prostorov za potrebe Javnega
podjetja Vodovod-Kanalizacija.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, št. pooblaščenih
serviserjev, garancijski rok, reference ter
rok dobave.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hernaus d.o.o., Kopališka
2, 3320 Velenje.
7. Pogodbena vrednost: 1,496.690
SIT/mesec (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,698.380,76 SIT, 1,405.632 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2004.
Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
Št. 05/2003
Ob-8195/04
1. Naročnik: Žale javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Med hmeljniki 2,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 14. 1. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: sukcesivno
izvajanje storitev fizičnega in tehničnega varovanja ter spremljajoče storitve za
potrebe javnega podjetja, ki zajema storitve, kot so navedene v specifikacijah
(fizično in tehnično varovanje, prevoz
gotovine ter izvajanje ukrepov iz varstva pri delu) za obdobje 3 let. Ocenjena
vrednost javnega naročila za navedeno obdobje: 39,000.000 SIT.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izmed ponudnikov, ki so izpolnjevali pogoje (pravilne, primerne in sprejemljive ponudbe), je bila izbrana ponudba
ponudnika z ekonomsko najugodnejšo ponudbo (največji seštevek doseženih točk
= najvišja ocena), po naslednjih merilih
(podroben opis posameznega elementa in
načina dodelitve točk je naveden v razpisni
dokumentaciji):
– element cena: največ 90 točk,
– element ISO certifikat: največ 5 točk,
– element dežurni center: največ 5
točk
– ocena = Število točk pri elementu
Cena + Število točk pri elementu ISO certifikat + Število točk pri elementu dežurni
center.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Varnost Ljubljana d.d., Trg
Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: okvirna pogodbena vrednost glede na naročene količine
storitev: 41,046.280 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 44,209.836 SIT z vključenim DDV;
41,046.280 SIT z vključenim DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2004.
JP Žale d.o.o.

ZJN-19

Zahteva za objavo obvestila
o izidu javnega natečaja
Na podlagi 102. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo obvestila o
izidu javnega natečaja
Ob-8112/04
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana v sodelovanju z
Društvom arhitektov Ljubljane, Karlovška 3,
Ljubljana in Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije, Vegova 8, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB
7, 1000 Ljubljana.
3. Opis projekta: javni, anonimni, projektni enostopenjski natečaj za pridobitev idejne zasnove ureditve ploščadi
Kongresnega trga in parka Zvezde v
Ljubljani.
4. Število udeležencev: 20.
5. Število tujih udeležencev: /
6. Zmagovalec ali zmagovalci natečaja:
1. nagrado prejme elaborat pod šifro Josef: avtorji: Damijan Gašparič, u.d.i.a., Maj
Juvanec, abs. arh., mag. Andrej Prelovšek, u.d.i.a., konzultanti: Miha Jazbinšek,
u.d.i.a., Danilo Antoni, u.d.i.a., 2. nagrado
prejme elaborat pod šifro 00001: avtorji:
Marko Smrekar, štud. arh., Aleš Vodopivec,
štud. arh., Jan Trošt, štud. arh., Matija Dornik, štud. arh., Urša Pogačnik, štud. arh.,
Ida Sedušek, štud. arh., strokovni sodelavci: pogodba o poslovnem sodelovanju:
Božo Podlogar, u.d.i.a., predkalkulacije:
Boris Vovk, u.d.i.a., konzultacije prometne
ureditve: Janez Repež, u.d.i.g., 4 odkupe
prejmejo: elaborat pod šifro 29004: avtorji:
Boris Zuliani, u.d.i.a., Boštjan Voda, abs.
arh., Rok Zelenko, akademski slikar; elaborat pod šifro SDR19: avtorji: Sandi Pirš
u.d.i.a., arch. Daniele Biondi, arch. Roberto
Laurenti; elaborat pod šifro Matrix: avtor:
mag. Andrej Černigoj, u.d.i.a.; elaborat
pod šifro 24073: avtorji: Špela Nardoni
Kovač,u.d.i.a., Damjana Zaviršek Hudnik,
u.d.i.a., Miha Kajzelj, u.d.i.a., Robert Mašera, u.d.i.a.
7. Navedba nagrad, kjer je mogoče: 1.
nagrada 2,400.000 SIT neto, 2. nagrada
2,000.000 SIT neto, 4 odkupi po 400.000
SIT neto.
8. Morebitne druge informacije o natečaju: razstava natečajnih del bo od 1.
do 22. aprila 2004 v Zgodovinskem atriju
Mestne hiše na Mestnem trgu 1, Ljubljana,
z odprtjem 1. aprila 2004 ob 18. uri.
9. Datum in številka objave javnega razpisa natečaja: Ur. l. RS, št. 29 z dne 26. 3.
2004.
10. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2004.
Mestna občina Ljubljana
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Javna naročila
male vrednosti
Št. 371-02-1/04-3113
Ob-8078/04
Na podlagi 125. člena Zakona o javnih
naročilih in 18. člena Navodila o postopkih
oddaje javnih naročil v Upravi Republike
Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij
objavljamo
obvestilo
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij se je odločila,
da omogoči čim širšo udeležbo ponudnikov tudi v postopkih oddaje naročil male
vrednosti, in sicer tako, da vsa naročila, katerih ocenjena vrednost presega
1,000.000 SIT, po potrebi pa tudi druga
javna naročila, objavlja na spletni strani v
okviru ministrstva za pravosodje. Naslov
spletne strani je: http://www.sigov.si/mp/
(poglavje: javna naročila – Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij) oziroma http:
//www2.gov.si/mp/uiks/jnuiks.nsf.
Naročila so razdeljena v tri osnovne
skupine: blago, storitve in gradnje, in sicer
ločeno za javna naročila in za naročila male
vrednosti.
Vsako javno naročilo bo na spletni strani
objavljeno najmanj 15 dni.
Vse zainteresirane ponudnike vabimo,
da si našo spletno stran ogledajo in se odločijo o sodelovanju pri oddaji ponudb.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij

Podelitev koncesij
Št. 35201-1/2004
Ob-8090/04
1. Naročnik: Občina Lenart.
2. Naslov naročnika: Trg osvoboditve 7,
2230 Lenart v Slovenskih goricah.
3. Vrsta in opis koncesije: izvajanje dejavnosti plakatiranja in reklamiranja na
območju Občine Lenart:
1. sklop: postavljanje, upravljanje in
nameščanje velikih obcestnih (Jumbo)
panojev,
2. sklop: postavljanje, upravljanje in nameščanje na tablah, na stebrih javne razsvetljave,
3. sklop: izobešanje transparentov preko
javnih cest,
4. sklop: organiziranje in izvedba plakatiranja na reklamnih tablah, na prenosnih
panojih za potrebe občinskih in krajevnih
organizacij, društev, političnih strank ter posameznikov.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja
po sklopih. Ponudnik lahko predloži ponudbo za enega, dva, tri ali vse štiri sklope.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Lenart.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: štiri mesece po
podpisu pogodbe (predvideno oktober
2004), trajanje pogodbe: tri leta z možnostjo podaljšanja.
8. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina

Št.

Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v
Slovenskih goricah, Srečko Aleksander
Padovnik, soba 7/I, tel. 02/729-13-19, faks
02/720-73-52 ali Avgust Zavernik, soba
24/II.; tel. 02/729-13-14.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od objave javnega razpisa od ponedeljka do
petka med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 7.200 SIT (z DDV),
na transakcijski račun Občine Lenart št.
01258-0100010543.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 4. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7,
2230 Lenart v Slovenskih goricah, soba 7/I.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 4. 2004 ob 10. uri v prostorih Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, soba 28/II., Lenart v
Slovenskih goricah.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v znesku
250.000 SIT, ki velja do 10. 6. 2004 (ne glede na število ponujenih sklopov).
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije,
mesečno.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona
o javnih naročilih): v primeru predložitve skupne ponudbe se zahteva predložitev pravnega
akta o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeljevati odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in navedbo
nosilca posla. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti: ob predložitvi
ponudbe: da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugemu organu za opravljanje
tovrstne dejavnosti; da ni v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takšnega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen; pred podpisom pogodbe še: 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 je poravnal davke in prispevke, da ni kaznovan za dejanja v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane, da je ekonomsko-finančno sposoben ter razpolaga z zadostnimi tehničnimi in
kadrovskimi zmogljivosti.
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 poslov: Odlok o koncesiji za opravljanje določenih gospodarskih javnih služb (Uradni list RS, št.
57/96), Odlok o postavljanju in upravljanju
objektov za nameščanje reklam in plakatov
ter o nameščanju in ravnanju z reklamami
in plakati na območju Občine Lenart (Uradni
list RS, št. 9/94).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 10. 6. 2004. Predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 10. 5. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. sklop: najvišja koncesnina po plakatnem mestu na leto (podeljenih je lahko več
koncesij do zapolnitve 50 plakatnih mest),
2. sklop: najvišja koncesnina po obešanki na dan (podeli se ena koncesija, min.
število obešank na drogovih javne razsvetljave je 30),
3. sklop: najvišja koncesnina po transparentu na dan (podeli se ena koncesija),
4. sklop: najnižja cena za uporabo na
dan na m2 formata reklame oziroma plakata
vključno s popustom za občinska in nekomercialna sporočila.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša
obseg razpisanih del, spremeni predviden
čas začetka/zaključka izvajanja del po posameznem sklopu ali, da ne izbere nobenega ponudnika. Izvajalec mora omogočiti
dostopnost za predajo oziroma prevzem
naročil in plakatov vsem zainteresiranim na
območju Občine Lenart (s lastno ali pogodbeno službo).
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 3. 2004.
Občina Lenart

Mednarodni razpisi
Ob-8180/04
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, Republika Slovenija,
Servis skupnih služb Vlade RS objavlja
javni razpis za gradbena dela
Naslov: Konstrukcija in dozidava
objekta na mejnem prehodu Dobova
Lokacija: Dobova, Dolenjska regija,
Slovenija
1. Številka objave:
2. Postopek: razpis brez omejitev.
3. Program: program PHARE: Mejne
inšpekcijske postaje na bodoči zunanji meji
Evropske unije.
4. Financiranje: Phare SI 0204.02.06.
5. Naročnik: Republika Slovenija, Servis
skupnih služb Vlade RS, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana.
Pogodba
6. Opis projekta
Aktivnosti v skladu z razpisom se nanašajo na izvedbo objekta železniške postaje
ter policije in carine na bodoči zunanji meji
Evropske unije.
Predmet del je rekonstrukcija obstoječe
postajne zgradbe za potrebe železniške dejavnosti (1065 m2) ter dograditev prostorov
za potrebe policije in carine (1006 m2). Dela
vključujejo gradbena, obrtniška, elektro in
strojna dela.
7. Število in nazivi posameznih sklopov:
predmet razpisa je en sklop: »Konstrukcija
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in dozidava objekta na mejnem prehodu
Dobova«.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo izvora: na razpisu lahko enakopravno sodelujejo fizične
in pravne osebe (posamezno ali na osnovi
skupnega nastopa – joint venture/konzorcij)
iz držav članic Evropske Unije in držav in
območij, ki jih pokriva in/ali določa Predpis
ali posebna določila, ki se uporabljajo za
PHARE program, iz katerega bo pogodba
financirana ter Turčije, Malte in Cipra. Vse
blago, ki bo dobavljeno v okviru pogodbe,
mora izvirati iz teh držav.
9. Osnove za izločitev: ponudniki morajo predložiti dokazila, da niso v enem od
postopku ali stanj navedenem v Odstavku
2.3.3 Priročnika za pogodbe z zunanjimi
partnerji (na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://europa.eu.int/comm/
europeaid/tender/gestion/pg/npg_en.doc).
10. Število ponudb: ponudniki (vključno
s povezanimi podjetji, drugimi člani, ki sodelujejo na osnovi skupnega nastopa – joint venture/konzorcij in podizvajalci) lahko
predložijo samo eno ponudbo za razpisana
dela. Delne ponudbe za razpisana dela se
ne bodo upoštevale. Ponudbe za variantne
rešitve niso sprejemljive.
11. Garancija za resnost ponudbe: ponudniki morajo skupaj s ponudbo predložiti
garancijo za resnost ponudbe v znesku, ki
presega 2% ponudbene cene brez DDV, v
EUR z rokom veljavnosti najmanj 120 dni
od datuma odpiranja ponudb. Garancija
za resnost ponudbe bo neuspešnemu ponudniku(om) vrnjena po zaključku postopka
javnega razpisa in uspešnemu ponudniku
po podpisu pogodbe s strani vseh pogodbenih partnerjev.
12. Garancija za dobro izvedbo del:
uspešni ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo
del v višini 10% pogodbene vrednosti v
EUR. Garancija mora biti predložena v 30
dneh od dneva, ko ponudnik prejeme od naročnika podpisano pogodbo v podpis. V primeru, ko izbrani ponudnik ne predloži take
garancije v predpisanem roku, bo pogodba
nična. Pripravljena je lahko nova pogodba in
poslana v podpis drugemu najugodnejšemu
ponudniku.
13. Informativni sestanek in ogled kraja
gradbišča: informativni sestanek in ogled
kraja gradbišča bo dne 14. aprila 2004 ob
11. uri na naslovu: Krajevna skupnost Dobova, sejna soba, Ulica Bratov Gerjovičev
48, 8257 Dobova. Udeležba na sestanku je
priporočljiva, a ne obvezna.
14. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo
biti veljavne 90 dni od roka za oddajo ponudb.
15. Skrajni rok za dokončanje del: dela
morajo biti končana v roku 7 mesecev po
izdaji Obvestila o uvedbi v delo.
Merila za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov in izbor najugodnejše ponudbe
16. Merila za ugotavljanje sposobnosti
ponudnikov
Ponudbe lahko predložijo samo družbe
in posamezniki, ki zadoščajo naslednjim
minimalnim kvalifikacijskim pogojem, lahko
pa jih presegajo:
– posamezni ponudnik mora biti sposoben opraviti najmanj 70% pogodbenih
del z lastnimi sredstvi; v primeru skupnega
nastopa (joint venture/konzorcij) mora biti
vodilni partner sposoben opraviti vsaj 50%
pogodbenih del;
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– povprečni letni promet v letih 2001,
2002 in 2003 mora znašati najmanj EUR
4.300,000.00;
– uspešna izvedba gradbenih del v zadnjih 5 letih na vsaj 3 projektih, pri katerih
je bil ponudnik glavni izvajalec in, ki so po
naravi in zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli;
– dostop do kreditne linije v višini najmanj EUR 320,000.00.
17. Merila za izbor najugodnejše ponudbe: komisija za ocenjevanje ponudb bo
izbrala ponudnika, čigar ponudba bo ustrezala administrativnim in tehničnim kriterijem
in bo imela najnižjo ceno.
Postopek razpisa
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je na voljo
na naslednjem naslovu: Projekt d.d. Nova
Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, ob
predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za:
razpisno dokumentacijo v višini 300 EUR na
račun: banka Abanka Vipa d.d., Nova Gorica, št. računa S.W.I.F.T. ABANSI.2X 051008010757486 (za tuje ponudnike) ali v SIT
na transakcijski račun 04750-0000-349833,
banka Nova KBM d.d., področje Nova Gorica (za domače ponudnike), s pripisom “Za
razpisno dokumentacijo »Konstrukcija in
dozidava objekta na mejnem prehodu Dobova«.” Za vplačila v SIT je veljaven prodajni menjalni tečaj Banke Slovenije na dan
objave razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije. Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave. Ponudbe morajo
biti predložene na način in v obliki, kot je
predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe
v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja
v zvezi s tem razpisom poslati pisno, svetovalnemu inženirju – Projekt d.d. Nova
Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica,
kontaktna oseba: Irena Pavliha, faks +386/
5/30-24-493 (z navedbo številke objave iz 1.
točke) v roku najkasneje 21 dni pred rokom
za oddajo ponudb, ki je določen v 19. točki.
Naročnik mora odgovoriti na vsa vprašanja
ponudnikov v roku najkasneje 11 dni pred
rokom za oddajo ponudb.
19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo biti oddane najkasneje
do 5. maja 2004 do 10. ure po lokalnem
času, na naslednji naslov: Republika Slovenija, Servis skupnih služb Vlade RS, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, odgovorna
oseba: Tina Teržan, tel. +386(0)1/47818-40, faks +386(0)1/478-18-05, e-mail:
tina.terzan @gov.si.
Katerakoli ponudba, prejeta po tem roku,
se ne bo obravnavala.
20. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo javno, istega dne ob 11. uri na istem naslovu.
21. Pravna osnova: Regulativa Sveta
(EEC) št. 3906/89 z dne 18. 12. 1989 o finančni pomoči določenim državam Srednje
in Vzhodne Evrope, z amandmaji.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Ob-8181/04
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 in the Republic of Slovenia, The
Republic of Slovenia, Joint Services of the
Government announces
Works Procurement Notice
For
Title: Construction and upgrading of
Dobova border crossing facilities
Location: Dobova, Dolenjska region,
Slovenia
1. Publication reference:
2. Procedure: Local open tender procedure.
3. Programme: Phare Programme: Border Inspection Posts on the future external
border of the European Union.
4. Financing: Phare SI 0204.02.06.
5. Contracting authority: Republic of
Slovenia, Joint Services of the Government,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.
Contract specification
6. Contract description
The activities following this tender are
related to the construction of the facilities for railway, police and customs on the
Future External Border of the European
Community.
The works consist of a reconstruction
of the existing railway station for the railway activities’ needs (1056 sqm), and of
a construction of places for the police and
custom needs (1006 sqm). Works include
construction works, craft works, electrical
and mechanical installation works.
7. Number and titles of lots: one lot:
»Construction and upgrading of Dobova
Border Crossing Facilities«.
Conditions of participation
8. Eligibility and rule of origin: participation is open on equal terms to all natural and
legal persons {participating either individually or in a grouping (consortium) of tenderers} of the Member States of the European
Union and the countries and territories of
the regions covered and/or authorized by
the Regulation or the specific instruments
applicable to the PHARE programme under
which the contract is financed and Turkey,
Malta and Cyprus (see also heading 21 below). All goods supplied under this contract
must originate in these countries.
9. Grounds for exclusion: tenderers must
furnish proof that they are not in any of the
situations listed in point 2.3.3 of the Practical
Guide to contract procedures financed by
the general budget of the European Communities in the context of external actions.
(available from the following internet address: http://europa.eu.int/comm/europeaid/
tender/gestion/pg/npg_en.doc).
10. Number of tenders: tenderers (including firms within the same legal group,
other members of the same joint venture/
consortium, and subcontractors) may submit only one tender for the whole of the
Works. Partial Tenders for the Works will
not be considered. Tenders for a variant solution are not acceptable.
11. Tender guarantee: tenderers must
provide a tender guarantee in an amount of
not less than 2% of tender price excluding
taxes in EUR when submitting their tender
which will remain in force 120 days after the
deadline for submission of tenders. This
guarantee will be released to unsuccessful tenderers once the tender procedure
has been completed and to the successful
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tenderer upon signature of the contract by
all parties.
12. Performance guarantee: the successful tenderer will be asked to provide a
performance guarantee of 10% of the amount of the contract in EUR at the signing of
the contract. This guarantee must be provided no later than 30 days after the tenderer
receives the contract signed by the Contracting Authority. If the selected tenderer fails to
provide such a guarantee within this period,
the contract will be void and a new contract
may be drawn up and sent to the tenderer
which has submitted the second best admissible tender.
13. Information meeting and/or site visit
A clarification meeting and site visit for
prospective Tenderers will be organised
on 14th April 2004 at 11:00 hrs at the premises of the Local Community of Dobova,
session room, Ulica Bratov Gerjovičev 48,
8257 Dobova.
Participation to the clarification meeting
and site visit is recommended, but not compulsory.
14. Tender validity: tenders must remain
valid for a period of 90 days after the deadline for submission of tenders.
15. Period of execution: the Works must
be completed within 7 months after the issue of the Notice to Commence.
Selection and award criteria
16. Selection criteria
Tenders should be submitted only by
companies and natural persons meeting
the minimum qualifying criteria including,
but not limited to:
– tenderer shall have the ability to carry
out at least 70% of the Contract Works by
his own means; in case of a Joint Venture/
Consortium the leading partner shall have
the ability to carry out at least 50% of the
contract works;
– average annual turnover for the years
2001, 2002 and 2003 should exceed EUR
4.300,000.00;
– successful experience as a prime
Contractor in construction of at least 3 projects of the similar nature and complexity
comparable to the tendered works during
last 5 years;
– access to credit line which should exceed EUR 320,000.00.
17. Award criteria: the Evaluation Committee shall select the Tenderer whose
Tender has been determined to meet the
administrative and technical criteria and
has the lowest price.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available from the
following address: Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, against
the proof that a non-refundable tender fee
of EUR 300.00, which excludes courier delivery, has been credited to the bank Abanka Vipa d.d., Nova Gorica, bank account
S.W.I.F.T. ABANSI.2X 05100-8010757486
(for foreign Tenderers) or in SIT to the bank
Nova KBM d.d., Nova Gorica, bank account
No. 04750-0000-349833 (for local tenderers), with the notice “For tender dossier
“Construction and Upgrading of Dobova
Border Crossing Facilities”. For the payments the selling exchange rate issued by
the Bank of Slovenia on the day of the announcement in the Official Gazette of the Republic of Slovenia is relevant. Tenders must
be submitted using the standard tender form
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included in the tender dossier, whose format
and instructions must be strictly observed.
Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to the
Consulting Engineer Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, fax
No +386/5/30-24-493 (mentioning the Publication reference shown in item 1) contact
person: Pavliha Irena at least 21 days before the deadline for submission of tenders
given in item 19. The Contracting Authority
must reply to all tenderers’ question at least
11 days before the deadline for submission
of tenders.
19. Deadline for submission of tenders
The tenders must be delivered at the
latest on 5th May 2004 at 10:00 hrs local
time to the following address: Republic of
Slovenia, Joint Services of the Government,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, responsible person: Mrs. Tina Teržan, tel. +386(0)1/
478-18-40, Fax +386(0)1/478-18-05, e-mail:
tina.terzan @gov.si.
Any tender received after this deadline
will not be considered.
20. Tender opening session: tenders will
be opened on the same day, at the same
address at 11:00 hrs local time.
21. Legal basis: PHARE: Council Regulation (EEC) No 3906/89 of 18th December
1989 on Economic aid to Certain Countries
of Central and Eastern Europe, with amendments.
Republic of Slovenia
Joint Services of the Government

Javni razpisi
Ob-8240/04
Popravek
V javnem razpisu za spodbujanje investicij v nove tehnologije in produkte v letih
2004 in 2005, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 23 z dne 12. 3. 2004, Ob-6653/04,
št. 021-1/2004-4, se točki 2.3 Pogoji sodelovanja, spremeni besedilo v drugem odstavku, druga alinea in se glasi:
– presegajo povprečje dodane vrednosti na zaposlenega v predelovalni dejavnosti (D) Slovenije v letu 2002 ali na
podpodročju dejavnosti presegajo dodano vrednost na zaposlenega najmanj
za 25% v letu 2002;
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-8243/04
Popravek
V javnem razpisu za spodbujanje razvoja
tehnoloških mrež v letu 2004, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 23 z dne 12. 3. 2004,
Ob-6649/04, Št. 91/04, se točki 2. Predmet
razpisa doda stavek:
Ukrep spodbujanja tehnoloških mrež
izvajata v sodelovanju Ministrstvo za
gospodarstvo in Ministrstvo za informacijsko družbo, ki posebej podpira razvoj
mreže na področju informacijsko komunikacijskih tehnolog.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-8209/04
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2004 (Uradni list RS, št. 118/02
in 130/03), proračuna Republike Slovenije
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za leto 2005 (Uradni list RS, št. 130/03),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list
RS, št. 130/03), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 47/03) in Programa ukrepov za pospeševanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002–2006 (Sklep
komisije za nadzor nad državnimi pomočmi
št. 301-3/02-BP-265 z dne 27. 3. 2002 in
dopolnitev št. 2019/02-BP-915 z dne 22. 7.
2002) in podpisanega memoranduma med
Slovenijo in Eureko dne 16. 6. 1994 (v nadaljevanju: memorandum), Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za dodeljevanje spodbud na programu
Eureka v letu 2004 in 2005
1. Neposredni uporabnik: Republika
Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju:
ministrstvo).
2. Predmet razpisa je sestavljen iz dveh
delov, in sicer:
2.1 pridobitve oznake E! (»Eureka label«) s strani slovenske Nacionalne Eureka
pisarne, ki je eden izmed pogojev za pridobitev finančne podpore iz točke 2.2. tega
razpisa;
2.2. sofinanciranje stroškov udeležbe
slovenskih partnerjev v projektih programa
Eureka.
3. Namen razpisa
Namen razpisa je spodbujati udeležbo
slovenskih podjetij in raziskovalnih institucij na vseh področjih programa Eureka in s
subvencijami za raziskovalno delo zagotoviti
podjetjem in institucijam znanja iz Slovenije
polnopravno vključevanje v projekte iz evropskega programa Eureka. Cilj ministrstva
je povečati uspešno udeležbo slovenskih
podjetij v mednarodnih konzorcijih, ki temeljijo na znanju.
Ministrstvo bo dodeljevalo subvencijo
v skladu z upoštevanjem pravil programa
Eureka.
Prednosti Eureke so:
– pridobitev oznake Eureka projekt, ki
je posebno priznanje in ob izpolnjevanju
določenih pogojev prijavitelja kvalificira za
pridobitev nacionalne subvencije,
– s svojo prepoznavnostjo omogoča lažji
dostop do kapitala pri privatnih virih,
– Eureka projekt pomeni lažjo pot do
komercialnega uspeha ter trženja končnih
izdelkov,
– pridobitev ustreznih izkušenj za kasnejše sodelovanje v mednarodnih konzorcijih in mednarodnih programih EU.
3.1 Pridobitev oznake E!
Del javnega razpisa označen z 2.1., ki
omogoča pridobitev oznake E! je odprt do
preklica. Oznaka E! predstavlja osebno
številko projekta in kvalificira projekt kot del
Eureka programa.
Pravila za prijavo projektov predpisana
s strani programa Eureka zavezujejo nacionalne kontaktne osebe, da pred vsakim rednim zasedanjem Eureke programa
pravočasno obvestijo Eureka sekretariat o
ustreznih kvalitetnih projektih. Za informacije v zvezi s prijavo projektov in rokov je
na voljo slovenska nacionalna kontaktna
oseba.
Za pridobitev oznake E! in prijavo projekta mora prijavitelj izpolniti obrazec z naslovom »Obrazec za prijavo projekta v pro-
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gram Eureka«, ki je na voljo na spletni strani
ministrstva (http://www.mg-rs.si/razvoj_podjetniskega_sektorja/znanje_za_razvoj/
eureka.php). O pridobitvi oziroma zavrnitvi
oznake E! pod točko 2.1. tega razpisa je prijavitelj obveščen s sklepom ministrstva.
3.2. Sofinanciranje stroškov udeležbe
slovenskih partnerjev v projektih programa
Eureka.
Kolikor prijavitelj želi poleg oznake E! pridobiti tudi subvencijo ministrstva, mora na
prijavnem obrazcu to jasno označiti.
Sofinancira se sodelovanje slovenskih
podjetij in raziskovalnih institucij v projektih
v višini do 25% vrednosti slovenskega razvojno raziskovalnega deleža v posameznem
projektu, vendar največ do 12 mio SIT letno
na projekt. V primeru sodelovanja več slovenskih podjetij ali raziskovalnih institucij
pri istem projektu, se bo subvencija delila
na vse sodelujoče institucije (12 mio SIT se
razdeli med partnerje v skladu z njihovim
deležem pri projektu).
4. Upravičeni stroški iz točke 2.2 tega
razpisa
Upravičeni stroški, ki se bodo priznali v
okviru posameznega projekta so:
– stroški za izvajanje razvojno raziskovalnega projekta, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav v višini do 25% vrednosti
upravičenih stroškov za razvojno raziskovalne aktivnosti, in sicer:
– stroški osebja (raziskovalci in razvijalci),
– stroški inštrumentov, opreme, zemljišč ter poslopij, ki se uporabljajo za RR
dejavnost,
– ostali stroški (stroški režije, stroški
materiala, energentov in podobno), ki so neposredno povezani z prijavljenimi razvojno
raziskovalnimi projekti.
5. Pogoji sodelovanja
Pogoji sodelovanja v Eureki:
– pri projektu morata sodelovati najmanj
dve podjetji in/ali raziskovalni instituciji iz
dveh različnih držav članic, vsaj ena pa
mora prihajati iz industrije (v posameznem
projektu mora biti vsaj en slovenski partner
iz industrije);
– zainteresirane organizacije se lahko
vključijo v že tekoče projekte, lahko pa same
pripravijo nove projekte;
– prijavljeni projekt mora biti inovativen
in tržno usmerjen.
Slovenija kot članica Eureke programa
zagotavlja sredstva samo za slovenske udeležence v posameznih projektih.
Na razpis se lahko prijavijo gospodarske
družbe, samostojni podjetniki in raziskovalne institucije (fakultete, javni raziskovalni in
drugi zavodi).
Gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki se prijavljajo na razpis, morajo biti
registrirani oziroma vpisani po Zakonu o
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.
30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 06/99,
36/00, 45/01, 50/02 in 93/02).
Prijavitelji morajo imeti sedež v Republiki
Sloveniji in so lahko tisti:
– ki niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– ki 31. 12. 2003 niso v stanju kapitalske
neustreznosti, kot jo opredeljuje 10. člen
Zakona o finančnem poslovanju podjetij
(Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 97/00,
50/02 in 93/02).
Tekoči projekti, ki so že odobreni s strani
Visokih predstavnikov programa Eureka, se
morajo prijaviti na del razpisa pod točko 2.2.
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Poleg tega morajo izpolnjevati še naslednje pogoje, in sicer:
– imajo poravnane obveznosti do države;
– niso pridobila državnih pomoči za podjetja v težavah po letu 2000 ali niso v fazi
pridobivanja take pomoči;
– niso za iste stroške sofinancirana iz
drugih sredstev evropskega, državnega ali
lokalnega proračuna.
Do sredstev iz točke 2.2. tega razpisa
niso upravičeni prijavitelji iz naslednjih panog: kmetijstvo, ribištvo in jeklarstvo. Za
podjetja iz naslednjih panog je potrebna posebna obravnava pri komisiji za nadzor nad
državnimi pomočmi: ladjedelništvo in transport, premogovništvo, industrija motornih
vozil in industrija sintetičnih vlaken.
6. Merila za izbiro projektov
Prispele vloge, ki bodo ustrezale pogojem programa Eureka in v tem razpisu določenim pravilom, bo obravnavala strokovna
komisija.
Projekte prijavljene pod točko 2.1 tega
razpisa se v skladu s predpisano Eureka
ocenjevalno metodologijo oceni po spodnjih merilih:
Merilo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Finančna sposobnost partnerjev v konzorciju
Formalni sporazum med
partnerji
Stopnja uravnoteženosti
partnerjev v projektu
Dodana vrednost zaradi
skupnega sodelovanja v
projektu
Tehnološka sposobnost
partnerjev
Upravljalska sposobnost
partnerjev
Metodologija in planiranje
projekta
Mejniki terminskega plana
in jasno opredeljeni cilji
projekta
Finančna konstrukcija projekta
Finančna soudeležba partnerjev v projektu
Stopnja tehnološke zahtevnosti projekta
Predviden tehnološki
napredek projekta
Stopnja inovativnosti
projekta
Geografski/sektorski vpliv
projekta
Velikost potencialnega trga
za partnerje
Dostop do trga in potencialni riziki projekta
Povračilno investicije glede
na vložek v projekt
Strateška pomembnost projekta za partnerje
Povečana sposobnost in
prepoznavnost zaradi projekta
Skupaj

Maks.
št.
točk

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
190

Strokovna komisija v ocenjevalnem
modelu določi prag višine doseženih točk,
nad katerim se odobri oznake E!. O pridobitvi oziroma zavrnitvi oznake E! pod točko
2.1. tega razpisa je prijavitelj obveščen s
sklepom ministrstva.
Za prijavljene projekte pod točko 2.2.
tega razpisa strokovna komisija preveri:
– status projekta v uradnih Eureka
bazah,
– če je projekt pridobil oceno v skladu
z ocenjevalno metodologijo programa
Eureka,
– če so bila podala ustrezna poročila o
napredku na projektu.
7. Način določanja deleža sofinanciranja za projekte pod točko 2.2.
Komisija ugotovi delež finančne udeležbe slovenskega partnerja v projektu,
preveri status projekta ter glede na razpoložljiva sredstva na proračunski postavki ministrstva določi višino upravičenih
sredstev. Upravičenost do subvencije se
šteje od prvega naslednjega meseca po
dnevu potrditve na zasedanju oziroma od
začetka projekta, če se je projekt aktiviral
kasneje. Projekte pod točko 2.2. se sofinancira na osnovi letnih pogodb. Letna
višina subvencije za slovenskega partnerja v projektu se določi glede na višino
njegovega ustreznega deleža v celotnem
projektu in glede na število mesecev trajanja projekta v tekočem letu.
O pridobitvi oziroma zavrnitvi subvencije pod točko 2.2. tega razpisa je prijavitelj
obveščen s sklepom ministrstva.
8. Višina sredstev: okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za
sofinanciranje projektov v letu 2004, znaša 348,000.000 SIT in v letu 2005 znaša
400,000.000 SIT. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1803 proračuna RS
za leto 2004 in 2005. Okvirna višina razpisanih sredstev za posamezni razpis se
lahko poveča za nerazporejena sredstva v
okviru iste proračunske postavke.
9. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev je proračunsko leto
2004 in 2005.
10. Način prijave in razpisni rok
Roki za oddajo vlog na programu Eureka so odvisni od posameznih uradnih
zasedanj Eureke (v nadaljevanju: zasedanje). Uradno informacijo o zasedanjih
vam posreduje nacionalna kontaktna oseba oziroma jo dobite na uradni spletni strani programa Eureka (www.eureka.be).
Popolna prijava, v skladu z navodili
iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena za predmet 2.1 tega razpisa
na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5/II, 1000 Ljubljana, najkasneje 30 dni pred uradnim zasedanjem
Eureke (velja poštni žig do vključno 2 dni
pred uradnim iztekom roka za oddajo na
ministrstvo ali oddaja v glavno pisarno
Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5,
Ljubljana, najkasneje do 11. ure uradnega
roka) v zaprti ovojnici, pod oznako »Ne
odpiraj – vloga za javni razpis za dodeljevanje spodbud na programu Eureka v letu
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2004 in 2005« in številko objave razpisa v
Uradnem listu RS na prednji ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vloge,
ki ne bodo prispele pravočasno, komisija
ne bo obravnavala in bodo vrnjene predlagateljem vlog.
Popolna prijava, v skladu z navodili
iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena za predmet 2.2 tega razpisa
na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5/II, 1000 Ljubljana, najkasneje
do 3. 5. 2004 do 12. ure (velja poštni žig
do vključno 1. 5. 2004 ali oddaja v glavno
pisarno Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, najkasneje do 3. 5.
2004 do 11. ure) v zaprti ovojnici, pod
oznako »Ne odpiraj – vloga za javni razpis za dodeljevanje spodbud na programu
Eureka v letu 2004 in 2005« in številko objave razpisa v Uradnem listu RS na prednji
ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji
strani. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, komisija ne bo obravnavala in bodo
vrnjene predlagateljem vlog.
Vloge pod točko 2.1, ki ne bodo prispele pravočasno, komisija za tekoče zasedanje ne bo obravnavala in jih bo shranila
in obravnavala na naslednjem zasedanju
komisije.
Vsi podatki iz vlog prijaviteljev, razen
podatkov iz dispozicij projektov, so javni.
11. Odpiranje vlog
Komisija za ugotavljanje pogojev pod
točko 2.1 tega razpisa se sestane večkrat
letno, in sicer vsaj 20 dni pred uradnim zasedanjem Eureke, da oblikuje stališče do
posameznih projektov in enkrat letno za
predmet 2.2. tega razpisa, kjer ugotavlja
upravičenost sredstev po projektih.
Zasedanje komisije, kjer se ugotavlja upravičenost sredstev za projekte v
programu Eureka za leto 2004, bo 6. 5.
2004 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za
gospodarstvo, Kotnikova 5/II, 1000 Ljubljana. Datum predvidenega zasedanja komisije, kjer se bo ugotavlja upravičenost
sredstev za projekte v programu Eureka v
letu 2005 bo objavljeno na internetni strani
ministrstva naknadno. Zasedanja strokovne komisije niso javna.
12. Obveščanje o izboru: predlagatelji
projektov bodo sklep o pridobitvi oziroma
zavrnitvi oznake E! pod točko 2.1. tega
razpisa obveščeni vsaj 60 dni po zasedanjih strokovne komisije in o sklepih o višini
dodeljenih sredstev pod točko 2.2. obveščeni v roku največ 60 dni od zasedanja
strokovne komisije za dodelitev sredstev.
13. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na internet
naslovu: http://www.mg-rs.si/razvoj_podjetniskega_sektorja/znanje_za_razvoj/
sodelovanje_eureka.php in na sedežu
ministrstva. Razpisna dokumentacija se
lahko posreduje tudi po elektronski pošti,
če predlagatelj na spodaj navedeni elektronski naslov posreduje prošnjo za dvig
razpisne dokumentacije.
14. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi s programom Eureka
in tem razpisom je mogoče dobiti po tel.
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01/478-33-02, kontaktna oseba: Erik Potočar ali na elektronski naslov erik.potocar@gov.si.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 847-00-3/2004-1

Ob-8216/04

Razpis
za sofinanciranje gasilske zaščitne in
reševalne opreme za obdobje od 1. 7.
2003 do 30. 6. 2004
1. Ime, oziroma naziv in sedež izvajalca razpisa: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva
ploščad 21, 1000 Ljubljana.
2. Podatki o razpisu
Namen in cilj razpisa
Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene gasilske zaščitne in reševalne opreme, ki bo v prostovoljnih gasilskih
društvih nabavljena v obdobju od 1. 7.
2003 do 30. 6. 2004.
Cilj razpisa je pospeševanje posodabljanja zaščitne in reševalne opreme gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev
ter zagotavljanje usklajenega razvoja teh
enot v skladu s 102. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
(Ur. l. RS, št. 64/94).
Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vrst gasilske opreme:
– gasilskih zaščitnih oblek (GZO),
– gasilskih zaščitnih čelad (GZČ),
– gasilskih zaščitnih škornjev (GZŠ),
– izolirnih dihalnih aparatov (IDA),
– izpihovalnikov (IZP),
– nahrbtnih brent (NB),
– gasilskih vozil (GV).
Pri gasilskih vozilih se upoštevajo tudi
rabljena podvozja starosti največ 5 let.
Vlagatelj se lahko prijavi za sofinanciranje na posamezno ali več vrst gasilske
zaščitne in reševalne opreme, ki je predmet razpisa.
3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj na javni razpis
Na razpisu lahko sodelujejo prostovoljna gasilska društva. Prostovoljna gasilska
društva morajo biti kategorizirana v skladu
z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Ur. l. RS, št. 22/99).
Kategorizacija mora biti podpisana s
strani župana občine in dostavljena na
Gasilsko zvezo Slovenije.
Oprema, ki se bo sofinancirala z razpisom, mora biti v skladu s kategorizacijo
gasilskih enot.
V primeru, ko PGD nabavlja večje
(dražje) vozilo kot mu pripada po kategorizaciji, se mu financira tisto vozilo, ki mu
pripada po kategorizaciji.
V primeru, ko PGD nabavlja manjše
(cenejše) vozilo kot mu pripada po kategorizaciji, pa se mu financira tisto vozilo,
ki ga nabavlja.
Prostovoljno gasilsko društvo, ki že
razpolaga z opremo, predpisano s kategorizacijo, ni upravičeno za sodelovanje
v razpisu.
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Izjemoma se bo sofinancirala oprema
prostovoljnim gasilskim društvom v primerih:
1. ko PGD I. kategorije namesto vozila
GV 1 kupuje vozilo GVV 1,
2. ko PGD I. kategorije namesto vozila
GVV 1 kupuje vozilo GVC 16/25,
3. ko PGD I. kategorije že razpolaga z
vozilom GV 1 in kupuje še GVC 24/50,
4. ko PGD III. kategorije namesto vozila GVC 16/15 kupuje vozilo GVC 16/25.
V teh primerih se bodo vozila sofinancirala v izhodiščni višini vozila kot mu pripada po kategorizaciji.
V navedenih izjemnih primerih mora to
opredeljevati ocena ogroženosti in operativni načrt. Taka vloga mora biti opremljena z mnenjem regijskega poveljnika.
Pri določanju pravilnosti opreme se
uporablja življenjska doba opreme in vozil, ki je priložena k razpisu.
Prostovoljno gasilsko društvo, ki bo
sodelovalo na razpisu, mora imeti s strani
pristojne gasilske zveze usklajen in potrjen program nabave gasilske zaščitne
in reševalne opreme v skladu z določili
Uredbe o organiziranju, opremljanju in
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in
pomoč do leta 2009 in dostavljen na Gasilsko zvezo Slovenije.
Gasilska zaščitna in reševalna oprema mora biti v skladu s tipizacijo Gasilske
zveze Slovenije.
Ob prijavi mora vlagatelj priložiti naslednjo dokumentacijo:
– pravilno izpolnjen obrazec prijave na
razpis za sofinanciranje in ustrezno dokumentacijo,
– pravilno izpolnjen obrazec s podatki o
opremljenosti PGD, ki je priloga razpisu,
– račun za nabavljeno opremo.
Za gasilska vozila oziroma nadgradnje
morajo prostovoljna gasilska društva obvezno priložiti tudi zapisnik o prevzemu
gasilskega vozila, ki potrjuje skladnost
vozila s tipizacijo gasilskih vozil in tehnično dokumentacijo.
4. Merila za dodelitev sredstev
Določitev deleža razpoložljivih sredstev
za posamezno vrsto opreme
Razpoložljiva sredstva se najprej razdelijo na 7 delov: na sredstva za zaščitne obleke, na sredstva gasilske zaščitne
čelade, na sredstva za gasilske zaščitne
škornje, na sredstva za izolirne dihalne
aparate, na sredstva za izpihovalnike, na
sredstva za nahrbtne brente in na sredstva
za gasilska vozila. Pri tem se upošteva
razmerje, ki se izračuna na podlagi skupne vrednosti posamezne vrste, na razpis
prijavljene opreme. Pri določanju razmerja
se upoštevajo enotne vrednosti za posamezno vrsto opreme, ki so določene na
podlagi povprečnih cen in so sledeče:
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GZO
GZ�
GZ
IDA
IZP
NB
GV

Št.
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VRSTA OPREME
Gasilska za�itna obleka
Gasilska za�itna �elada
Gasilski za�itni kornji
Izolirni dihalni aparat
Izpihovalnik
Nahrbtna brenta
GASILSKA OZNAKA
VOZILA
PV
GV1
GVV1
GV2
GVV2
GVC 16/15
GVC 16/25
GVC 16/24
GVC 24/50
GVM1
GVGP1
GVGP2
TV1
TV2
TV2D
HTV
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VREDNOST ZA POSAMEZEN KOS (v SIT)
130.000
40.000
22.000
300.000
90.000
50.000
SAMO ZA
ZA CELOTNO
SAMO ZA ASIJO
NADGRADNJO
VOZILO
5,000.000
4,500.000
500.000
11,000.000
6,000.000
5,000.000
15,000.000
8,000.000
7,000.000
16,500.000
10,000.000
6,500.000
26,000.000
10,000.000
16,000.000
31,000.000
14,000.000
17,000.000
30,000.000
14,000.000
16,000.000
29,000.000
14,000.000
15,000.000
34,000.000
17,000.000
17,000.000
5,000.000
4,500.000
500.000
14,000.000
10,000.000
4,000.000
32,000.000
16,000.000
16,000.000
34,000.000
17,000.000
17,000.000
40,000.000
17,000.000
23,000.000
46,000.000
17,000.000
29,000.000
18,000.000
10,000.000
8,000.000

Pri rabljenih vozilih se upoštevajo znižane vrednosti glede na
vrednost novih vozil iz prejšnje tabele, in sicer:
Starost vozila
v letih
1
2
3
4
5

% od predlagane vrednosti za vozilo ali podvozje
80
70
60
50
50
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Pri čemer je:
GZO po enotni ceni ovrednotena vrednost vseh na razpis prijavljenih zaščitnih oblek
GZČ po enotni ceni ovrednotena vrednost vseh na razpis prijavljenih gasilskih zaščitnih čelad
GZŠ po enotni ceni ovrednotena vrednost vseh na razpis prijavljenih gasilskih zaščitnih škornjev
IDA po enotni ceni ovrednotena vrednost vseh na razpis prijavljenih IDA
IZP po enotni ceni ovrednotena vrednost vseh na razpis prijavljenih izpihovalnikov
NB po enotni ceni ovrednotena vrednost vseh na razpis prijavljenih nahrbtnih brent
GV po enotni ceni ovrednotena vrednost vseh na razpis prijavljenih gasilskih vozil, podvozij in nadgradenj
SUM(GZO+GZČ+GZŠ+IDA+IZP+NB+GV) vrednost vse na razpis prijavljene gasilske opreme
Upoštevana je oprema, ki ustreza pogojem razpisa.
Določitev višine dodeljenih sredstev za sofinanciranje posamezne gasilske zaščitne obleke: na podlagi števila zaščitnih gasilskih
oblek v razpisu in določene vrednosti gasilske zaščitne obleke se
določi višina sofinanciranja za posamezno zaščitno obleko. Pri tem
se upošteva pripadajoč delež razpoložljivih sredstev za gasilske
zaščitne obleke.
Sredstva namenjena za sof. GZO

t. GZO X dolo�. vred 1GZO

×

100

=

% sof za 1 GZO

Določitev višine dodeljenih sredstev za sofinanciranje posamezne gasilske zaščitne čelade: na podlagi števila zaščitnih gasilskih
čelad v razpisu in določene vrednosti gasilske zaščitne čelade se
določi višina sofinanciranja za posamezno zaščitno čelado. Pri tem
se upošteva pripadajoč delež razpoložljivih sredstev za gasilske
zaščitne čelade.

Št.
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Sredstva namenjena za sof. GZ�
t. GZ� X dolo�. vred 1GZ�

×

=

100

% sof za 1 GZ�

Določitev višine dodeljenih sredstev za sofinanciranje posameznih gasilskih zaščitnih škornjev: na podlagi števila gasilskih zaščitnih škornjev v razpisu in določene vrednosti gasilskih
zaščitnih škornjev se določi višina sofinanciranja za posamezne
gasilske zaščitne škornje. Pri tem se upošteva pripadajoč delež
razpoložljivih sredstev za gasilske zaščitne škornje.
Sredstva namenjena za sof. GZ

×

t. GZ X dolo�. vred 1GZ

100

=

% sof za 1 GZ

Določitev višine dodeljenih sredstev za sofinanciranje posameznega izolirnega dihalnega aparata: na podlagi števila izolirnih dihalnih aparatov v razpisu in določene vrednosti izolirnega
dihalnega aparata se določi višina sofinanciranja posameznega
izolirnega dihalnega aparata. Pri tem se upošteva pripadajoč delež
razpoložljivih sredstev za izolirne dihalne aparate.

Sredstva namenjena za sof. IDA
t. IDA X dolo�. vred. 1 IDA

×

100

=

% sof za 1 IDA

Določitev višine dodeljenih sredstev za sofinanciranje posameznega izpihovalnika: na podlagi števila izpihovalnikov v razpisu
in določene vrednosti izpihovalnika se določi višina sofinanciranja
posameznega izpihovalnika. Pri tem se upošteva pripadajoč delež
razpoložljivih sredstev za izpihovalnike.
Sredstva namenjena za sof. IZP

t. IZP X dolo�. vred. 1 IZP

×

100

=

% sof za 1 IZP
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Določitev višine dodeljenih sredstev za sofinanciranje posamezne nahrbtne brente: na podlagi števila nahrbtnih brent v razpisu in
določene vrednosti nahrbtne brente se določi višina sofinanciranja
posamezne nahrbtne brente. Pri tem se upošteva pripadajoč delež
razpoložljivih sredstev za nahrbtne brente.

Sredstva namenjena za sof. NB

t. NB X dolo�. vred. 1 NB

×

100

=

% sof za 1 NB

Določitev višine dodeljenih sredstev za sofinanciranje posameznega gasilskega vozila, podvozja ali nadgradnje: na podlagi števila
gasilskih vozil v razpisu in določene vrednosti posameznega tipa

5. Višina sredstev, ki so na razpolago
za predmet razpisa: višina sredstev razpisa
znaša 300,000.000 SIT.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti sredstva nabavljena in način financiranja opreme: sofinancirala se bo oprema,
nabavljena v obdobju od 1. 7. 2003 do 30. 6.
2004, na podlagi izstavljenih računov, ki jih
mora vlagatelj predložiti ob prijavi na razpis
do 15. julija 2004.
Z vlagateljem se sklene pogodba o sofinanciranju nabave gasilske zaščitne in
reševalne opreme.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene
vloge za dodelitev sredstev, način predložitve
vlog ter opremljenost vlog
Vlagatelj mora prijavo na razpis za dodelitev sredstev poslati izključno s priporočeno
pošto na Ministrstvo za obrambo, Upravo
Republike Slovenije, najpozneje do 15. 7.
2004.
Upošteva se, da je vloga pravočasno oddana, če je zadnji dan roka oddana na pošti
kot priporočena pošiljka.
Opremljenost vloge
Vlogo za razpis je potrebno poslati v
zaprtem ovitku, na katerem mora biti vidna
naslednja označba: »Ne odpiraj – Vloga za
sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne
opreme«.
Na hrbtni strani mora imeti vloga popolen
naslov vlagatelja.
Veljavna bo vloga, ki bo pravilno opremljena in pravočasno predložena izvajalcu
razpisa. Neveljavne vloge bodo vrnjene
vlagateljem.
Datum odpiranja prispelih vlog
Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo
opravila komisija, imenovana s strani izvajalca in Gasilske zveze Slovenije. Komisija
bo z odpiranjem vlog začela 19. 7. 2004.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Vsi, ki bodo sodelovali na razpisu, bodo
o izidu razpisa pisno obveščeni.
Kraj, kjer zainteresirani vlagatelji lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno
dokumentacijo lahko vlagatelji dobijo v prostorih Gasilske zveze Slovenije, Tržaška 221,
Ljubljana, ali na spletnih straneh Gasilske
zveze Slovenije: www.gasilec.net.
Ministrstvo za obrambo
Uprava RS za zaščito in reševanje
Št. 186/04
Ob-8236/04
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 in 25/04), Ministrstvo za kulturo (v
nadaljevanju: ministrstvo) objavlja

gasilskega vozila, podvozja ali nadgradnje se določi višina sofinanciranja posameznega gasilskega vozila, podvozja ali nadgradnje.
Pri tem se upošteva pripadajoč delež razpoložljivih sredstev za
gasilska vozila.
Sredstva namenjena za sof. GV

t. GV X dolo�. vred. GV

×

100

=

% sof za 1 GV

Pri oceni ustreznosti in upravičenosti nabave opreme se bodo
upoštevali podatki, ki so bili dostavljeni na Gasilsko zvezo Slovenije
(kategorizacija, tehnična dokumentacija, podatki o opremljenosti,
program nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme do leta
2009 potrjen s strani GZ).

javni razpis
za izbor izvajalcev programov
poklicnega usposabljanja, ki jih bo
v letu 2004 sofinancirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega za
kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis 14,
oznaka JPR14-USP-2004)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa in razpisna področja:
predmet razpisa je sofinanciranje programov poklicnega usposabljanja nevladnih in
zasebnih nepridobitnih kulturnih organizacij.
Program je namenjen sofinanciranju izobraževalnih programov, katerih predlagatelji
načrtujejo koordinirane in aktivne udeležbe
posameznikov na seminarjih in delavnicah
na naslednjih področjih: uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne umetnosti, intermedijske umetnosti, knjiga in mediji.
Na razpisu lahko kandidirajo nevladne in zasebne nepridobitne kulturne organizacije s
statusom pravne osebe.
2. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva,
ustanove oziroma fundacije in druge nevladne organizacije ter zasebni nepridobitni
zavodi, ki delujejo na razpisnih področjih (v
nadaljevanju: upravičene osebe).
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta v vlogi organizatorja, ki poslovno in vsebinsko predstavlja in zastopa
kulturno organizacijo.
Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izveden v letu 2004. Vsebino
in celotni obseg projekta je moč razbrati iz
izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih prilog.
Zaprošeni znesek financiranja posameznega programa poklicnega usposabljanja ne
sme presegati 70% predvidenih stroškov
oziroma največ 5,000.000 SIT.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega projekta, prikazanih v
finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
3.1 Na razpis se lahko prijavijo le upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da niso javni zavodi, javni skladi ali
druge javnopravne osebe oziroma niso gospodarske organizacije;
– so za področja umetnosti in knjige nevladne ali zasebne nepridobitne organizacije,
registrirane za opravljanje kulturno-umetni-

ških dejavnosti ter posredovanje kulturnih
dobrin v Sloveniji ali so za področje medijev stanovske organizacije, ki se poklicno
ukvarjajo z javnim obveščanjem (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 aktualno 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;
– prijavljajo do dva programa poklicnega
usposabljanja (obvezno dokazilo: originalna
izjava predlagatelja!);
– prijavljajo program poklicnega usposabljanja, katerega zaprošeni znesek financiranja ne sme presegati najvišje možne
višine zaprošenih sredstev, ki so opredeljena pod točko 2 projektnega razpisa 14
(obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!);
– prijavljajo program, na katerem mora
biti zagotovljena udeležba vsaj treh predavateljev (obvezno dokazilo: originalna izjava
predlagatelja!);
– prijavljajo programe poklicnega usposabljanja, ki niso sestavni del programov v
izobraževalnih ustanovah v Sloveniji ali v
javnih zavodih (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!);
– zagotavljajo dostopnost projektov javnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava
predlagatelja!);
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2003, izpolnjevali vse svoje obveznosti do ministrstva
(obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!);
– prijavljajo projekte, ki bodo v celoti
realizirani v letu 2004 (obvezno dokazilo:
originalna izjava predlagatelja!);
– ne prijavljajo projektov, izbranih na
razpisih Filmskega sklada RS ali Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti (obvezno
dokazilo: originalna izjava predlagatelja!);
– zagotavljajo dostopnost projektov javnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava
predlagatelja!).
3.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed pristojnih
uslužbencev imenuje ministrica za področja,
ki so predmet razpisa. Komisija za odpiranje
vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih predlagateljev ter nepopolnih in prepoznih vlog.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in
po že izdani dokončni odločbi o izboru pro-
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jektov spremeni odločitev in z izvajalcem
ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija
programa, dela programa ali projektov) v
letu 2003 razveže že sklenjeno pogodbo, v
primeru že izplačanih sredstev pa zahteva
povračilo sredstev.
4. Razpisni kriteriji
4.1 Splošni razpisni kriteriji
Kakovost, uspešnost in izvedljivost predlaganega projekta:
– aktualna in kakovostna ponudba predavateljev in udeležencev poklicnega usposabljanja;
– reference predlagatelja in posameznikov, ki so udeleženi v vodenju in izvedbi;
– stopnja celovitosti in zaokroženosti;
tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve koncepta ter predvidena pravočasna,
uspešna in kakovostna izvedba;
– izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese in predvidena prepoznavnost v
slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti;
– stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi;
– predvidena dostopnost (število udeležencev);
– verjetnost večletnega sodelovanja na
slovenski in/ali na mednarodni ravni;
– izkazovanje izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi;
– stopnja vključevanja mlajše generacije
avtorjev in izvajalcev;
– stopnja izvedljivosti projekta;
– realno ovrednoten in uravnotežen
projekt;
– projekt, ki mu ni moč pripisati komercialnega namena oziroma namena ustvarjanja dobička (gl. finančna uravnoteženost!);
– obseg projekta.
4.2 Prednostni razpisni kriteriji
Prednostno bodo obravnavani:
– programi udeležb na delavnicah in seminarjih v tujini in programi organizacij mednarodnih delavnic in seminarjev v Sloveniji;
– programi predlagateljev, ki imajo z
organizacijo izobraževalnih programov večletne izkušnje;
– programi, ki nastajajo v povezovanju z
izobraževalnimi ustanovami;
– programi, ki zagotavljajo čimvečje število predavateljev in slušateljev.
5. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni
višje.
Povzetek načina ocenjevanja: splošni in
prednostni razpisni kriteriji so ovrednoteni s
točkami in na ocenjevalnem listu dostopni
v razpisni dokumentaciji. Na JPR14-USP2004 bodo izbrani projekti, ki jih bo ministrstvo na predlog imenovanih strokovnih komisij uvrstilo na seznam odobrenih projektov
za leto 2004. Najvišje število prejetih točk
za posamezen projekt je 100 točk. Višina
odobrenih sredstev za projekt je odvisna od
skupne višine prejetih točk za posamezen
projekt (od 81 do 100 točk), pri čemer je
možno število točk za splošne razpisne kriterije, navedene pod točko 4.1 60 točk, za
prednostne razpisne kriterije, navedene pod
točko 4.2, pa 40 točk. Ocenjevanje projektov bo potekalo opisno po naslednji opisni
vrednostni lestvici: vrhunsko (od 96 do 100
točk), kakovostno (od 81 do 95 točk), nezadovoljivo (do 80 točk).
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6. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet projektnega razpisa 14 (JPR14-USP-2004), znaša:
50,000.000 SIT. Okvirne razpisne vrednosti
po razpisnih področjih so naslednje:
6.1 uprizoritvene umetnosti: 11,000.000
SIT,
6.2 glasbene umetnosti: 8,000.000 SIT,
6.3 vizualne umetnosti: 8,000.000 SIT,
6.4 intermedijske umetnosti: 8,000.000
SIT,
6.5 knjiga: 9,000.000 SIT,
6.6 mediji: 6,000.000 SIT.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2004
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2004
in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03).
8. Razpisni rok: razpis se prične 25. 3.
2004 in zaključi 28. 4. 2004.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– navodila z navedbo obveznih prilog;
– prijavni obrazec 1;
– prijavni obrazec 2 (izjava o izpolnjevanju pogojev);
– vzorec ocenjevalnega lista.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce
1-2,
– ustrezno dokazilo, navedeno v drugi
alinei točke 3.1,
– 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. ure 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 razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena
članov strokovnih komisij…).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo
v času razpisnega roka zainteresiranim
predlagateljem razpisno dokumentacijo
tudi poslati.
10. Oddaja in dostava predlogov
10.1 Vloga mora biti izpolnjena na
ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če predlagatelj prijavlja dva projekta,
mora vsak projekt poslati v ločeni kuverti in
za vsak projekt predložiti popolno razpisno
dokumentacijo.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, do 28. 4. 2004 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na
prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na projektni razpis 14 z oznako JPR14-USP-2004
in z obvezno navedbo Programi poklicnega
usposabljanja. Na hrbtni strani ovitka mora
biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
10.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 28. 4. 2004 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh bistvenih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
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Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku 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 vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
11. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil:
– uprizoritvene umetnosti: Uros.Korencan@gov.si,
– glasbene umetnosti: Sonja.Kralj-Bervar@gov.si,
– vizualne umetnosti: Nada.Zoran@gov.si,
– intermedijske umetnosti: Vilma.StritofCretnik@gov.si,
– knjiga: Barbara.Kozelj@gov.si,
– mediji: Marko.Jensterle@gov.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede
razpisa obrnejo na pristojne uslužbence ministrstva v času od 5. 4. 2004 do 16. 4. 2004
oziroma se udeležijo javnih inštrukcij, ki se
bodo odvijale na Maistrovi 10, sejna soba v
pritličju, po naslednjem urniku:
– uprizoritvene umetnosti: 14. 4. 2004
ob 10. uri,
– glasbene umetnosti: 14. 4. 2004 ob
11. uri,
– vizualne umetnosti: 14. 4. 2004 ob
13. uri,
– intermedijske umetnosti: 14. 4. 2004
ob 14. uri,
– knjiga: 15. 4. 2004 ob 10. uri,
– mediji: 15. 4. 2004 ob 11. uri.
12. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v
razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je
navedeno pod 9. točko.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v enem mesecu
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
3. 5. 2004.
Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku,
kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 404-03-9/2004/1
Ob-8241/04
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Trg Osvobodilne fronte 13, Ljubljana, v skladu z 38. in 39. členom Zakona o raziskovalni
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91 – I) ter 17. in
23. členom Pravilnika o nagradah in priznanjih Republike Slovenije za znanstveno-raziskovalno delo (Ur. l. RS, št. 39/98, št. 11/99
in 33/01) objavlja
javni razpis
priznanj za znanstveno-raziskovalno
delo, ki jih podeljuje Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport v letu 2004
1. Naziv in sedež razpisovalca: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa:
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a) predlogi za priznanje Ambasador RS
v znanosti;
b) predlogi za priznanje za raziskovalne
dosežke, s katerimi se utrjuje in razvija identiteta Slovenije.
a) Priznanje Ambasador Republike Slovenije v znanosti se podeljuje:
Posameznikom, ki so s svojim raziskovalnim delom in dejavnostjo v mednarodnih
strokovnih združenjih dosegli največjo mednarodno odmevnost znanstvenega dela in
nastopanja zunaj ožjih strokovnih krogov in
s tem prispevali k povečanju mednarodne
uveljavitve Republike Slovenije.
V predlogu za priznanje mora biti naveden predlagatelj, ime kandidata, področje
raziskovalnega dela in vrsta priznanja.
Predlogu mora biti priložena strokovna
utemeljitev.
b) Priznanje za raziskovalne dosežke, s
katerimi se utrjuje in razvija identiteta Slovenije, se podeljuje:
Posameznikom, ki so s svojim raziskovalnim delom, zlasti na področju slovenskega jezika, literature, narodopisja, arheologije, zgodovine in preučevanja slovenskega
umetnostnega in znanstvenega ustvarjanja
in slovenskega prostora pripomogli k utrjevanju identitete Slovenije in pri tem dosegli
tudi mednarodni odmev.
V predlogu za priznanje mora biti naveden predlagatelj, ime kandidata, področje
raziskovalnega dela in vrsta priznanja.
Predlogu mora biti priložena strokovna
utemeljitev.
3. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
pri svojih odločitvah upošteva naslednje
splošne kriterije za podelitev priznanj:
Za predloge pod a):
– izkazano znanstveno delovanje v
tujini;
– izkazan prispevek pri prenosu izvirnih
znanstvenih dosežkov v Slovenijo;
– podeljena ugledna tuja priznanja;
– izdane knjige s široko odmevnostjo
v tujini;
– vabljena predavanja na uglednih ustanovah;
– članstvo v najbolj uglednih združenjih;
– udeležba v pomembnih mednarodnih
oziroma tujih projektih ipd.
Za predloge pod b):
– izdane knjige s široko odmevnostjo
v tujini;
– odmevne raziskave;
– odmevni nastopi na znanstvenih srečanji.
4. Priznanja se podeljuje za leto 2004.
5. Strokovno utemeljeni predlogi za obe
priznanji morajo prispeti v zaprtih ovojnicah
in v dveh izvodih z oznako “Ne odpiraj –
predlog za priznanje Ambasador RS v znanosti” ali »Ne odpiraj – predlog za priznanje
za raziskovalne dosežke« ter z navedbo
pošiljatelja. Ne glede na način prenosa te
pošiljke morajo predlogi prispeti v glavno
pisarno Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, Ljubljana, najkasneje do
30. aprila 2004 do 12. ure.
6. V roku dostavljene in pravilno označene predloge bo odprla Komisija za odpiranje predlogov, dne 5. maja 2004 ob 12. uri
v prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, Ljubljana.
Nepravočasni in nepravilno označeni
predlogi bodo vrnjeni predlagatelju.
7. Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo
vsak delavnik od 7. do 16. ure na recepciji
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Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, Ljubljana ali na spletni strani http/
www.mszs.si/znanost/javni razpisi.
8. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na tel. 01/478-46-65.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 404-03-10/2004/1
Ob-8242/04
Komisija Republike Slovenije za nagrade in priznanja v skladu z 38. in 39. členom
Zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 8/91 – I) in 12. členom Pravilnika o nagradah in priznanjih Republike Slovenije za
znanstveno-raziskovalno delo (Ur. l. RS, št.
39/98, 11/99 in 33/01; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) objavlja
javni razpis
Zoisovih nagrad in Zoisovih priznanj,
ki jih podeljuje Komisija Republike
Slovenije za nagrade in priznanja v letu
2004
1. Naziv in sedež razpisovalca: Komisija
Republike Slovenije za nagrade in priznanja
(v nadaljevanju: komisija), Trg OF 13, 1000
Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predlogi za
Zoisove nagrade in Zoisova priznanja.
I. Zoisove nagrade
Zoisove nagrade se podeljuje za:
a) vrhunske znanstvene dosežke na področju temeljnih in aplikativnih raziskav;
b) za življenjsko delo znanstvenika, ki je
s svojim delom bistveno prispeval k razvoju
znanosti. Za to nagrado je lahko predlagan
znanstvenik, ki je že dopolnil 65 let starosti.
Nagrada pod a) se podeljuje za dela, ki
so bila objavljena v zadnjih sedmih letih (od
vključno leta 1997 do 2003).
V predlogu za nagrado mora biti navedeno:
– predlagatelj;
– ime kandidata oziroma kandidatov;
– področje raziskovalnega dela kandidata oziroma kandidatov;
– vrsta nagrade.
Predlogu mora biti priloženo:
– strokovna utemeljitev, ki jo pripravita
dva strokovnjaka s področja, kamor sodijo
predlagana dela;
– bibliografija kandidata oziroma kandidatov;
– ocena mednarodne odmevnosti predloženih del. Na področjih, kjer obstaja mednarodni indeks citiranosti, navedite tudi
število vseh citatov, ki se nanašajo samo na
dela predlagana za nagrado;
– dela, ki so predlagana za nagrado.
Predlog mora biti predložen v dveh izvodih (vključno z ustrezno dokumentacijo).
Nagrada pod b) se podeljuje za življenjsko delo.
V predlogu za nagrado mora biti navedeno:
– predlagatelj;
– ime kandidata;
– področje raziskovalnega dela kandidata;
– vrsta nagrade.
Predlogu mora biti priloženo:
– strokovna utemeljitev, ki jo pripravita
dva strokovnjaka s področja, na katerega
sodi znanstveno delo kandidata;
– biografija kandidata;
– bibliografija kandidata;
– ocena mednarodne odmevnosti dela
kandidata. Na področjih, kjer obstaja mednarodni indeks citiranosti, navedite tudi število vseh citatov.

Predlog mora biti predložen v dveh izvodih (vključno z ustrezno dokumentacijo).
II. Zoisova priznanja
Zoisova priznanja se podeljuje za:
a) pomembne znanstvene dosežke na
področju temeljnih in aplikativnih raziskav;
b) za izume, tehnološke dosežke in
uporabo znanstvenih izsledkov, ki izstopajo
po izvirnosti in domiselnosti in predstavljajo
pomemben prispevek pri uvajanju novosti v
gospodarske in druge dejavnosti.
Priznanja pod a) se podeljuje za dela, ki
so bila objavljena v zadnjih sedmih letih (od
vključno leta 1997 do 2003).
V predlogu mora biti navedeno:
– predlagatelj;
– ime kandidata oziroma kandidatov;
– področje raziskovalnega dela kandidata oziroma kandidatov;
– vrsta priznanja.
Predlogu mora biti priloženo:
– strokovna utemeljitev, ki jo pripravita
dva strokovnjaka s področja, kamor sodijo
predlagana dela;
– bibliografija kandidata oziroma kandidatov;
– ocena mednarodne odmevnosti predloženih del. Na področjih, kjer obstaja mednarodni indeks citiranosti navedite tudi število vseh citatov, ki se nanašajo samo na dela
predlagana za priznanje;
– dela, ki so predlagana za priznanje.
Predlog mora biti predložen v dveh izvodih (vključno z ustrezno dokumentacijo).
Priznanja pod b) se podeljuje za izume,
tehnološke dosežke in uporabo znanstvenih
izsledkov.
V predlogu mora biti navedeno:
– predlagatelj;
– ime kandidata oziroma kandidatov;
– področje raziskovalnega dela kandidata oziroma kandidatov;
– vrsta priznanja.
Predlogu mora biti priloženo:
– strokovna utemeljitev, ki mora biti
pripravljena skladno z »Navodili za pripravo predlogov s področja izumov«
(www.mszs.si/znanost/javni razpis/);
– tehnična dokumentacija.
Predlog mora biti predložen v dveh izvodih (vključno z ustrezno dokumentacijo).
3. Komisija pri svojih odločitvah upošteva naslednje splošne kriterije za podelitev nagrad in priznanj za znanstvene
dosežke:
– dela, ki se nagrajujejo, morajo vsebovati izvirne dosežke, ki so pomemben
prispevek k znanosti;
– objavljena morajo biti tako, da so dostopna strokovnjakom pri nas in v tujini;
– odlikovati se morajo vsaj po enem od
naslednjih vidikov:
a) da prinašajo nove ideje, pomembne
za nadaljnji razvoj znanosti ali stroke na
svojem področju pri nas in v svetu;
b) da prinašajo nove metode;
c) da pomenijo odmeven prispevek v
svetovni zakladnici znanja;
d) da prinašajo ekonomske učinke v gospodarskih in drugih dejavnostih;
e) da so pomembno obogatila kulturo.
Kriteriji za podelitev priznanja za izume,
tehnološke dosežke in uporabo znanstvenih
izsledkov so:
– da povečujejo konkurenčnost in dodano vrednost proizvodov;
– da odpirajo nove trge;
– da omogočajo odpiranje delovnih mest
in gospodarskih družb.
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4. Pravilnik v 11. členu določa, da lahko
znanstvenik prejme le eno nagrado za vrhunski dosežek in le eno priznanje za pomemben
dosežek. Predlog za nagrado ali priznanje
ne sme vključevati del, ki so že bila predmet prejšnjih nagrad ali priznanj. Nagrade
in priznanja za najvišje dosežke na področju
znanosti v Republiki Sloveniji, podeljene do
uveljavitve tega pravilnika, so izenačene z
nagradami, podeljenimi po tem pravilniku.
Navedeno velja tudi v primerih, če je
kandidat prejel nagrado ali priznanje v
skupini.
5. Nagrade in priznanja se podeljuje za
leto 2004.
6. Strokovno utemeljeni predlogi za Zoisove nagrade in Zoisova priznanja morajo
prispeti v zaprtih ovojnicah in v dveh izvodih (tudi vsa zahtevana dokumentacija mora
biti v dveh izvodih) na Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana, z
oznako »Ne odpiraj – predlog za Zoisovo
nagrado« ali »Ne odpiraj – predlog za Zoisovo priznanje«, ter z navedbo pošiljatelja. Ne
glede na način prenosa te pošiljke morajo
predlogi prispeti v glavno pisarno najkasneje
do 7. maja 2004 do 12. ure.
7. V roku dostavljene in pravilno označene predloge bo odprla Komisija za odpiranje
predlogov, dne 12. maja 2004 ob 11.30, v
prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, Ljubljana.
Nepravočasni in nepravilno označeni
predlogi ter predlogi, ki ne bodo skladni z razpisnimi pogoji, bodo vrnjeni predlagatelju.
8. Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo
vsak delavnik od 7. do 16. ure na recepciji
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, Ljubljana ali na spletni strani http/
www.mszs.si/znanost/javni razpisi.
9. Vse dodatne informacije v zvezi razpisom dobite na tel. 01/478-46-65.
10. Zoisove nagrade in Zoisova priznanja bodo podeljena novembra 2004.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 404-03-8/2004/1
Ob-8246/04
Na podlagi določb Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03
in 67/03 – popr.), Pravilnika o financiranju in
sofinanciranju mednarodnega znanstvenega
sodelovanja Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 62/96, 11/98, 48/99, 46/01 in 97/03), Uredbe o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na
področju kulture, vzgoje, znanosti in tehnike
med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Francoske republike (Ur. l. RS, št. 14/93,
MP, št. 4/93), ter Sporazuma o znanstvenem
sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo,
znanost in šport Republike Slovenije in Nacionalnim centrom za znanstvene raziskave
Francije, ki je bil podpisan 29. septembra
2003, Ministrstvo Republike Slovenije za
šolstvo, znanost in šport, Trg Osvobodilne
fronte 13, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje skupnih slovenskofrancoskih znanstveno tehnoloških
projektov v okviru programa med
Ministrstvom za šolstvo, znanost
in šport Republike Slovenije in
Nacionalnim centrom za znanstvene
raziskave Francije v letih 2004 do 2005
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
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2. Predmet razpisa je sofinanciranje
medsebojnih obiskov (stroški potovanj in bivanj) raziskovalcev iz Republike Slovenije in
Francoske republike, ki bodo izvajali skupne
2-letne raziskovalne projekte v obdobju od
1. 6. 2004 do 31. 12. 2005.
3. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Republike Slovenije bo sofinanciralo:
– mednarodne prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih v Francoski
republiki;
– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije
in dnevnice za francoske raziskovalce ob
obiskih v Republiki Sloveniji (kratki obiski
– do 14 dni);
– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
400 USD mesečnega nadomestila (za namene dnevnic) v SIT protivrednosti za francoske raziskovalce ob obiskih v Republiki
Sloveniji (dolgi obiski – do 3 mesecev).
4. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– projekte je potrebno prijaviti na posebnih obrazcih;
– projekti so 2-letni;
– vloge se lahko nanašajo na raziskave
v genomiki in nanotehnologijah;
– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki so vpisani v
evidenco ministrstva za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji
oziroma register zasebnih raziskovalcev, ter
izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom o
raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi
ministrstva ter izvajajo s strani ministrstva
financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: JRO)
ali s strani ministrstva financirane oziroma
sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr, sodelovanje v
5. oziroma 6. okvirnem programu Evropske
unije (v nadaljnjem besedilu: EU) na področju raziskav in tehnološkega razvoja) oziroma s strani Ministrstva za gospodarstvo
Republike Slovenije sofinancirane razvojno
tehnološke projekte, ki zagotavljajo osnovni
vir raziskav;
– vodja projekta mora izpolnjevati pogoje
iz Zakona raziskovalni in razvojni dejavnosti
za vodjo raziskovalnega projekta (Ur. l. RS,
št. 96/02).
5. Vloga za sofinanciranje mora vsebovati naslednje elemente:
– izpolnjene in podpisane obrazce s podatki o vlagatelju, vodji projekta, francoskem
partnerju, drugih sodelujočih raziskovalcih
ter vsebino projekta;
– kratka življenjepisa vodje projekta in
francoskega partnerja, z najpomembnejšimi publikacijami v zadnjih 5 letih, ki se nanašajo na vsebino projekta;
– navedbo osnovnih virov financiranja
raziskav na slovenski strani;
– pregled predlaganih obiskov;
– opis dosedanjega sodelovanja ter navedbo skupnih publikacij.
6. Merila za izbiro prijav oziroma vlog za
sofinanciranje
Predlog izbora vlog za sofinanciranje pripravi s strani ministra imenovana strokovna
komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje
kvalitete raziskovalnih projektov oziroma
programov po metodologiji ministrstva. Navedeno ovrednotenje vključuje: pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije, znanstveno
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odličnost oziroma aplikativnost raziskav,
potencialne možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU, uporabnost projekta
v praksi oziroma gospodarstvu, reference
vodje projekta in raziskovalne skupine,
vključenost mladih raziskovalcev, izvedljivost projekta.
Skladno s Sporazumom o znanstvenem
sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo,
znanost in šport Republike Slovenije in Nacionalnim centrom za znanstvene raziskave
Francije bo izbor vlog za sofinanciranje, na
katerega je Ministrstvo vezano, sporazumno
opravljen. Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport Republike Slovenije bo izdalo sklep o
izboru vlog za sofinanciranje (zlasti odobritev števila izmenjav in odobritev pripadajočih sredstev).
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 15,000.000 SIT.
Za sofinanciranje projekta v letu 2005
morajo vlagatelji oddati ponovno vlogo na
javni razpis.
8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. junij 2004.
9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. 6. 2004 do 31. 12. 2005.
10. Pisne vloge z dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, vloga za sofinanciranje skupnih slovensko-francoskih znanstveno tehnoloških projektov v okviru programa
med Ministrstvom za šolstvo, znanost in
šport Republike Slovenije in Nacionalnim
centrom za znanstvene raziskave Francije
v letih 2004 do 2005« morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah na naslov: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike
Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
Vloge morajo na zgornji naslov, ne glede
na način prenosa, prispeti do vključno torka,
20. aprila 2004, do 16. ure.
11. Vloge bo po preteku tega roka odprla
strokovna komisija.
12. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala
in bodo vrnjene vlagateljem.
13. Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije ob 10. uri, v sredo, 21. aprila
2004.
14. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni predvidoma maja 2004.
Podrobnejše informacije: Alenka Kocjan,
tel. 01/478-46-00, elektronska pošta: alenka.kocjan@gov.si.
Razpis in prijavni obrazci bodo po objavi
javnega razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije objavljeni tudi na spletnih straneh
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, interesenti pa jih lahko
dvignejo tudi v Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Trg OF
13, Ljubljana.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 362-8/2004
Ob-7943/04
Stanovanjska komisija Vlade Republike
Slovenije, na podlagi 6. člena stanovanjskega pravilnika Stanovanjske komisije Vlade
Republike Slovenije objavlja
razpis
za dodelitev službenih stanovanj v
najem
Upravičenci do prijave na razpisu so po
določbi 1. člena stanovanjskega pravilnika
delavci zaposleni v Vladi Republike Slovenije, ministrstvih in vladnih službah in drugih organizacijskih enotah državne uprave
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Št.
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ter Državnega pravobranilstva Republike
Slovenije, z izjemo Ministrstva za notranje
zadeve in Ministrstva za obrambo.
I. Predmet razpisa:
a) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Ljubljana:
– Cesta 24. junija 37, stan. št. 1 (delno oprem.) – dvosobno velikosti 58,46 m2
(park. mesto),
– Cesta 24. junija 39, stan. št. 7 (delno oprem.) – dvosobno velikosti 58,48 m2
(park. mesto),
– Cesta 24. junija 37, stan. št. 8 (delno
oprem.) – garsonjera velikosti 42,21 m2
(park. mesto),
– Cesta 24. junija 39, stan. št. 17 (delno oprem.) – garsonjera velikosti 39,26 m2
(park. mesto),
– Cesta 24. junija 37, stan. št. 6 (delno oprem.) – dvosobno velikosti 58,45 m2
(park. mesto),
– Maleševa ulica 8, stan. št. 5 (delno
oprem.) – enosobno velikosti 43,17 m2
(park. mesto),
– Maleševa ulica 12, stan. št. 5 (delno
oprem.) – enosobno velikosti 43,53 m2
(park. mesto),
– Maleševa ulica 14, stan. št. 5 (delno
oprem.) – enosobno velikosti 43,46 m2
(park. mesto),
– Bergantova ulica 2, stan. št. 5 (delno oprem.) – enosobno velikosti 47,90 m2
(park. mesto),
– Bergantova ulica 2, stan. št. 8 (delno oprem.) – enosobno velikosti 46,82 m2
(park. mesto),
– Kotnikova ulica 14, stan. št. 30 (delno oprem.) – dvosobno velikosti 63,38 m2
(park. mesto),
– Kotnikova ulica 24, stan. št. 7 (neoprem.) – dvoinpolsobno velikosti 75,53 m2
(park. mesto),
– Kotnikova ulica 24, stan. št. 17 (neoprem.) – dvoinpolsobno velikosti 75,43 m2
(park. mesto),
– Bilečanska ulica 2, stan. št. 152 (neoprem.) – dvosobno velikosti 64,65 m2,
– Gregorčičeva ulica 11a, stan. št. 16
(neoprem.) – enosobno velikosti 42,32 m2,
– Primožičeva ulica 1, stan. št. 22 (neoprem.) – enosobno velikosti 43,05 m2,
– Riharjeva ulica 28, stan. št. 24 (oprem.)
– garsonjera velikosti 26,18 m2,
– Zavetiška ulica 8, stan. št. 10 (oprem.)
– garsonjera velikosti 21,38 m2,
– Ulica Metoda Mikuža 6, stan. št. 12
(neoprem.) – dvoinpolsobno velikosti 70,12
m2 ,
– Ulica Vide Janežič 3, stan. št. 12 (neoprem.) – trisobno velikosti 80,38 m2,
– Topniška ulica 45, stan. št. 4 (neoprem.) – enosobno velikosti 43,79 m2,
– Dunajska cesta 115, stan št. 25 (neoprem.) – dvosobno velikosti 55,66 m2,
– Peričeva ulica 31, stan. št. 11 (oprem.)
– dvosobno velikosti 56,79 m2 (park. mesto),
– Tržaška ulica 47, stan. št. 516 (neoprem.) – dvosobno velikosti 56,94 m2,
– Scopolijeva ulica 17, stan. št. 20 (neoprem.) – enosobno velikosti 29,43 m2;
b) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Bovec: Mala vas 95 (neoprem.)
– dvosobno velikosti 53,75 m2;
c) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Celje: Nušičeva ulica 14, stan. št. 45
(neoprem.) – enosobno velikosti 43,12 m2;
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d) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Gornja Radgona: Panonska ulica 5,
stan. št. 9 (neoprem.) – trisobno velikosti
66,80 m2;
e) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Grosuplje: Adamičeva ulica 41b,
stan. št. 1 (neoprem.) – enosobno velikosti
51,50 m2;
f) oddaja v najem nezasedenih stanovanj
– Ilirska Bistrica:
– Cankarjeva ulica 1, stan. št. 2 (neoprem.) – dvosobno velikosti 66,54 m2,
– Gubčeva ulica 1, stan. št. 4 (neoprem.)
– dvosobno velikosti 70,60 m2;
g) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Kranj: Ulica Lojzeta Hrovata 5, stan.
št. 40 (neoprem.) – garsonjera velikosti
33,50 m2;
h) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Maribor:
– Framska ulica 7, stan. št. 8 (neoprem.)
– enoinpolsobno velikosti 42,51 m2,
– Turnerjeva ulica 7, stan. št. 5 (neoprem.) – enosobno velikosti 31,96 m2,
– Gosposvetska ulica 30, stan. št. 1 (neoprem.) – dvosobno velikosti 54,31 m2;
i) oddaja v najem nezasedenih stanovanj
– Mirna:
– Glavna cesta 51, stan. št. 14 (neoprem.) – dvosobno velikosti 49,19 m2,
– Sokolska ulica 12, stan. št. 8 (neoprem.) – trisobno velikosti 78,11 m2;
j) oddaja v najem nezasedenih stanovanj
– Murska Sobota:
– Lendavska ulica 19b, stan. št. 35 (neoprem.) – trisobno velikosti 76,35 m2,
– Lendavska ulica 17b, stan. št. 39 (neoprem.) – trisobno velikosti 78,80 m2,
– Lendavska ulica 23a, stan. št. 195 (neoprem.) – trisobno velikosti 75,51 m2,
– Stara ulica 18, stan. št. 10 (neoprem.)
– garsonjera velikosti 22,27 m2;
k) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Nova Gorica:
– Delpinova ulica 14, stan. št. 14 (neoprem.) – trisobno velikosti 61,79 m2,
– Gradnikove brigade 57, stan. št. 40
(neoprem.) – garsonjera velikosti 36,22 m2;
l) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Ptuj:
– Rimska ploščad 13, stan. št. 9 (neoprem.) – enosobno velikosti 44,41 m2,
– Ul. 25. maja 5, stan. št. 11 (neoprem.)
– dvosobno velikosti 60,15 m2;
m) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Slovenske Konjice: Stari trg 36a,
stan. št. 1 (neoprem.) – dvosobno velikosti
45,50 m2;
n) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Sežana:
– Kidričeva ulica 8, stan. št. 12 (neoprem.) – garsonjera velikosti 45,26 m2,
– Ivana Turšiča 9, stan. št. 43 (neoprem.)
– garsonjera velikosti 28,21 m2.
V vsa stanovanja, ki so predmet razpisa,
bo vselitev možna po izvedeni obnovi.
II. Razpisni pogoji
Uslužbenec ima pravico kandidirati na
razpisu za dodelitev službenih stanovanj,
če ni sam ali njegov zakonski oziroma
izvenzakonski partner lastnik oziroma solastnik stanovanjske nepremičnine v oddaljenosti do 50 km od kraja, kjer opravlja
svoje delo oziroma, če nima na kakšen
drug način urejeno rabo stanovanja za ne-

profitno najemnino tako, da se lahko šteje,
da je njegov stanovanjski status urejen. Posamezni prosilec lahko kandidira samo za
eno stanovanje.
Prosilci, ki so upravičeni do prijave na
razpis, morajo priložiti naslednje listine:
1. vloga prosilca (s kratkim opisom stanovanjskih razmer);
2. izpolnjene obrazce (obrazec 1, obrazec 2, obrazec 3);
3. potrdilo o stalnem oziroma začasnem
bivališču, ki ni starejše kot mesec dni;
4. dokazila (najemno pogodbo oziroma
drugo dokazilo o obstoju najemnega razmerja).
Zahtevani obrazci (obrazec 1, obrazec 2, obrazec 3) so objavljeni na spletni
strani Servisa skupnih služb Vlade (http://
INTRANET.SIGOV.SI/SSSV), pod vsebino
STANOVANJA.
Vloge z izpolnjenimi obrazci in dokazili so
državni organi dolžni pregledati in samo popolno opremljene vloge točkovati v skladu s
stanovanjskim pravilnikom Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije. Pri vrednotenju delovnih mest se upošteva prevedba nazivov delovnih mest glede na Zakon o
javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02).
Po točkovanju vlog državni organi sestavijo
prednostni vrstni red, v katerem prosilce razvrstijo po številu zbranih točk. V prednostni
vrstni red so državni organi dolžni vključiti
tudi prosilce organov v njihovi sestavi.
Državni organi morajo izdelani prednostni red s predlogom predstojnika, vlogami in
izpolnjenimi obrazci ter ostalimi zahtevanimi
listinami in dokazili, poslati na naslov Servisa skupnih služb Vlade kot strokovni službi
Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije do 30. 4. 2004.
Na javni razpis se lahko prijavijo tudi delavci, ki so upravičeni do prijave na razpis in
so jim bila službena stanovanja dodeljena
na podlagi petega in šestega odstavka 2.
člena stanovanjskega pravilnika. V primeru,
da dosežejo zadostno število točk, se v razpis vključi tudi stanovanje, ki ga zasedajo,
najemna pogodba pa se spremeni (za čas
opravljanja dela v državnem organu).
III. Splošne določbe
Stanovanjska komisija Vlade Republike
Slovenije, pri odločanju o dodelitvi službenih stanovanj, nepopolno opremljenih vlog
in vlog, ki jih državni organi ne bodo poslali
na naslov Servisa skupnih služb Vlade do
30. 4. 2004, ne bo upoštevala.
Podatek o velikosti zaprošenega stanovanja, ki so ga prosilci dolžni navesti v obrazcu 1, je samo informativnega značaja
in ga Stanovanjska komisija pri odločanju
o dodelitvi ni dolžna upoštevati. O rezultatih razpisa bodo obveščeni vsi državni
organi, katerih prosilci so se prijavili na
razpis. Državni organi so dolžni vse prosilce v okviru svojega organa obvestiti o
rezultatih razpisa. Rezultati razpisa bodo
objavljeni tudi na spletni strani Servisa
skupnih služb Vlade.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade
Št. 846

Ob-8082/04

Na podlagi 18. člena Zakona o blagovnih rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95 in 38/99),
objavljamo
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javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo mazuta
1. Prodajalec: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve.
2. Naslov prodajalca: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.
3. Predmet javnega razpisa je:
a) prodaja okoli 1.991 ton kurilnega
olja – srednje – mazuta (v nadaljevanju:
mazut);
b) mazut se prodaja po načelu »videno-kupljeno«, kupec lahko prevzame v
skladišču prodajalca vzorec – največ 1 kg
mazuta;
c) kupec lahko kupi tudi manjše količine
mazuta iz točke 3.a).
4. Kraj in čas prevzema blaga: rezervoar
na lokaciji Salonita Anhovo po pariteti EXW
(Incoterms 2000), sukcesivno in v skladu s
pogodbo med prodajalcem in izbranim kupcem, najkasneje do 30. 11. 2004.
5. Cena: v SIT za kg mazuta brez davščin.
Mazut bo prodan kupcu, ki bo ponudil
najvišjo ceno. V primeru, da dva ali več
kupcev ponudi enako ceno, ima prednost
kupec, ki ponudi nakup večje količine mazuta. Po ocenitvi ponudb prodajalec sklene pogodbo z enim ali več najugodnejšimi kupci;
6. Višina kavcije: pred odpiranjem ponudb morajo kupci položiti kavcijo v višini
10% ponudbene vrednosti na transakcijski
račun št. 01100-6030230073.
Po opravljenem javnem odpiranju ponudb se kupcem, ki s svojo ponudbo ne
uspejo, kavcija vrne v roku 5 delovnih dni
od datuma izbire, brez obresti.
Pri izbranem kupcu se položena kavcija
všteje v kupnino pri zadnjem plačilu kupnine
oziroma se v primeru plačila z odlogom vrne
po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti v
roku 5 delovnih dni, obakrat brez obresti.
7. Način in rok plačila: kupec lahko
plača kupnino pred prevzemom blaga na
transakcijski račun št. 01100-6030230073
ali v roku 30 dni po prevzemu blaga, če
pred prevzemom blaga zavaruje plačilo z
bančno garancijo.
8. Predložitev ponudb: pisne ponudbe
v zaprtem ovitku z oznako »Ponudba za
nakup mazuta – Ne odpiraj« in naslovom
pošiljatelja je potrebno predložiti do 15. 4.
2004 do 15. ure na naslov Zavod RS za
blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000
Ljubljana. Prodajalcu je potrebno pred pričetkom odpiranja ponudb predložiti potrdilo
o plačani kavciji.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 4. 2004 ob 10. uri, v sejni sobi, VII. nadstropje, Zavoda RS Za blagovne rezerve,
Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
10. Prodajalec na podlagi tega razpisa
ni zavezan skleniti pogodbe s kupcem, ki
ponudi najugodnejšo ceno ali katerimkoli
drugim kupcem in nima nobenih obveznosti
do prizadetih kupcev.
11. Dodatne informacije: Karmen Verbovšek ali Vida Trunk, tel. 01/589-73-00,
faks 01/589-73-47.
12. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 3. 2004.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 004/2004

Št.
Ob-8059/04

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 004/2004
1. Naročnik, poštni naslov: RTV Slovenija, javni zavod, Kolodvorska 2, 1550
Ljubljana.
2. Opis predmeta javnega razpisa: dokumentarna oddaja – 4 oddaje po 50 minut.
3. Navedba posamičnih delov javnega
razpisa, če se lahko ponudniki potegujejo
tudi samo za del predmeta javnega razpisa:
ponuditi je možno posamezno dokumentarno oddajo.
4. Datum pričetka in dokončanja izvedbe predmeta javnega razpisa: od podpisa
pogodbe (predvidoma maj 2004) do konca
leta 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
004/2004. Razpisna dokumentacija v tiskani
verziji bo na razpolago za 6.000 SIT z vključenim DDV po enodnevni predhodni najavi
po telefaksu 00386/1/475-21-86 – 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 00-51634-566 z oznako predmeta plačila (AV RTV
004/2004) in z navedbo davčne številke in
sedeža podjetja.
6. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo – e-mail: ziva.mali@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 004/2004 – dokumentarna oddaja – 4 oddaje po 50 minut«. Ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 4. 5.
2004 do 10. 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
Ob-7952/04
Na podlagi Poslovnega načrta Garancij-
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ske sheme za Pomurje objavlja RRA Mura
d.o.o., Murska Sobota, Garancijska shema
za Pomurje, v sodelovanju z Mrežnim pomurskim podjetniškim inkubatorjem, podjetjem za pospeševanje podjetništva v Pomurju d.o.o. ter Novo KBM d.d., Podružnica
Pomurje – LLT in Novo Ljubljansko banko
d.d., Podružnica Pomurje
razpis
za dolgoročne kredite ter garancije
namenjene kreditiranju »inkubirancev«
v mrežnem pomurskem podjetniškem
inkubatorju, podjetju za pospeševanje
podjetništva v Pomurju d.o.o.
1. Predmet razpisa: predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih
kreditov v skupni višini 100,000.000 SIT, za
katere bo RRA Mura d.o.o. Garancijska shema za Pomurje dodeljevala garancije v višini
do 80% kreditnega zneska, vendar garancija ne more presegati zneska 45.500 EUR.
2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. Krediti:
– maksimalni znesek kredita, za katerega lahko zaprosijo proizvodna podjetja
znaša 15,000.000 SIT, v izjemnih primerih
do 20,000.000 SIT;
– maksimalni znesek kredita, za katerega lahko zaprosijo storitvena podjetja znaša
5,000.000 SIT;
– obrestna mera za kredite znaša od
5,00% do 6,70%, letno nominalno;
– doba vračanja kredita je do največ 5 let,
moratorij na odplačilo glavnice 6 mesecev.
2.2. Garancije:
– prosilec vloži vlogo za garancijo RRA
Mure d.o.o. Garancijske sheme za Pomurje
hkrati z vlogo za kredit;
– garancija RRA Mure d.o.o. Garancijske
sheme za Pomurje se lahko odobri do višine
80% kreditiranega zneska, vendar ne more
presegati zneska 45.500 EUR;
– prosilec zavaruje prejeto garancijo
RRA Mure d.o.o. Garancijske sheme za
Pomurje s poroki na podlagi notarskega
sporazuma.
3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja
zemljišč in pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov;
– stroški nakupa, graditve in prenove poslovnih prostorov;
– stroški nakupa opreme-osnovnih
sredstev;
– stroški nematerialnih investicij (nakup
patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja).
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje kriterije:
– so vključena v Mrežni pomurski podjetniški inkubator, podjetje za pospeševanje
podjetništva v Pomurju d.o.o.;
– med viri financiranja imajo zagotovljenih najmanj 25% lastnih sredstev;
– za zavarovanja kredita z garancijo
RRA Mure d.o.o. Garancijske sheme za
Pomurje, morajo imeti/pridobiti status člana
Garancijske sheme za Pomurje.
5. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije
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Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije je razvidna iz obrazca »Krediti/
Garancije – vloga – »inkubator«, ki ga prosilci dobijo na naslednjih mestih:
– Mrežni pomurski podjetniški inkubator,
podjetje za pospeševanje podjetništva v Pomurju d.o.o., Plese 9/a, Murska Sobota, tel.
02/530-82-00.
Vloge z vso zahtevano dokumentacijo se
oddajo v dveh izvodih na Mrežni pomurski
podjetniški inkubator, podjetje za pospeševanje podjetništva v Pomurju d.o.o., Plese
9/a, Murska Sobota.
6. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt
do porabe sredstev oziroma najpozneje do
31. 12. 2004.
7. Obravnava vlog
Nepopolnih vlog komisija ne bo obravnavala.
O odločitvi bodo prosilci obveščeni
predvidoma v 15 dneh od obravnave na
komisiji in sklepa kreditnega odbora poslovne banke.
Sklep o odobritvi ali zavrnitvi je dokončen.
8. Ostale informacije
Vse ostale informacije dobijo prosilci
na: Mrežni pomurski podjetniški inkubator,
podjetje za pospeševanje podjetništva v
Pomurju d.o.o., Plese 9/a, Murska Sobota,
tel. 02/ 530-82-00, kontaktna oseba: Marko
Močnik.
Regionalna razvojna agencija
Mura d.o.o. Murska Sobota
Garancijska shema za Pomurje
Mrežni pomurski podjetniški inkubator,
podjetje za pospeševanje podjetništva
v Pomurju d.o.o.
Ob-8109/04
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za
predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport,
na podlagi Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 10/01)
objavlja
javni razpis
za podelitev nagrad Marjana Rožanca
za področje športa v Mestni občini
Ljubljana za leto 2003
Mestna občina Ljubljana razpisuje nagrade Marjana Rožanca za področje športa
v Mestni občini Ljubljana za leto 2003.
Nagrado Marjana Rožanca lahko prejmejo amaterski športni delavci, športniki,
športni vzgojitelji, profesionalni delavci v
športu in športni novinarji za izjemne dosežke v preteklem letu ali za delo iz daljšega obdobja.
Podeljene bodo največ 4 nagrade.
Pobudo za podelitev priznanja lahko podajo posamezniki in pravne osebe, ki imajo
stalno prebivališče oziroma sedež v Mestni
občini Ljubljana.
Pobuda za podelitev nagrade mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma ime, točen naslov in telefonsko številko pobudnika,
– ime in priimek oziroma ime, točen
naslov in telefonsko številko kandidata za
nagrado,
– podrobno utemeljitev pobude ter morebitna mnenja organov in organizacij, ki
pobudo podpirajo.
Pobuda za podelitev nagrade mora biti

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

poslana na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za predšolsko
vzgojo, izobraževanje in šport, Komisija za
nagrade Marjana Rožanca, Resljeva 18,
Ljubljana, do vključno 9. 4. 2004, v zaprti
kuverti s pripisom “za razpis MR-ne odpiraj”.
Dodatne informacije lahko dobite na tel.
306-40-39, Služba za šport Mestne občine
Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana
Št. 333-01-5/2004-1710

Ob-8207/04

Javni razpis
o razdeljevanju proračunskih sredstev
Mestne občine Novo mesto za leto 2004
– za sofinanciranje programov
turističnih društev, drugih društev in
zveze, ki aktivno delujejo v turizmu v
Mestni občini Novo mesto
Javni razpis se izvede na podlagi Pravilnika o postopkih izvrševanja proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
67/03) in Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2004 (Uradni list
RS, št. 127/03).
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta
1, 8000 Novo mesto.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih
programov turističnih društev, drugih društev
in zveze v Mestni občini Novo mesto za leto
2004, ki vsebujejo naslednje aktivnosti v turizmu v Mestni občini Novo mesto:
– organiziranje dejavnosti Turistične zveze Dolenjske in Bele Krajine v občini,
– organiziranje in izvajanje splošnih akcij urejanja okolja, ki ga pokriva turistično
društvo,
– označevanje, vzdrževanje in urejanje
turistične signalizacije in ostale infrastrukture,
– urejanje in vzdrževanje tematskih
poti,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in
širšega pomena,
– predstavljanje in ohranjanje kulturne
dediščine in naravnih znamenitosti za turistične namene,
– vzgajanje in delovanje turističnega
podmladka v okviru turističnega društva ali
zveze na šolah ali v kraju,
– sodelovanje z ostalimi društvi, krajevno
skupnostjo in občino,
– izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena (prestavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in
drugih prireditvah),
– druge aktivnosti, ki se nanašajo na razvoj, pospeševanje in promocijo turizma.
3. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu
Na razpis se poleg turističnih društev in
turistične zveze Dolenjske in Bele Krajine
lahko javijo tudi druga društva in pravne
osebe, ki izvajajo aktivnosti v turizmu in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Mestni občini Novo
mesto,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni
ravni,
– da izvajajo aktivnosti v turizmu v Mest-

ni občini Novo mesto.
4. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna
višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov navedenega pri 2. točki tega
razpisa je 8,000.000 SIT na proračunski postavki 047301 Programi TIC, DTZ, turistična društva ter 2.000.000 SIT na proračunski
postavki 047303 Turistične prireditve.
5. Rok za izvedbo: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2004 v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevana
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
– program dela in pomembnost posameznih projektov za Mestno občini Novo
mesto v letu 2004,
– aktivnost društva/zveze, realizacija pogodbenih obveznosti in porabljena finančna
sredstva v letu 2003 (realizirano mora biti
vsaj polovica planiranih aktivnosti v letu
2003),
– pomembnost delovanja društva/zveze
za Mestno občino Novo mesto in sodelovanje z drugimi nosilci turistične ponudbe
(sodelovanje ali organiziranje vsaj dveh
prireditev),
– število članov društva iz Mestne občine
Novo mesto.
Merila se upoštevajo po pomembnosti
po vrstnem redu, kot so zgoraj navedena. Za sofinanciranje programov morajo
društva zadostiti vsem zgoraj navedenim
merilom.
7. Višina dodeljenih sredstev: sofinancira se do 50 odstotkov ovrednotenih planiranih aktivnosti v letu 2004.
8. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje dokumente:
a) program dela v letu 2004 ter njegovo
finančno ovrednotenje,
b) podrobno finančno poročilo za leto
2003, potrjeno s strani nadzorne komisije
društva oziroma zveze,
c) zaključni račun za leto 2003,
d) poročilo o delu v letu 2003,
e) izpolnjen obrazec, ki je sestavni del
razpisa.
9. Obravnava vlog
Vloge bo obravnavala in pripravila predloge za dodelitev sredstev tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
Odpiranje vlog, ki ga vodi strokovna
komisija ne bo javno in se bo izvajalo tretji
delovni dan po zaključku razpisa.
Vse pravočasno prispele vloge bodo
ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni
del tega razpisa.
Upravičencu bodo sredstva nakazana
po podpisu pogodbe obeh pogodbenih
strank v roku 30 dni po predloženem dokazilu o izvedeni aktivnosti, ki ga mora
upravičenec posredovati najkasneje do
30. 11. 2004.
Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno
pozvala, da jih dopolnijo v roku osmih dni
od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki
jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže.
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10. Rok za prijavo in način prijave: vloge s predpisano dokumentacijo po tem razpisu morajo biti oddane na naslov: Mestna
občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, do vključno 30. 4. 2004 ali ta
dan poslane po pošti kot priporočena pošiljka v zaprti kuverti z oznako na prvi strani
»Ne odpiraj – Vloga na razpis za sofinanciranje programov turističnih društev, drugih
društev in zveze, ki delujejo v turizmu«.
11. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60
dneh po zaključku razpisa.
12. Informacije: razpisna dokumentacija bo upravičenim vlagateljem poslana po
pošti, sicer pa jo lahko dobijo na Oddelku
za kmetijstvo in turizem MO Novo mesto,
Seidlova 1, ali na spletni strani MO NM:
www.novomesto.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresirani dobijo po telefonu 07/
39-39-265 ali 263 (Drago Košak in Marko
Habjan) ali po elektronski pošti tic@novomesto.si in drago.kosak@novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto
Ob-7957/04
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01), Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti
v Občini Borovnica (Naš časopis, Februar
2002) Občina Borovnica objavlja
javni razpis
za zbiranje prijav za sofinanciranje
ljubiteljskih kulturnih programov v letu
2004
1. Predmet razpis
1.1. Redna dejavnost kulturnih društev.
1.2. Strokovno izpopolnjevanje kadrov
na področju kulture.
1.3. Kulturni projekti.
Na razpisu lahko sodelujejo kulturna
društva in druga društva in javni zavodi, če
imajo v svoji dejavnosti registrirano izvajanje kulturne dejavnosti, s sedežem v Občini
Borovnica.
Za sofinanciranje dejavnosti pod zap.
1.3. lahko pridobijo sredstva tudi izvajalci,
ki imajo sedež izven Občine Borovnica,
če se projekt izvaja na območju Občine
Borovnica.
2. Vsebina vloge za program 1.1 in 1.2.
– izpolnjena prijava za sofinanciranje
– (KD-1);
– podatki o članstvu,vajah, mentorju, izobraževanju – (KD-2);
– sofinanciranje prijave za izvedbo projekta – (KD-P);
– dokazilo o registraciji od pristojnega
upravnega organa, fotokopijo obvestila
Statističnega urada RS o razvrstitvi po dejavnosti ali fotokopijo izvlečka iz Statuta, iz
katerega je razvidna dejavnost;
– poročilo o dejavnosti v preteklem letu
(tudi finančno);
– program dela in finančni načrt za leto
2004;
– izjavo odgovorne osebe, da so podatki
v prijavi na razpis točni.
3. Občina bo sofinancirala naslednje projekte oziroma prireditve:
3.1.Prireditve ob državnih praznikih
– Slovenski kulturni praznik,
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– Dan državnosti 25. junij,
– Dan samostojnosti 26. december.
3.2. Samostojni koncert oziroma gledališka predstava.
3.3. Likovna delavnica.
3.4. Organizacija občinske ali medobčinske revije pevskih zborov.
3.5. Rock-etno ali jazz prireditve.
3.6. Novoletni koncert oziroma prireditev.
3.7. Veseli večer.
3.8. Druge kulturne prireditve.
Občina Borovnica bo sofinancirala po
eno prireditev po posamezni točki razen,
točka 3.8. po kateri bo sofinancirala do 5
prireditev.
4. Rok in način prijave:
– razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo na Občini Borovnica;
– vloge s predpisano dokumentacijo
morajo kandidati poslati na naslov Občina
Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica v
zaprti kuverti z oznako “javni razpis – kultura
2004 – ne odpiraj”;
– upoštevane bodo vse vloge, ki bodo
prispele na Občino Borovnica do 15. aprila
2004;
– nepopolne vloge bo možno dopolniti
v roku 8 dni po prejemu obvestila komisije, v kolikor vloga ne bo dopolnjena, bo
zavržena.
5. Upravičenci bodo o dodelitvi sredstev
obveščeni najpozneje v roku 30 dni po roku
za oddajo vlog. Z izbranimi izvajalci bodo
sklenjene pogodbe.
Občina Borovnica
Ob-7958/04
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98) in 12. člena Pravilnika
za vrednotenje programov športa v Občini
Borovnica in zagotavljanju sredstev za obratovalne stroške športnih objektov (Ur. l. RS,
76/00) Občina Borovnica objavlja
javni razpis
za zbiranje prijav za sofinanciranje
programov na področju športa v letu
2004
1. Predmet razpisa
1.1. Šport otrok in mladine:
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok, šoloobveznih otrok in mladine;
– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport.
1.2. Športno-rekreativni program za
vse.
1.3. Programi kakovostnega in vrhunskega športa.
1.4. Programi izobraževanja in usposabljanja.
1.5. Promocija športa, prireditve.
1.6. Obratovalni stroški športnih objektov.
1.7. Športna oprema.
2. Pogoji razpisa
2.1. Usposobljenost kandidata
Na razpisu lahko sodelujejo športna
društva, združenja in drugi subjekti, ustanovljeni na podlagi Zakona o zavodih in
Zakona o gospodarskih družbah, če imajo v svoji dejavnosti registrirano izvajanje
športne dejavnosti, s sedežem v Občini
Borovnica.
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2.2. Ostali pogoji
Prednost bodo imeli izvajalci, ki zagotavljajo ustrezno strokovno usposobljenost in
znanje in ki vključujejo večje število udeležencev v posamezne programe.
Prednost pri izboru bodo imeli izvajalci
neprofitnih organizacij in zavodov.
3. Vsebina naloge
– izpolnjena prijava za sofinanciranje
(ŠP-1),
– podatke o članstvu (ŠP-2),
– dokazilo o usposobljenosti (fotokopija
odločbe o registraciji od pristojnega upravnega organa in fotokopija obvestila Statističnega urada RS o razvrstitvi po dejavnosti),
– poročilo o porabi sredstev za leto 2003,
– program dela in finančni načrt društva
oziroma organizacije za leto 2004 z viri financiranja,
– izjavo odgovorne osebe, da so navedeni podatki v prijavi na razpis točni.
4. Roki in način prijave:
– razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Občini Borovnica;
– vloge s predpisano dokumentacijo
morajo kandidati poslati na naslov Občina
Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica z
oznako: Javni razpis – šport 2004 – ne odpiraj”, upoštevane bodo vse vloge, ki bodo
prispele na Občino Borovnica do 15. aprila
2004 do 12. ure;
– kandidati, ki bodo oddali nepopolne
vloge, bodo na to opozorjeni, za dopolnitev
vloge bo na voljo dodatni petdnevni rok. Kolikor v določenem roku ne dopolni vloge bo
le-ta zavržena.
5. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu z merili za vrednotenje programov športa.
6. Upravičenci bodo o dodelitvi sredstev
obveščeni najpozneje v 30 dneh po zaključku razpisnega roka. Z izbranimi izvajalci
bodo sklenjene pogodbe.
Občina Borovnica
Št. 035-2-2-4/2004

Ob-7976/04

Na podlagi 4. člena Pravilnika o postopku za financiranje kulturnih programov, ki jih
izvajajo kulturna društva in se financirajo iz
proračuna Občine Gorišnica (Uradni list RS,
št. 27/04) Občina Gorišnica objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
kulturnih programov za leto 2004, ki jih
bo v letu 2004 občina sofinancirala iz
občinskega proračuna
1. Na razpisu lahko sodelujejo nosilci in
izvajalci kulturne dejavnosti, ki imajo sedež
na območju občine.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo financirali naslednji programi:
– samostojne prireditve v občini,
– dosežena 1. mesta na državnih tekmovanjih,
– udeležbe na območnih revijah,
– udeležbe na med območnih revijah,
– udeležbe na državni reviji.
3. Predlagatelji morajo posredovati natančen opis programa za leti 2003 in 2004,
ki morata biti tudi finančno ovrednotena.
4. Prav tako mora biti iz vloge razvidno
število registriranih članov po sekcijah, leto
ustanovitve društva in kraj ter datum izvajanja programa.
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5. Prijave je potrebno poslati najkasneje
7 dni po tej objavi na naslov Občina Gorišnica, Gorišnica 54, 2272 Gorišnica s pripisom
– za programe kulture.
6. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom o postopku
za financiranje kulturnih programov, ki jih
izvajajo kulturna društva in se financirajo iz
proračuna Občine Gorišnica.
7. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe o sofinanciranju izvedbe kulturnih
programov.
Občina Gorišnica
Št. 65000-0001/2004

Ob-8052/04

Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) in 8. člena Pravilnika za vrednotenje programov športa v
javnem interesu v Občini Mislinja (Uradni list
RS, št. 121/03), Občina Mislinja objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju športa v javnem interesu v
Občini Mislinja, v letu 2004
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov športa v javnem interesu,
in sicer:
1.1. Šport otrok in mladine za programe:
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok – 350.000 SIT,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok in mladine – 1,100.000 SIT,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami – 100.000 SIT,
– programi športa nadarjenih otrok
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
– 2,600.000 SIT,
– programi športa nadarjene mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
– 900.000 SIT,
– počitniški programi otrok in mladine
– 250.000 SIT.
1.2. Športno rekreativna dejavnost odraslih – 1,100.000 SIT.
1.3. Programi kakovostnega in vrhunskega športa – 900.000 SIT.
1.4. Šport invalidov – 100.000 SIT.
1.5. Izobraževanje in strokovno usposabljanje – 200.000 SIT.
1.6. Športne prireditve – 400.000 SIT.
1.7. Investicije v novogradnje in obnove
– 6,000.000 SIT.
1.8. Drugi za šport pomembni programi.
2. Pogoji razpisa
2.1. Usposobljenost kandidata
Na razpisu lahko sodelujejo vse pravne
osebe javnega in zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za
izvajanje dejavnosti na področju športa.
2.2. Ostali pogoji
Prednost bodo imeli izvajalci, ki zagotavljajo ustrezno strokovno usposobljenost in
znanje, in ki vključujejo večje število udeležencev v posamezne programe.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri
izvajanju programov športa v javnem interesu.
Za investicije v novogradnje in obnove
športnih objektov in površin lahko kandidirajo kandidati, ki imajo ustrezno dokumentacijo – najmanj idejni projekt.
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3. Vsebina vloge:
– izpolnjeno prijavo za sofinanciranje
športnih programov,
– izpolnjeno prijavo po razpisanih področjih na predpisanem obrazcu,
– *dokazilo o registraciji (kopija odločbe o registraciji od pristojnega upravnega
organa in kopija obvestila Statističnega
urada RS o identifikaciji in razvrstitvi po
dejavnosti),
– *kopijo potrdila ali pogodbe o odprtju
računa,
– *dokazilo o usposobljenosti za izvajanje programov športa,
– druge zahtevane priloge, razvidne na
posameznem obrazcu;
*ne velja za izvajalce (kandidate), ki so
imeli sklenjeno pogodbo o sofinanciranju za
leto 2003, v kolikor v tem času ni bilo nobenih sprememb.
4. Rok in način prijave
Vloge izpolnjene izključno na predpisanih obrazcih, ki so na voljo v tajništvu
Občine Mislinja in s priloženo predpisano
dokumentacijo, morajo kandidati poslati s
priporočeno pošiljko ali oddati osebno na
naslov: Občina Mislinja, Šolska cesta. 34,
2382 Mislinja, do 10. aprila 2004.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– polni naslov pošiljatelja,
– polni naslov prejemnika,
– pripis “Javni razpis – Šport 2004”.
5. Postopek obravnave vlog
Datum odpiranja vlog bo v roku 14 dni
po končanem razpisnem roku. Odpiranje
vlog ni javno. Razpisna komisija bo odprla
pravočasno poslane prijave in ugotovila, ali
prijave izpolnjujejo razpisne pogoje. Vloge, ki
bodo prispele po razpisnem roku za prijavo,
bodo zavržene. Kandidati, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo na to opozorjeni, za dopolnitev vloge pa bodo imeli na voljo dodatni
petdnevni rok. Kolikor kandidat v določenem
roku ne dopolni vloge bo le-ta zavržena.
Programi kandidatov bodo obravnavni na
podlagi meril za izbor izvajalcev, določenih
v pravilniku in predlogov strokovne službe.
Sklep o izbiri sprejme župan.
Izbrani kandidati bodo o dodelitvi sredstev obveščeni najpozneje v tridesetih dneh
po zaključnem roku razpisa.
Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe.
6. Razpisna dokumentacija
Interesenti lahko razpisno dokumentacijo
dvignejo v sprejemni pisarni Občine Mislinja,
ali na spletni strani www.mislinja.si, dodatne
informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na
tel. 02/88-57-342.
Občina Mislinja
Št. 35200-00070/2004 7 10

Ob-8091/04

Na podlagi 14. člena Odloka o koncesiji
za izvajanje pogrebne dejavnosti (Uradni
vestnik občine Ormož, št. 7/00 in 21/03) objavlja Občina Ormož
javni razpis
za podelitev delne koncesije za
izvajanje pogrebne dejavnosti na
območju Krajevne skupnosti Kog
1. Koncedent: Občina Ormož, Ptujska
cesta 6, 2270 Ormož.
2. Predmet razpisa: koncesija za izvajanje pogrebne dejavnosti na območju Krajevne skupnosti Kog, ki obsega:

– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,
– izvajanje pogrebnih svečanosti.
3. Območje izvajanja koncesije: območje
Krajevne skupnosti Kog.
4. Trajanje koncesije: koncesijska pogodba se bo sklenila za 5 let.
5. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, mora kandidat izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje koncesionirane
dejavnosti;
– da je registriran za izvajanje navedene
dejavnosti in da ima za to vsa potrebna dovoljenja pristojnih organov;
– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo javnega razpisa izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet koncesije;
– da ima poravnane davke in druge obvezne dajatve;
– da je finančno usposobljen za izvajanje
koncesionirane dejavnosti;
– da ima ustrezne reference s področja
izvajanja dejavnosti;
– da ima v lasti ustrezna tehnična sredstva, potrebna za izvajanje razpisane dejavnosti, in sicer prenosno hladilno komoro;
– da razpolaga z zadostnim strokovnim
kadrom za racionalno izvajanje koncesionirane dejavnosti, od tega najmanj z 1 VKV
delavcem in 4 NKV delavci;
– da predloži ustrezne oblike zavarovanja (varščino) za kvalitetno izvajanje koncesionirane dejavnosti;
– da pripravi in predloži program delovanja dejavnosti.
6. Merila za izbiro koncesionarja so:
– cena 90%,
– reference 10%.
7. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija in
dodatne informacije: Občina Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož, Irena Meško-Kukovec,
od 8. do 10. ure.
8. Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
razpisa, od 8. do 13. ure.
9. Oddajanje ponudb: ponudniki morajo
dostaviti ponudbe z zahtevanimi dokazili
najkasneje do 23. 4. 2004 do 9. ure, v zaprti
kuverti, na naslov: Občina Ormož, Ptujska
cesta 6, 2270 Ormož in z oznako: »Ne odpiraj: javni razpis – koncesija za izvajanje
pogrebne dejavnosti na območju Krajevne
skupnosti Kog«.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 4. 2004 ob 10. uri v sejni sobi Občine
Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož.
11. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti: v skladu z razpisno
dokumentacija.
12. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum končne odločitve: 30. 9. 2004.
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13. Izbirni postopek bo vodila posebna
komisija, ki jo imenuje župan.
14. O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb. Z izbranim ponudnikom bo na podlagi pravnomočne odločbe sklenjena koncesijska pogodba.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 3. 2004.
Občina Ormož
Ob-8123/04
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) in 17. člena statuta Občine Lendava
(Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02),
Občina Lendava objavlja
javni razpis
za sofinanciranje javnih kulturnih
programov in projektov v letu 2004, ki
jih bo Občina Lendava sofinancirala iz
občinskega proračuna
1. V postopku izbire kulturnih programov in projektov, prijavljenih na javni
razpis za sofinanciranje javnih kulturnih
programov in projektov v letu 2004, ki
jih bo Občina Lendava sofinancirala iz
občinskega proračuna, bodo izbrani tisti
programi in projekti, ki bodo ocenjeni
oziroma ovrednoteni višje in so v javnem
interesu Občine Lendava.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo
sofinancirale naslednje kulturne dejavnosti: glasbena, folklorna, plesna, gledališka
in lutkovna dejavnost, likovna dejavnost,
literarna dejavnost in založništvo, filmska
in videoprodukcija ter fotografija, izobraževalna in raziskovalna dejavnost s področja
kulture, novi mediji in druge vsebine s področja kulture.
3. Na razpis lahko kandidirajo naslednji
izvajalci javnih kulturnih programov:
– kulturna društva in njihove sekcije, zveze kulturnih društev,
– zavodi, skladi, samostojni kulturni
ustvarjalci, zasebniki, društva in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na
področju kulture,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– posamezni avtorji, ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost
ali predložijo osnutek projekta, ki zagotavlja
ustrezno kakovost.
4. Razpisno dokumentacijo s priloženimi obrazci lahko dvignete na Oddelku za
družbene dejavnosti in splošne zadeve, Trg
ljudske pravice 5, Lendava, v času uradnih
ur, in sicer od 19. marca 2004 do roka za
oddajo prijav.
5. Rok za prijavo na javni razpis je najkasneje 27. april 2004 do 12. ure. Za pravočasno se bodo štele vse vloge, ki bodo do
roka prispele na sedež naročnika.
6. V roku prispele ponudbe, popolne in
pravilno izpolnjene, bodo ovrednotene v
skladu z merili za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov na področju
kulture v Občini Lendava. Pogoji in merila so
sestavni del razpisne dokumentacije.
7. Z izbranimi izvajalci javnih kulturnih
programov in projektov bo župan za leto
2004 sklenil pogodbo o sofinanciranju.

Št.

8. Prijave z izpolnjenimi obrazci pošljite
na naslov: Občina Lendava, Oddelek za
družbene dejavnosti in splošne zadeve, Trg
ljudske pravice 5, 9220 Lendava, v zaprti
kuverti s pripisom “Javni razpis – sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov
v letu 2004 – ne odpiraj”.
9. Podrobnejše informacije lahko dobite na Oddelku za družbene dejavnosti
in splošne zadeve pri Alenki K. Galič, tel.
02/57-89-421.
10. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
19. 3. 2004.
Občina Lendava
Ob-8124/04
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/00) in 17. člena
statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št.
26/99, 119/00 in 69/02), Občina Lendava
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in
projektov na področju socialnega in
zdravstvenega varstva v letu 2004, ki
jih bo Občina Lendava sofinancirala iz
občinskega proračuna
1. V postopku izbire programov in projektov, prijavljenih na javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega in
zdravstvenega varstva v letu 2004, ki jih bo
Občina Lendava sofinancirala iz občinskega proračuna, bodo izbrani tisti programi, ki
bodo ocenjeni oziroma ovrednoteni višje in
so v javnem interesu Občine Lendava.
2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci programov:
– invalidska in humanitarna društva, registrirana v skladu z zakonom o društvih,
– javni zavodi, ustanove in druge fizične
in pravne osebe, registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju socialnega in zdravstvenega varstva,
– druga društva in organizacije, ki izvajajo programe s področja socialnega in
zdravstvenega varstva.
3. Pogoji, ki jih morajo izvajalci programov izpolnjevati:
– da imajo sedež v Občini Lendava
ali izvajajo dejavnost na območju Občine
Lendava ne glede na sedež, če je program
oziroma dejavnost namenjena za občane
Občine Lendava,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje programov dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
(velja za društva).
4. Razpisno dokumentacijo s priloženimi
obrazci lahko dvignete na Občini Lendava,
Oddelku za družbene dejavnosti in splošne
zadeve, Trg ljudske pravice 5, Lendava, v
času uradnih ur, in sicer od 19. marca 2004
do roka za oddajo prijav.
5. Rok za prijavo na javni razpis je najkasneje 27. april 2004 do 12. ure. Za pravočasno se bodo štele vse vloge, ki bodo do
roka prispele na sedež naročnika.
6. V roku prispele ponudbe, popolne in
pravilno izpolnjene, bodo ovrednotene v
skladu merili za izbor programov. Merila so
sestavni del razpisne dokumentacije.
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7. Z izbranimi izvajalci programov bo
župan za leto 2004 sklenil pogodbe o sofinanciranju.
8. Prijave z izpolnjenimi obrazci pošljite
na naslov: Občina Lendava, Oddelek za
družbene dejavnosti in splošne zadeve, Trg
ljudske pravice 5, 9220 Lendava, v zaprti
kuverti s pripisom “Javni razpis – sofinanciranje programov s področja socialnega
in zdravstvenega varstva v letu 2004 – Ne
odpiraj”.
9. Podrobnejše informacije lahko dobite na Oddelku za družbene dejavnosti
in splošne zadeve, pri Alenki K. Galič, tel.
02/57-89-421.
10. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila odposlana
dne 19. 3. 2004.
Občina Lendava
Št. 119/04

Ob-8256/04

Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98 in 15/03) objavlja
Občina Lendava
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju športa v letu 2004
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Lendava-Lendva Község, Trg ljudske pravice 5,
9220 Lendava.
II. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov, ki imajo sedež
v Občini Lendava:
– športna društva,
– zveze športnih društev,
– vrtec, osnovne šole in srednja šola,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne.
Prijava mora vsebovati:
– izpolnjen OBRAZEC A (Splošni podatki
– izjava),
– potrdilo o registraciji,
– poročilo o realizaciji programa v letu
2003,
– program dela za leto 2004, ki je finančno ovrednoten.
III. Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine v športu:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov:
1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok,
1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok,
1.3. Športna vzgoja mladine,
1.4. Športna dejavnost študentov,
2. Športna rekreacija,
3. Kakovostni šport,
4. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
5. Šport invalidov
IV. Pogoji in merila, po katerih se izberejo
izvajalci letnega programa športa na lokalni
ravni so določeni v Pravilniku o financiranju
športa v občini Lendava.
V. Okvirna višina sredstev, ki je namenjena za programe iz točke III. Javnega razpisa
je 19,000.000 SIT.
VI.Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2004.
VII. Rok za prijavo na javni razpis je do
29. 4. 2004.
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Prijave z vso potrebno dokumentacijo
pošljite v zaprti kuverti z oznako “Javni razpis šport 2004 – ne odpiraj” na naslov: Občina Lendava, Trg ljudske pravice 5, 9220
Lendava.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo
vlog priporočeno po pošti. Občina bo izločila
vse prepozno vložene in nepopolne vloge.
VIII. Strokovna komisija bo začela odpirati vloge 30. 4. 2004.
IX. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
najkasneje 30 dni od dneva odpiranja prijav.
Z izbranim izvajalcem bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju izvajanja programov na
področju športa v Občini Lendava.
X. Razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na Občini Lendava pri
Bojanu Budinu, oziroma na tel. 578-94-23.
Občina Lendava
Ob-8125/04
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98), v skladu
s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Uradni list RS, št. 97/03),
Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni
list RS, št. 109/02) ter v skladu z Odlokom
o proračunu Občine Trebnje za leto 2004
(Uradni list RS, št. 24/04), Občina Trebnje
objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih programov in
projektov, ki jih bo v letu 2004
sofinancirala Občina Trebnje
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel. 07/
348-11-00, faks 07/348-11-31.
2. Predmet javnega razpisa so javni
kulturni programi in kulturni projekti za leto
2004 z naslednjih področij:
A) varstvo kulturne dediščine,
B) nakup in investicijsko vzdrževanje
prostorov, opreme in objektov, ki se pretežno uporabljajo za kulturne namene,
C) dejavnost kulturnih društev ter drugi
kulturni programi in projekti,
D) založništvo.
3. Pomen izrazov: program je kulturna
dejavnost izvajalca, ki je po vsebini in obsegu zaključena celota. Projekt je posamična
kulturna aktivnost izvajalca, ki je v javnem
interesu (npr. gledališka predstava, koncert,
razstava, kulturni dogodek). Samozaposleni
v kulturi so osebe, ki samostojno opravljajo
kulturno dejavnost in so registrirani v razvidu
pri Ministrstvu za kulturo.
4. Na javni razpis se lahko prijavijo:
– društva in zveze, registrirana za izvajanje kulturne dejavnosti,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid
samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za
kulturo,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v kulturi in so neprofitne,
– zavodi, gospodarske družbe in druge
organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v kulturi, vse v organiziranju nekomercialnih programov in projektov,
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– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za obseg dejavnosti na področju
kulture, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz
ustanovitvenega akta javnega zavoda,
– lastniki ali upravljalci premične ali nepremične kulturne dediščine, ki ima status
kulturnega spomenika,
– lastniki ali upravljalci prostorov, opreme in objektov, ki se pretežno uporabljajo
za kulturne namene.
5. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež na območju Občine
Trebnje,
– da so registrirani za izvajanje kulturnih
dejavnosti najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne,
prostorske, kadrovske in organizacijske
možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih aktivnosti,
– da imajo urejeno dokumentacijo, kot to
določa Zakon o društvih,
– da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti, kolikor so prejeli
sredstva iz proračuna Občine Trebnje,
– za posameznike, ki so vpisani v razvid
samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za
kulturo, je pogoj, da imajo stalno prebivališče v Občini Trebnje,
– da bodo prijavljen kulturni projekt oziroma program izvedli v letu 2004.
Občina Trebnje si bo pridobila podatke
o registraciji društev iz uradnih evidenc UE
Trebnje, ostali prijavitelji pa so dolžni sami
predložiti ustrezno dokazilo o registraciji za
opravljanje kulturnih dejavnosti.
Za področje A) lahko poda vlogo le lastnik ali upravljalec premične ali nepremične
kulturne dediščine, ki ima status kulturnega
spomenika. V primeru solastništva na kulturnem spomeniku mora predlagatelj kulturnega projekta pridobiti pisno soglasje in izjavo vseh lastnikov o zagotovitvi ustreznega
finančnega deleža.
Z vlogo na področju B) lahko sodeluje
lastnik ali upravljalec objekta, prostora ali
opreme, ki se pretežno uporablja za kulturne namene. V primeru solastništva mora
predlagatelj kulturnega projekta pridobiti
pisno soglasje in izjavo vseh lastnikov o zagotovitvi ustreznega finančnega deleža.
S projekti na področju D) lahko sodelujejo tudi izvajalci, ki nimajo sedeža oziroma
stalnega prebivališča v Občini Trebnje, kolikor je projekt izjemnega kulturnega značaja
za Občino Trebnje.
Izpolnjevanje pogojev prejetih vlog ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje županja.
Na podlagi ugotovitev o prepoznih in
nepopolnih vlogah ter o vlogah, ki jih niso
vložile upravičene osebe, bo županja izdala
sklep o zavržbi takih vlog.
6. Kriteriji za dodelitev sredstev
A) Varstvo kulturne dediščine
Kot kriteriji za ocenjevanje projektov
se bodo uporabili: finančna konstrukcija
projekta z vsemi prihodki in odhodki – zagotavljanje najmanj 60% lastnih sredstev
od predračunske vrednosti projekta; spomenik je z odlokom razglašen za kulturni
spomenik. V primeru, da gre za občinsko
ali državno lastnino kulturnega spomenika,
Občina Trebnje lahko sofinancira tudi večji

delež sredstev. Prednostni kriteriji: stopnja
ogroženosti kulturnega spomenika.
Izvajalec mora predložiti sledeče priloge:
izpisek iz rednega zbirnega registra dediščine, izpisek iz zemljiške knjige kot dokazilo
o lastništvu spomenika, poročilo o dosedanjem delu na spomeniku, kulturnovarstveni
pogoji in kulturnovarstveno soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, predračun za načrtovana dela.
B) Nakup in investicijsko vzdrževanje
prostorov, opreme in objektov, ki se pretežno uporabljajo za kulturne namene
Kot kriteriji za ocenjevanje projektov se
bodo uporabili: projekt ohranja ali povečuje
učinkovitost uporabe prostorov za izvajanje kulturnih dejavnosti; projekt ohranja in
povečuje učinkovitost uporabe tehnične
opreme za izvajanje kulturnih dejavnosti;
projekt je celovit, zaokrožen, tehtno vsebinsko obrazložen in utemeljen; projekt je
realno ovrednoten in ima uravnoteženo
finančno konstrukcijo, izvajalec zagotavlja
lastna sredstva v minimalnem deležu 60%.
V primeru, da gre za občinsko lastništvo oziroma solastništvo, Občina Trebnje lahko sofinancira tudi večji delež sredstev. Prednostni
kriteriji: projekt se nanaša na prostore, ki so
s sklepom označeni kot javna infrastruktura
na področju kulture; odložitev prenove, nakupa prostorov oziroma opreme bi povzročila nadaljnjo škodo na objektu; projekt se
nanaša na prostore oziroma opremo, katere
uporablja večje število kulturnih skupin, projekt bo vseboval racionalizacijo stroškov (npr.
tehnološki vidik).
Izvajalec mora predložiti sledeče priloge: dokazilo o lastništvu (kolikor ni lastnik
Občina Trebnje), predračun za načrtovani
projekt.
C) Dejavnost kulturnih društev ter drugi
kulturni programi in projekti
Kot kriteriji za ocenjevanje programov
in projektov se bodo uporabili: kakovost in
uspešnost izvajalca na tem področju v preteklih letih (odmevnost v strokovni javnosti,
dostopnost, reference predlagatelja, obseg
projekta oziroma programa); kakovost,
uspešnost in izvedljivost predlaganega projekta oziroma programa (stopnja celovitosti
in zaokroženosti, realna možnost izvedbe
projekta oziroma programa, stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi,
predvidena dostopnost, neprofiten značaj
programa oziroma projekta). Prednostni kriteriji: programi oziroma projekti omogočajo
uspešno, množično vključevanje članov
oziroma uporabnikov iz Občine Trebnje;
programi oziroma projekti v programskem
in izvajalskem pogledu znatno presegajo
splošno kakovostno raven svojega okolja in
kažejo aktualne, inovativne pristope.
Prijavljeni projekt oziroma program ne
bo obravnavan prednostno: če ima pretežno zabavno družabni značaj; če se nanaša
na gostovanje po Sloveniji ali v tujini (razen,
če je bistvenega pomena za razvoj občinske kulture); če se nanaša na seminarje,
priprave oziroma druge vrste izobraževanj,
ki niso vsebinsko vezane na prijavljen program oziroma projekt.
Izvajalec mora predložiti dokazila za opisana dejstva, ki jih navaja v opisu projekta
oziroma programa (npr. reference).
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D) Založništvo
Kot kriteriji za ocenjevanje projektov se
bodo uporabili: odmevnost v strokovni javnosti (reference); prepoznavnost avtorja v
širšem prostoru; uspešnost in kakovost že
objavljenih del; vsebina in pomen izvirnega
dela sta vezana na Občino Trebnje oziroma
na Dolenjsko; izvirnost in obseg projekta.
Prednostni kriteriji: kvaliteta projekta, ki jo
je ocenil strokovnjak s področja predloženega projekta; reference izvajalca in njegovih
dosedanjih del; projekt obravnava tematiko
Občine Trebnje oziroma Dolenjske.
Izvajalec mora predložiti oceno predloženega projekta (»recenzija«), ki jo napiše strokovnjak s področja predloženega
projekta.
7. Okvirna višina sredstev, ki so zagotovljena v proračunu Občine Trebnje za leto
2004: za sofinanciranje dejavnosti kulturnih
društev in založništva 20,900.000 SIT, za
sofinanciranje varstva kulturne dediščine
12,635.000 SIT, za nakup in investicijsko
vzdrževanje prostorov, opreme in objektov,
ki se pretežno uporabljajo za kulturne namene 9,690.000 SIT.
8. Rok izvedbe izbranih javnih kulturnih
programov in kulturnih projektov: Občina Trebnje bo z izbranimi izvajalci javnih
kulturnih programov in projektov sklenila
pogodbe o sofinanciranju. Sklenitev in izvedba pogodb bosta potekali v skladu z določili Odloka o proračunu Občine Trebnje za
leto 2004 in veljavnimi zakonskimi predpisi.
Dodeljena sredstva za leto 2004 morajo biti
porabljena v letu 2004.
9. Vsebina prijave na razpis: vloga mora
biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za posamezno področje in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Če izvajalec
prijavlja več programov oziroma projektov
za posamezno področje, lahko predloži le
en izvod izpolnjenega obrazca o splošnih
podatkih izvajalca, vsak prijavljen projekt
oziroma program pa predloži na svojem prijavnem obrazcu.
10. Rok za predložitev prijav je najkasneje do 26. 4. 2004 do 11. ure. Za pravočasne
se bodo štele vse prijave, ki bodo do roka
prispele na Občino Trebnje – sprejemna
pisarna, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
Vsak prijavljen program oziroma projekt
mora biti poslan v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani »Ne odpiraj – Prijava
JR kultura 2004, področje: _____________
___ (navedba osnovnega razpisnega področja, kot npr.: varstvo kulturne dediščine)«.
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba
predlagatelja: naziv in naslov (sedež).
Prijave, ki ne bodo podane na ustreznih
prijavnih obrazcih Občine Trebnje ali ne
bodo ustrezale razpisnim pogojem, ne bodo
obravnavane in bodo vrnjene prijaviteljem.
Prijav, oddanih po roku za oddajo, komisija
ne bo upoštevala.
11. Odpiranje vlog: po poteku razpisnega roka bo komisija za odpiranje vlog odprla vse prispele vloge. Odpiranju vlog, ki
bo 26. 4. 2004 ob 13. uri v veliki sejni sobi v
Občini Trebnje, bo lahko prisostvovala vsaka oseba, ki bo kandidirala na razpisu.
12. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo prijavljeni kandidati pisno obveščeni v 45 dneh
od poteka razpisnega roka.
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13. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo (besedilo razpisa, prijavne obrazce z navodili) lahko
predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v
vložišču Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210
Trebnje, v času uradnih ur. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na internetni strani
Občine Trebnje – http://www.trebnje.si/.
Občina je dolžna na pisno zahtevo v času
razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
14. Kontaktna oseba za dajanje informacij: Branka Marolt, tel. 07/348-11-26,
faks 07/348-11-31.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja s pogoji ter kriteriji razpisa.
Občina Trebnje
Ob-8170/04
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega
programa športa v RS (Uradni list RS, št.
24/00), Odloka o proračunu Občine Trebnje
za leto 2004 (Uradni list RS, št. 24/04), 2.
člena Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Trebnje (Uradni list
RS, št. 54/99) ter 1. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu
vrednotenja športnih programov v Občini
Trebnje (Uradni list RS, št. 86/01), Občina
Trebnje objavlja
javni razpis
za zbiranje prijav za sofinanciranje
programov na področju športa v letu
2004
1. Naročnik javnega razpisa: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
2. Predmet javnega razpisa: zbiranje prijav za sofinanciranje programov na področju
športa, ki jih bo v letu 2004 Občina Trebnje
sofinancirala iz občinskega proračuna.
3. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali naslednji športni programi:
I. Šport otrok, mladine in študentov:
1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok,
2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok od 6 do 15 let,
3. Športna vzgoja otrok od 6 do 15 let
in mladine nad 15 do 20 let, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport,
4. Športna vzgoja otrok od 6 do 15 let
in mladine nad 15 do 20 let, s posebnimi
potrebami,
5. Interesna športna vzgoja mladine
nad 15 do 20 let,
6. Interesna športna dejavnost študentov.
II. Kakovostni in vrhunski šport
III. Športna rekreacija
IV. Šport invalidov
V. Razvojne in strokovne naloge
VI. Organizacija športnih prireditev
VII. Javni športni objekti
Okvirna vrednost sofinanciranja navedenih programov športa za leto 2004 je
25,175.000 SIT.
Čas realizacije programov je leto 2004.
4. Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– osnovne šole, vzgojno varstveni zavodi,
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– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo
društva za posamezna območja,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da izvajajo program javnega interesa
– nacionalni program športa v RS,
– da imajo zagotovljene materialne in
kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih
programov športa, kar dokažejo s priloženimi pogodbami (o uporabi objekta in o delu
strokovnega kadra) in dokazili o strokovni
usposobljenosti kadra,
– da so registrirani pri pristojnem organu
in delujejo na območju Občine Trebnje za
občane Občine Trebnje,
– da občini redno dostavljajo dokumente
v skladu s sklenjeno pogodbo.
Športna društva in zveze športnih društev morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– da so registrirani v skladu z Zakonom
o društvih in delujejo na območju Občine
Trebnje za občane Občine Trebnje,
– da imajo organizirano redno vadbo,
za kar je potrebno priložiti urnik in potek
programa,
– da imajo urejene evidence o članstvu,
plačani članarini in o registriranih tekmovalcih, ki jih je potrebno priložiti k prijavi.
5. Pogoji za sofinanciranje športnih programov (vsebina, obseg):
I. Šport otrok, mladine in študentov
1. Interesna športna vzgoja predšolskih
otrok
1.1. Zlati sonček:
– program se izvaja v organiziranih skupinah do 20 otrok,
– sofinancira se propagandno gradivo
(tekmovalne knjižice, priznanja).
1.2. Naučimo se plavati:
– program se izvaja v organiziranih skupinah do 10 otrok,
– sofinancira se strokovni kader in stroški uporabe bazena za 10 ur programa na
skupino.
1.3. Ciciban planinec:
– program se izvaja v organiziranih skupinah do 20 otrok,
– sofinancira se propagandno gradivo,
– kolikor se program izvaja izven redne
dejavnosti vrtca, se sofinancira tudi strokovni kader za 60 ur programa na skupino.
1.4. Drugi programi redne športne vadbe,
ki se izvajajo izven redne dejavnosti vrtca:
– programi se izvajajo v organiziranih
skupinah do 20 otrok,
– sofinancira se strokovni kader in stroški uporabe objekta za 60 ur programa na
skupino, v kateri je do 20 otrok.
Programi, ki se izvajajo v vrtcih in šolah
in so namenjeni tem otrokom, se stroškov
uporabe objekta ne prizna.
2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok od 6 do 15 let
2.1. Zlati sonček (za učence prvega triletja devetletke):
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– program se izvaja v organiziranih skupinah do 20 otrok v osnovnih šolah,
– sofinancira se propagandno gradivo
(tekmovalne knjižice, priznanja),
– za 10-urne plavalne tečaje, ki se izvajajo v 1. razredu v okviru športnega programa Zlati sonček, se dodatno sofinancira
strokovni kader in stroški uporabe bazena
na skupino 10 otrok.
2.2. Krpan (za učence drugega triletja
devetletke):
– program se izvaja v organiziranih skupinah do 20 otrok v osnovnih šolah,
– sofinancira se propagandno gradivo
(tekmovalne knjižice, priznanja).
2.3. Naučimo se plavati:
– program se izvaja v organiziranih skupinah do 10 otrok v osnovnih šolah,
– sofinancira se strokovni kader in stroški uporabe bazena za izvedbo 20-urnih
tečajev plavanja na skupino.
2.4. Drugi 80-urni programi:
– program izvajajo lahko vsi izvajalci
športnih dejavnosti,
– sofinancira se strokovni kader za športno dejavnost, ki ima značaj organizirane 80urne redne vadbe na skupino do 20 otrok.
Programi, ki se izvajajo šolah in so namenjeni tem otrokom, se stroškov objekta
ne prizna.
2.5. Šolska športna tekmovanja:
– sofinanciranje organizacije in izvedbe
občinskih šolskih športnih tekmovanj (stroški sodnikov, zapisnikarjev, stroški priznanj,
stroški organizacije – do višine 20% vseh
stroškov),
– sofinancirajo se stroški prevoza in
prehrane za tekmovalce, ki se uvrstijo na
regijska in državna šolska tekmovanja za
športne panoge, ki so razpisane po koledarju Zavoda za šport.
2.6. Enkratne akcije oziroma programi
(športne šole, športni tabori, projekt “Hura,
prosti čas”, razni tečaji...):
– programe izvajajo lahko vsi izvajalci
športnih dejavnosti,
– programi športnih šol in športnih taborov naj bi se izvajali predvsem v pouka prostih dnevih, to je v času letnih in medletnih
šolskih počitnic,
– projekt Hura, prosti čas, bo sofinanciran pod pogojem, da bodo izvajalcu
odobreni programi s strani Zveze za šport
otrok in mladine Slovenije, ki je programe
razpisala,
– sofinancira se strokovni kader.
3. Športna vzgoja otrok od 6 do 15 let
in mladine nad 15 do 20 let, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport
Programi, ki obsegajo temeljno pripravo na športno uspešnost, se izvajajo v
organiziranih skupinah v športnih društvih;
vključijo se otroci in mladi, ki imajo interes,
sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali
vrhunski športniki; programi so razdeljeni v
več stopenj, obseg in vsebina programov
so prilagojeni posebnostim posameznih
skupin otrok in športnih zvrsti in obsegajo
od 240 do 800 ur treninga na leto za otroke
do 15 let in 400 do 1100 ur za mlade nad
15 do 20 let.
Pogoji za izvajalce:
– organizirana vadba za izvajanje programov po starostnih skupinah,
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– urejena evidenca članov, potrjena s
strani nacionalne panožne zveze,
– sodelovanje v tekmovalnem sistemu
nacionalne panožne zveze v vseh starostnih
skupinah, za katere je organizirano,
– cicibani in cicibanke – sofinancira se
strokovni kader in stroški uporabe objekta
za 240 ur programa na skupino do 15 otrok,
stroški meritev, spremljanje treniranosti in
nezgodnega zavarovanja,
– mlajši dečki in deklice – sofinancira se
strokovni kader in stroški uporabe objekta
za 240 do 400 ur programa na skupino do
15 otrok, stroški meritev, spremljanje treniranosti in nezgodnega zavarovanja,
– starejši dečki in deklice – sofinancira
se strokovni kader in stroški uporabe objekta za 300 do 800 ur programa na skupino do
15 otrok, stroški meritev, spremljanje treniranosti in nezgodnega zavarovanja,
– kadeti-kadetinje, mladinci-mladinke nad
15 do 20 let – sofinancira se strokovni kader
in stroški uporabe objekta za 400 do 1100 ur
programa na skupino do 15 mladih,
– dodatno se pri sofinanciranju upošteva vrednotenje dosežkov po merilih iz
pravilnika.
4. Športna vzgoja otrok od 6 do 15 let
in mladine nad 15 do 20 let, s posebnimi
potrebami
Sofinancirajo se stroški za uporabo objekta in strokovni kader za izvedbo 80 ur
programa na skupino, v kateri je največ 10
otrok oziroma mladih.
5. Interesna športna vzgoja mladine nad
15 do 20 let
To je dejavnost mladih, ki se prostovoljno
vključujejo v športne programe društev.
Sofinancira se strokovni kader in stroški
uporabe objekta za 80-urne programe na
skupino do 20 mladih.
6. Interesna športna dejavnost študentov
Izvajalcu programa, ki izpolnjuje pogoje
za izvedbo tega programa, se sofinancira
strokovni kader in stroške uporabe objekta
za 80 urne programe v izbranih športnih
panogah na skupino, v kateri je največ 20
študentov in študentk.
Rang tekmovanja

1. državna liga
2. državna liga
3. državna liga

II. Kakovostni in vrhunski šport
1. Kakovostni šport
V kakovostni šport sodijo priprave in tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo
objektivnih, organizacijskih in materialnih
možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje. V program so vključene
individualne in kolektivne športne panoge,
v katerih registrirani športniki tekmujejo v
uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih
panožnih zvez za naslove državnih prvakov.
Sofinancira se najemnina objekta za 320
ur programa.
Dodatno se vrednoti delo trenerjev in dosežki društva po merilih iz pravilnika.
2. Vrhunski šport
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje
športnikov, ki imajo status mednarodnega,
svetovnega perspektivnega in državnega
razreda. Program vrhunskega športa se v
večji meri sofinancira na ravni države, delno
pa tudi iz sredstev lokalne skupnosti. Sofinancira se do 1200 ur programa.
Dodatno se vrednoti delo trenerjev in dosežki društva po merilih iz pravilnika.
Kandidirajo lahko tista športna društva,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so njihovi športniki na dan objave
javnega razpisa na aktualnem seznamu kategoriziranih športnikov RS po kategorijah
OKS ZŠZ,
– da so v občini naravni in materialni pogoji za ukvarjanje s tem športom,
– da za ta sredstva nastopajo tekmovalci
vzgojeni v matičnem klubu.
Merila za dodatno vrednotenje:
a) delo trenerjev v društvu,
b) dosežki društva.
a) Delo trenerjev v društvu
Upošteva se število trenerjev s strokovnimi referencami in licencami panožne
strokovne organizacije ali fakultete za šport,
pod pogojem, da v društvu vodi vadbeno
skupino.
Tabela 1: Merilo za dodelitev sredstev za
delo trenerjev – individualni športi:

Merilo

za vsako člansko ekipo
za vsako člansko ekipo
za vsako člansko ekipo

Število točk

1000
800
600

Tabela 2: Merilo za dodelitev sredstev za delo trenerjev – kolektivni šport:
Rang tekmovanja

1. državna liga
2. državna liga
3. državna liga

Merilo

za vsako člansko ekipo
za vsako člansko ekipo
za vsako člansko ekipo

Število točk

1500
1200
900

Za delo za vsakega nadaljnjega trenerja mlajših selekcij pripada društvu naslednje
število točk:
– za 1. državno ligo 30% od števila točk,
– za 2. državno ligo 20% od števila točk,
– za 3. državno ligo 10% od števila točk.
b) Dosežki društev
Pri vrednotenju se upoštevajo športni dosežki v preteklem koledarskem letu, ki jih priznava panožna strokovna organizacija. in sicer:
– v kolektivnem športu končna lestvica sezone oziroma uvrstitev na državnem prvenstvu,
– v individualnem športu jakostna lestvica sezone oziroma uvrstitev na državnem prvenstvu.
Upoštevajo se doseženi rezultati, ki so za klub ugodnejši.
Individualni šport
Tabela 3: Uvrstitev
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Rang tekmovanja
kat./dosežek

Državno prvenstvo/pokal
1. mesto
2. mesto
3. mesto

člani/ce
150
mladinci/ke
100
ml. mladinci/ke in mlajši 75

100
75
50

75
50
25

Št.

Evropsko prvenstvo/pokal
1. mesto
2. mesto
3. mesto

300
200
100

200
100
50

100
50
25

Kolektivni šport
Tabela 4: Uvrstitev
Rang tekmovanja
kat./dosežek

člani/ce
mladinci/ke
ml. mladinci/ke
in mlajši

Državno prvenstvo/pokal
med 6 med 4 med 3 finale

200
150

400
200

600
300

800
400

50

100

150

200

III. Športna rekreacija:
– sofinancira se strošek uporabe objekta za 80 ur programa vadbe na skupino, ki
šteje 20 članov in članic, v različnih športnih
panogah,
– za vsakega člana s plačano članarino
se sofinancira 25% plačane članarine (velja
le za izvajalce, ki izvajajo 80 urni program
športne rekreacije za odrasle),
– za socialno in zdravstveno ogrožene
ter za občane, starejše od 65 let se dodatno
sofinancira strokovni kader 80 ur programa
vadbe na skupino, ki šteje do 20 članov in
članic, v različnih športnih panogah.
IV. Šport invalidov: sofinancira se strošek
uporabe objekta in strokovni kader za 80 ur
programa na skupino, v kateri je največ 10
invalidov.
V. Razvojne in strokovne naloge
Izvajalcem športnih programov se sofinancira usposabljanje, izobraževanje in
izpopolnjevanje strokovnih kadrov, ki amatersko sodelujejo pri izvajanju programov,
in sicer:
– kotizacija za pridobitev nazivov usposobljenosti (vaditelj, trener),
– kotizacija za pridobitev licence,
– seminarje za usposabljanje sodnikov in
organizatorjev šolskih športnih tekmovanj,
– stroški organizacije strokovnega izpopolnjevanja, če je organiziran v lastni režiji.
Študentom Fakultete za šport se lahko
dodeljuje finančna pomoč za sofinanciranje
dogovorjenih študijskih programov, pod pogojem, da vlogo posreduje športno društvo,
v katerem študent sodeluje.
VI. Organizacija športnih prireditev
Sofinancirajo se:
a) Vrhunske športne prireditve, pod naslednjimi pogoji:
– da je organizirano s soglasjem Občine
Trebnje,
– da je prireditev navedena v mednarodnem koledarju tekmovanj,
– da na njej nastopajo domači športniki,
– da se je udeležijo športniki z mednarodno veljavo,
– da je odmevna v širšem prostoru,
– da ima tržni pomen.
b) Organizacija meddruštvenih tekmovanj, pod naslednjimi pogoji:
– za vsako izvedeno meddruštveno tekmovanje, kjer je nastopilo najmanj 30 tekmovalcev iz 5 športnih organizacij, se krijejo
stroški priznanj.
VII. Javni športni objekti
Javni športni objekti po Pravilniku o načinu vrednotenja športnih programov v Občini
Trebnje (dalje: pravilnik), so športni objekti,
ki so določeni s posebnim sklepom Občinskega sveta občine Trebnje (Uradni list RS,
št. 24/99) o določitvi javnih športnih objektov

Evropsko prvenstvo/pokal
med 12 med 8 med 4 finale

800
400

1200
800

2000
1600

4000
3600

200

400

800

1600

v Občini Trebnje.
Za koriščenje sredstev za investicije,
investicijsko vzdrževanje objektov in nakup
opreme, mora prosilec izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima prosilec status športnega društva,
– športno društvo mora biti upravljalec
športnega objekta in naprav, kar dokaže s
pogodbo o upravljanju oziroma dokazilom
o lastništvu,
– obvezna lastna udeležba sredstev v višini najmanj 60% predračunske vrednosti,
– da ima upravna dovoljenja,
– da ima zaključeno finančno konstrukcijo,
– da vodi investicijo v skladu z veljavno
zakonodajo.
Sredstva se prednostno dodeljujejo za:
– adaptacijo in rekonstrukcijo objektov in
športnih naprav,
– posodobitev objektov in športnih naprav,
– racionalizacijo stroškov (ekološki, tehnični in tehnološki vidiki),
– ostala dela, ki so nujna za nemoteno
izvajanje dejavnosti in niso predmet tekočega vzdrževanja.
6. Informacija o razpisni dokumentaciji:
razpisna dokumentacija je na voljo po objavi
razpisa, zainteresirani jo lahko prevzamete
na Oddelku za družbene dejavnosti Občine
Trebnje, Goliev trg 5, soba 26, do roka za
oddajo prijav.
Razpis in obrazci so na voljo tudi na
internetni strani Občine Trebnje – http:
//www.trebnje.si/.
7. Rok za prijavo na javni razpis: rok
za prijavo na javni razpis je najkasneje do
28. 4. 2004, do 15. ure. Za pravočasne se
bodo štele vse prijave, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika, z oznako na ovojnici »Javni razpis za šport 2004« na naslov:
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
8. Obravnavane bodo le prijave, ki bodo
pravočasne.
Vlagatelja nepopolne prijave bo naročnik razpisa pozval k dopolnitvi. Prepozno
prispele prijave na javni razpis in prijave, ki
ne bodo dopolnjene v roku, ki bo naveden v
pozivu, se s sklepom zavržejo.
9. Vsebina prijav: izvajalci morajo prijaviti programe obvezno na prijavnem obrazcu,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije in
priložiti dokazila o izpolnjevanju razpisnih
pogojev.
10. Izbor izvajalcev in njihovih programov: na podlagi prijav na javni razpis se
izberejo programi športa, ki se sofinancirajo
iz proračunskih sredstev. Izbor izvajalcev
in njihovih programov se opravi na podlagi
meril pravilnika. Športne programe izvajal-
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cev pregleda in ovrednoti strokovna služba
Občine Trebnje, predlog vrednotenja programov pa s sklepom potrdi Občinski svet
občine Trebnje.
11. Postopek sklenitve pogodbe: izbrani
izvajalci športnih programov bodo v roku 15
dni po sprejetju sklepa na občinskem svetu
pisno obveščeni o izidu javnega razpisa,
in sicer s sklepom o izbiri. Po dokončnosti
sklepa o izbiri bodo izvajalci povabljeni k
podpisu pogodbe.
12. Dodatne informacije in pojasnila: Oddelek za družbene dejavnosti, Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Kontaktna
oseba je Dani Grandovec, tel. 07/348-11-33,
faks 07/348-11-31.
Občina Trebnje
Ob-8230/04
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Trebnje za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 24/04) in
3. člena Navodila o zagotavljanju sredstev v
proračunu Občine Trebnje za izvajanje nalog na področju socialnega varstva (Uradni
list RS, št. 31/00) objavlja Občina Trebnje
javni razpis
za zbiranje predlogov za dodelitev
sredstev za izvajanje nalog na področju
socialnega varstva za leto 2004
1. Občina Trebnje razpisuje zbiranje
predlogov za dodelitev sredstev za izvajanje nalog na področju socialnega varstva
za leto 2004. Za izvajanje razpisanih programov ima Občina Trebnje v proračunu za
letošnje leto zagotovljenih 13,300.000 SIT.
Na razpisu lahko sodelujejo:
– javni socialnovarstveni zavodi,
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z
namenom, da bi reševale socialne stiske in
težave občanov Občine Trebnje, ustanovijo
posamezniki v skladu z zakonom, ali verske
skupnosti,
– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v
skladu z zakonom ustanovijo posamezniki
z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih članov,
– invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z
zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj
invalidov – občanov Občine Trebnje,
– druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske
programe na področju sociale ali občinske
programe izboljšanja kvalitete življenja za
občane Občine Trebnje.
Izvajanje programov se mora nanašati
na območje Občine Trebnje oziroma njene
občane.
Predmet sofinanciranja niso programi, ki
jih posamezni izvajalci izvajajo kot del javne službe v skladu s področno zakonodajo,
ampak programi, ki nadgrajujejo oziroma
dopolnjujejo javno službo ali pa ponujajo
razne alternativne programe. Programi
posameznih izvajalcev morajo temeljiti na
neprofitnih načelih, vključevati oblike prostovoljnega dela in dobrodelnosti. Aktivne oblike pomoči imajo prednost pred denarnimi
dajatvami.
Občina Trebnje bo sofinancirala programe največ do višine 50%, izjema so le
nekateri občinski programi.
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3. V letu 2004 bo Občina Trebnje sofinancirala naslednje naloge in programe s
področja skrbi za socialno ogrožene, invalide in ostarele:
– sofinanciranje programov humanitarnih
društev in organizacij, ki delujejo v javnem
interesu na področju socialnega varstva,
– sofinanciranje letovanja zdravstveno in
socialno ogroženih otrok,
– sofinanciranje izvajanja projekta »Trebnje zdrava občina – občina dobrih medčloveških odnosov« oziroma podprojektov,
– sofinanciranje programov aktivnega
preživljanja prostega časa za otroke in mladostnike iz socialno šibkejših okolij,
– sofinanciranje skupin ostarelih za samopomoč,
– organiziranje prostovoljnega dela z
mladimi,
– organiziranje skupin enoroditeljskih
družin,
– preventivni programi za rejnike,
– drugi programi na področju socialnega
varstva.
4. Predlagatelji morajo vlogo na razpis posredovati na obrazcih, ki se dobijo
v sprejemni pisarni Občine Trebnje, Goliev
trg 5, Trebnje: ali na internetni strani Občine
Trebnje http://www.trebnje.si/. Obravnavane
bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in
oddane na predpisanih obrazcih.
Obrazec SPL se nanaša na prijavitelja
programov in se izpolni za vsakega prijavitelja enkrat, obrazec A pa se nanaša na
posamezen program, zato se izpolni v celoti
za vsak program posebej.
Vsebina prijavljenega programa mora
ustrezati razpisanemu področju (sociala),
ne pa drugim področjem delovanja predlagatelja, sicer bo program oziroma vloga
izločena iz obravnave. Izvajalci programov,
ki so prejeli sredstva občinskega proračuna
v preteklem letu in še niso dostavili poročila
v skladu s pogodbo, morajo posredovati tudi
poročilo o izvedbi programov v lanskem letu,
sicer ne morajo kandidirati na ta razpis.
Pri pripravi programov in njihovih virov
financiranja je potrebno upoštevati, da občina le sofinancira programe največ do 50%,
razen pri projektih, ki se izvajajo za Občino
Trebnje, kjer je delež financiranja lahko tudi
večji. Prijavitelji morajo imeti prikazane vire
financiranja in zaprto finančno konstrukcijo.
Sredstva proračuna niso namenjena neposrednemu dodeljevanju socialno varstvenih
dajatev posameznikom, temveč programom, ki rešujejo socialne stiske, težave ter
potrebe prebivalcev oziroma članov organizacij in posebnim programom in storitvam
utemeljenim na značilnostih invalidnosti po
posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov.
5. Prednost pri izboru imajo tisti izvajalci,
ki že imajo izkušnje in reference z izvajanjem nalog s področja socialnega varstva,
ki programe izvajajo s strokovno usposobljenim kadrom, med društvi pa društva, ki
bodo dostavila odločbo o podelitvi statusa
društva, ki deluje v javnem interesu.
6. Predlogi morajo biti posredovani do
26. 4. 2004, obvezno na predpisanih obrazcih na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5,
Trebnje, s pripisom: Javni razpis – socialno
varstvo.
7. Oddelek za družbene dejavnosti
Občine Trebnje v 15 dneh po zaključku
razpisa pripravi predlog izbora izvajalcev,
ki ga posreduje županji, ta pa v potrditev
občinskemu svetu. O izboru izvajalcev po-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

sameznih programov bodo kandidati pisno
obveščeni v 15 dneh po sprejemu sklepa na
občinskem svetu.
Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
8. Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo na Oddelku za družbene
dejavnosti Občine Trebnje pri Branki Kržič
(tel. 07/34-81-124).
Občina Trebnje
Št. 403-01-4/2004
Ob-8194/04
Na podlagi 175. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03 in 67/03) in
2. člena Pravilnika o zagotavljanju sredstev
iz proračuna Občine Črnomelj za izvajanje
dejavnosti neprofitnih organizacij, društev,
združenj in drugih institucij (Ur. l. RS, št.
57/03), Občina Črnomelj objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov neprofitnih
organizacij, društev, združenj in drugih
institucij za leto 2004
1. Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Črnomelj
za leto 2004 namenjena za sofinanciranje
programov neprofitnih organizacij, društev,
združenj in drugih institucij za leto 2004.
2. Predvidena višina sredstev za izvajanje razpisanih programov je 2,200.000 SIT.
3. Pravico do sofinanciranja letnih programov za izvajanje nalog neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij
imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Občini Črnomelj;
– da so registrirani najmanj eno leto;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot to določa Zakon o društvih;
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti;
– da redno dostavljajo občini podatke o
članstvu, poročilo o realizaciji programov,
načrt aktivnosti in poročilo o doseženih
rezultatih;
– da nimajo sofinancirane dejavnosti iz
katerekoli druge postavke proračuna Občine Črnomelj oziroma, da ne kandidirajo
za sredstva proračuna Občine Črnomelj
po kateremkoli drugem pravilniku o sofinanciranju dejavnosti s strani Občine
Črnomelj.
4. V letu 2004 bo Občina Črnomelj sofinancirala letne programe z vsebinami, ki
spodbujajo lokalno prebivalstvo k izvajanju
aktivnosti lokalnega in širšega pomena na
najrazličnejših področjih dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij.
5. Predlagatelji programov morajo ob prijavi posredovati naslednje podatke:
a) izpolnjeno razpisno dokumentacijo v
skladu z navodili iz III. točke razpisne dokumentacije za sofinanciranje programov
neprofitnih organizacij, društev, združenj in
drugih institucij za leto 2004 in zahtevane
priloge;
b) dokazilo, da imajo sedež na območju
Občine Črnomelj – fotokopija odločbe o registraciji društva;
c) statut društva;
d) poročilo o delu in finančno poročilo
za leto 2003;
e) program dela in finančni načrt za leto
2004;

f) izjavo, da imajo urejeno evidenco o
članstvu ter plačano članarino.
6. Za izvedbo posameznih programov
morajo predlagatelji posredovati naslednje
podatke:
a) popolno ime in naslov izvajalca programa;
b) vsebinski opis vsakega prijavljenega
programa, iz katerega bodo razvidni tudi
pričakovani učinki programa, s prikazom
posameznih stroškov;
c) finančni načrt (kalkulacija) – prikaz
stroškov po posameznih elementih ter vire
financiranja;
7. Merila za dodelitev sredstev:
– usklajenost programa s programsko
usmeritvijo in obveznostmi, ki izhajajo iz
statuta predlagateljev in programskih ciljev;
– kakovost do sedaj realiziranih programov, visoke ocene s strani domače strokovne javnosti, dosežena priznanja in nagrade
za dosedanje delo;
– udeležba na domačih in mednarodnih
prireditvah;
– sodelovanje pri aktivnostih, katerih
organizator je Občina Črnomelj;
– delež lastnih prihodkov v skupni finančni konstrukciji programov;
– množičnost članstva ter
– kvalitetno in redno delo.
8. Obrazci razpisne dokumentacije se
lahko dvignejo v sprejemni pisarni Občine
Črnomelj, Trg svobode 3, v času uradnih
ur.
9. Kot veljavne bodo upoštevane prijave, ki bodo pravilno označene osebno
ali po pošti prispele do 28. 4. 2004 do 16.
ure v sprejemno pisarno Občine Črnomelj,
Trg svobode 3, Črnomelj. Prijave morajo
biti oddane v zaprti kuverti s pripisom: “Javni razpis – druga društva 2004, Ne odpiraj”
na sprednji strani ter navedbo naziva in naslova društva na hrbtni strani kuverte. Kontaktna oseba: Vladka Kostelec Peteh, (tel.
07/30-61-100).
10. Sklep o dodelitvi sredstev posameznim izvajalcem sprejme župan na predlog
komisije za izvedbo postopkov javnega
razpisa in vrednotenja letnih programov.
O izboru izvajalcev posameznih programov
bodo kandidati pisno obveščeni v 30 dneh
po sprejemu sklepa župana. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
Občina Črnomelj
Št. 34401-11/2004-1
Ob-8211/04
Na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03)
Občina Postojna objavlja
javni razpis
za zbiranje pisnih ponudb za oddajo
v najem javnih površin za začasno
uporabo v središču Postojne
1. Predmet javnega razpisa je oddaja
v najem dela parcel št. 2671/1, 2611/8 in
2611/7 k.o. Postojna, v izmeri:
– 146,5 m2 za ureditev gostinskega lokala za omejeno dobo, namenjenega celoletni
turistični ponudbi, prireditvam in podobnim
vsebinam, občanom kot tudi turistom, ki pridejo v Postojno,
– 84 m2 za ureditev gostinskega vrta,
– 123,2 m2 za širše območje urbanistične
in arhitekturne rešitve predvidenega gostinskega objekta in izvedbe njegove navezave
na obstoječi ulični niz.
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2. Javne površine za začasno uporabo
se oddajo v najem za dobo sedmih let, šteto
od dneva pridobitve uporabnega dovoljenja
za obratovanje z lokalom.
3. Na javni razpis se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe (s.p. ali zasebniki),
ki so registrirane za opravljanje gostinske
dejavnosti in izpolnjujejo pogoje, določene
z zakonom.
4. Ponudba mora izpolnjevati zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije, ki jo
zainteresirani dvignejo ob predložitvi dokazila o plačilu 5.000 SIT, v tajništvu župana
Občine Postojna, Ljubljanska 4, Postojna,
pisarna št. 22, vsak delavnik med 8. in 11.
uro. Plačilo v višini 5.000 SIT se nakaže
na transakcijski račun Občine Postojna št.
01294-0100016345 z oznako »Razpisna
dokumentacija za uporabo javnih površin v
središču Postojne«.
5. Po izbiri najugodnejšega ponudnika
bo le temu izdano dovoljenje za rabo javne
površine po tem razpisu za obdobje določeno v 2. točki tega razpisa.
6. Ponudnik je poleg nadomestila za
uporabo javnih površin za opravljanje
gostinske dejavnosti, dolžan plačati tudi
komunalno takso v skladu z Odlokom o komunalnih taksah v Občini Postojna.
7. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevana naslednja merila:
Primernost ureditve gostinskega lokala
ter opreme: primernost zasnove in oblike
v odnosu do bližnjega ambienta, estetski
videz, kakovostni in sodobni materiali opreme idr.
Vsebina in kakovost gostinske ponudbe
ter ustreznost programske ponudbe: pestrost,
izvirnost, pristnost in splošna prepoznavnost
ponudbe – kulturnih in turističnih prireditev.
Ponudnik mora podati vsebinsko opisan napovednik (okvirni koledar prireditev).
Dodatna ponudba ponudnika v zvezi
z ureditvijo in programom na razpisani lokaciji.
Strokovna usposobljenost natakarjev: in
njihovih strokovnih delavcev, opravljeni izpiti
iz znanja tujega jezika, izpiti iz poznavanja
vin, opis enotnih oblačil natakarjev.
Predlagateljeve dosedanje reference na
področju gostinstva ali v zvezi z njim: priporočila vladnih organizacij, časopisnih hiš,

Lokacija

Postojnska cesta 16,
Pivka

Postojnska cesta 16 a,
Pivka

Št.

televizijskih hiš, občinskih oblasti in obrtne
zbornice.
Višina najemnine za uporabo javne površine.
8. Rok za oddajo ponudb je do ponedeljka, 5. 4. 2004 do 12. ure na naslov Občina
Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna.
9. Ponudbe morajo ponudniki poslati
priporočeno po pošti v zapečateni ovojnici
na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska
4, 6230 Postojna, prvo nadstropje, soba
22, z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis
– javne površine v središču Postojne«. Na
hrbtni strani je potrebno obvezno navesti
pošiljatelja.
Ponudbe, ki ne bodo oddane do roka,
določenega v 8. točki tega razpisa, pri izbiri ne bodo upoštevane in bodo ponudniku
vrnjene v zapečateni ovojnici.
10. Pri izbiri bomo upoštevali samo ponudbe, ki bodo prispele pravočasno in bodo
izpolnjevale pogoje javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
11. O izbiri bomo kandidate obvestili v
roku 10 dni po izteku roka, navedenega v
8. točki razpisa.
Občina Postojna

Javne dražbe
Št. 15/2004
Ob-7970/04
V skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03
in 77/03), Občina Pivka, Kolodvorska cesta
5, Pivka, po sklepu Občinskega sveta Občine Pivka, št. 03201-7/2003, z dne 24. 9.
2003 in s soglasjem Stanovanjskega sklada Republike Slovenije z dne 10. 3. 2004
razpisuje
javno dražbo
za prodajo stanovanj
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5 (v
nadaljevanju: prodajalec) prodaja skupaj
s soinvestitorjem Stanovanjskim skladom
Republike Slovenije novozgrajena stanovanja v Pivki, na Postojnski cesti 16 in 16a, po
pogojih javne dražbe, in sicer:

Številka stanovanja

Izklicna cena
stanovanja z DDV

Št. 1 (62,66 m2)
št. 4 (62,74 m2)
št. 5 (80,26 m2)
št. 7 (62,48 m2)
št. 8 (80 m2)

11,850.000 SIT
11,800.000 SIT
14,600.000 SIT
11,550.000 SIT
14,400.000 SIT

št. 2 (62,74 m2)
št. 5 (62,72 m2)

11,860.000 SIT
11,740.000 SIT

I. Pogoji
Kupci stanovanja so lahko fizične osebe,
ki so državljani Republike Slovenije in se izkažejo z veljavnim dokumentom ali pravne
osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije, kar izkažejo s predložitvijo
izpiska iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od treh mesecev.
Dražitelji se morajo pred pričetkom javne
dražbe izkazati s potrdilom o plačani varščini v znesku 500.000 SIT, ki jo poravnajo na
transakcijski račun Občine Pivka, št. 01291-

0100016298 pri Banki Slovenije. Ob vplačilu varščine morajo dražitelji na plačilnem
nalogu navesti naslov objekta in številko
stanovanja za katerega licitirajo. Na sami
dražbi se morajo dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu.
Licitacija bo potekala v dveh delih. V prvem delu bodo licitirana stanovanja, za katere bo vplačana varščina, pri čemer licitirajo
posamezno stanovanje le dražitelji, ki so za
predmetno stanovanje vplačali varščino. V
drugem delu bodo licitirana stanovanja, za
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katere varščina ni bila vplačana, pri čemer
lahko dražitelji, ki v prvem delu niso uspeli,
licitirajo katerokoli stanovanje.
Varščina se šteje ponudniku, ki je uspel
na javnem razpisu, v kupnino za stanovanje. Če kupec ne sklene pogodbe v določenem roku, varščina zapade v korist
Občine Pivka. Neuspelim dražiteljem se
varščina vrne v roku 8 dni po opravljeni
dražbi, in sicer v vplačanem znesku.
Najmanjši znesek višanja na javni
dražbi je 100.000 SIT.
Varščina mora biti vplačana najkasneje
na dan dražbe do 10. ure.
Izbrani kupci bodo morali skleniti prodajno pogodbo najkasneje v 30 dneh po
prejemu obvestila o izboru, ob njenem
podpisu plačati manipulativne stroške v
višini 200.000 SIT, celotno kupnino pa
pred vselitvijo (zmanjšano za vplačano
varščino), vendar najkasneje v 30 dneh
po podpisu prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku, je bistvena sestavina
pravnega posla.
Če izbrani kupec ne sklene prodajne
pogodbe v navedenem roku, se šteje, da
je od nakupa odstopil, plačana varščina pa
mu zapade kot skesnina.
V manipulativne stroške so med drugim zajeti tudi vsi stroški sklenitve prodajne pogodbe, vpis solastninske pravice
v zemljiško knjigo in vse s tem povezane
sodne takse.
Vsa stanovanja, ki so predmet javne
dražbe so vseljiva takoj.
Informacije o pogojih prodaje stanovanj
po pogojih tega razpisa lahko dobite osebno na Občini Pivka, Kolodvorska cesta 5,
Pivka in na tel. 05/72-10-100 (Barbara
Lenarčič), v času uradnih ur.
Komisija lahko v skladu s 3. členom
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/
03) postopek prodaje stanovanj ustavi do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne varščina dražiteljem.
Tlorise posameznih stanovanj lahko
dobite na Občini Pivka, Kolodvorska cesta
5. Ogled stanovanj je možen pred izvedbo
javne dražbe – po predhodnem dogovoru
na Občini Pivka.
Javna dražba bo v sredo, dne 14. 4.
2004 ob 15. uri v sejni sobi Občine Pivka,
Kolodvorska cesta 5, Pivka.
Dodatne informacije so na voljo na
spletni strani Občine Pivka na internetnem naslovu: http://www.pivka.si, kjer je
na voljo tudi slikovno gradivo.
Občina Pivka
Ob-8153/04
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03), 101. člena Statuta Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 3/00) in sklepa
Občinskega sveta občine Cerknica z dne
20. 6. 2002, Občina Cerknica s sedežem v
Cerknici, C. 4. maja 53, razpisuje

Stran

1772 /

Št.

26-29 / 26. 3. 2004

javno dražbo
za prodajo komunalno urejenih
gradbenih parcel v poselitvenem
območju naselja Cerknica – Zazidalni
načrt Loško
Predmet javne dražbe sta dve gradbeni
parceli z možnostjo gradnje individualnih
stanovanjskih hiš v skladu z Odlokom o
zazidalnem načrtu za del območja urejanja C13-11S Loško v Cerknici (Ur. l. RS,
št. 7/03), in sicer:
– parcela 5: parc. št. 577/1, travnik v
izmeri 796 m2,
– parcela 6: parc. št. 577/9, travnik v
izmeri 912 m2,
vse vpisane pri vl. št. 1650 k.o. Cerknica, kjer je vknjižena družbena lastnina
imetnik pravice uporabe Občina Cerknica,
C. 4. maja 53, Cerknica.
Za prodajo navedenih parcel bo javna
dražba v torek, 20. 4. 2004, s pričetkom ob
12. uri, v sejni sobi v I. nadstropju Občine
Cerknica v Cerknici, Cesta 4. maja 53.
I. Za parcelo 5 znaša:
a) izklicna cena 3,329.087 SIT,
b) stroški opremljanja stavbnega zemljišča 5,588.994,60 SIT.
Za parcelo 6 znaša:
a) izklicna cena 3,814.230 SIT,
b) stroški opremljanja stavbnega zemljišča 6,403.471,20 SIT.
Najnižji znesek vsakokratnega višanja
izklicne cene znaša 50.000 SIT.
Dražitelji višajo oziroma licitirajo le izklicno ceno, ki je določena v tem razpisu
za posamično parcelo. K vrednosti parcele, ki bo dosežena po končani licitaciji,
bo potrebno kupcu parcele obračunati še
20% DDV. Stroški opremljanja stavbnega
zemljišča so fiksni in se ne licitirajo. Prav
tako je v stroške opremljanja stavbnega
zemljišča že vključen 20% DDV.
V izklicno ceno je vključena cena
zemljišča, ki je določena z Odlokom o
povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč v Občini Cerknica za leto 2001
(Ur. l. RS, št. 28/01) in na dan 15. 2. 2004
znaša 4.182,27 SIT/m2, brez vključenega
20% DDV.
Kupec je dolžan ob plačilu kupnine
plačati tudi strošek opremljanja stavbnega
zemljišča. Na podlagi sklepa o sprejemanju programa opremljanja stavbnih zemljišč zazidalnega načrta za del območja
urejanja C-13-11S Loško v Cerknici, ki ga
je na 1. izredni seji dne 12. 9. 2003 sprejel
Občinski svet Občine Cerknica, je določen
izhodiščni strošek opremljanja stavbnega
zemljišča in znaša 28,11 EUR/m2. Ob
upoštevanju 2. člena navedenega sklepa znaša strošek opremljanja stavbnega
zemljišča za leto 2004 29,52 EUR/m2, kar
znaša na dan 18. 3. 2004 7.021,35 SIT/m2
z vključenim 20% DDV.
II. Varščino je potrebno plačati pred
javno dražbo na račun Občine Cerknica
01213-0100002563 UJP Postojna, celotno preostalo kupnino skupaj s stroški
opremljanja stavbnega zemljišča pa mora
uspeli dražitelj plačati v 8 dneh od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa.
Varščina za nakup ene izmed parcel
znaša 500.000 SIT. Kupec, ki je zainter-
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esiran za nakup obeh parcel, mora plačati
varščino za obe parceli.
III. S potrdilom o plačilu varščine se
dražitelj izkaže pred pričetkom dražbe.
Varščina se uspelemu dražitelju vračuna v kupnino, neuspelim dražiteljem pa se
vrne brez obresti najkasneje v osmih dneh
po javni dražbi.
Z dokazilom o plačani varščini lahko
dražitelj nastopa pri nakupu katerekoli parcele iz tega javnega razpisa. V primeru, da
dražitelj z nakupom uspe, se varščina, ki
je bila plačana, vračuna v kupnino.
IV. Na javni dražbi lahko sodelujejo
vse pravne osebe s predložitvijo izpiska iz
sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni, iz katerega bo razvidno, da imajo
sedež na območju Republike Slovenije, in
fizične osebe s potrdilom, da so državljani
Republike Slovenije. Pooblaščenci pravnih oseb morajo na javni dražbi predložiti
potrdilo za licitiranje.
V. Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 30 dneh
po zaključku javne dražbe. Če dražitelj po
svoji krivdi pogodbe ne podpiše v postavljenem roku, se šteje, da je odstopil od nakupa, varščina pa zapade prodajalcu.
Plačilo kupnine skupaj s stroški opremljanja stavbnega zemljišča je bistveni
element pravnega posla. Kolikor kupec
ne poravna kupnine in stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na določen
način in v določenem roku po sklenitvi
pogodbe, se šteje prodajna pogodba za
razdrto. Vse stroške v zvezi s prenosom
lastništva (davek, stroške overovitve, takse) nosi kupec.
Po plačilu celotne kupnine in stroškov
opremljanja stavbnih zemljišč ter poravnavi vseh ostalih stroškov v povezavi z
zemljiškoknjižnim prenosom, se bo kupcu
nepremičnina izročila v posest, v zemljiško knjigo pa bo podan zemljiškoknjižni
predlog.
VI. Občina Cerknica prodaja komunalno urejeno stavbno zemljišče, za katerega
je sprejet zazidalni načrt.
V stroških komunalnega urejanja
stavbnega zemljišča je vključena izdelava asfaltirane ceste s pločniki, sanitarna
in meteorna kanalizacija, vodovodno
omrežje, NN omrežje, javna razsvetljava
in elektrifikacija komunalnega črpališča,
transformatorska postaja s kablovodom,
telekomunikacijsko omrežje ter cevovodi
kabelskih priključkov.
Vsa navedena infrastruktura bo izvedena do vsake parcele posebej.
Ogled nepremičnin je možen na kraju
samem. Dodatne informacije lahko dobite
na tel. 01/70-90-616 – Olga Smodila. Poznejših reklamacij kupca se ne bo upoštevalo.
Občina Cerknica
Ob-8169/04
Javna dražba
na podlagi Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03):
Uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000
Ljubljana.

Organizator postopka javne ponudbe:
Splošna bolnišnica Izola, Polje 35, 6310
Izola.
I. Predmet prodaje: stanovanjska hiša
z gospodarskimi poslopji in pripadajočim
stavbnim zemljiščem v Izoli, Polje 31, na
parceli št. 34, pot v izmeri 910 m2, dvorišče v izmeri 752 m2 in stanovanjska stavba
v izmeri 199 m2, vl. št. 11, k.o. Cetore,
skupna izmera zemljišča 1.861 m2.
Kratek opis: prostori, ki so predmet
prodaje so zasedeni. Stanovanjska hiša je
bila zgrajena pred ca. 300 leti, gospodarski objekti pred ca. 100 leti. Leta 1999 je v
požaru zgorel prizidani hlev v celoti, ostali
so le zunanji zidovi v višini pritličja brez
strehe in stropa. Objekti so v slabem stanju, brez toplotne in hidroizolacije, zidovi
so razpokani in vlažni, streha zamaka.
Pot je v naravi delno makedamska,
delno poraščena s travo, je nezazidano
stavbno zemljišče, ki poteka preko kmetijskega zemljišča in služi za dostop k stanovanjskemu objektu.
Stanovanjska hiša obsega: pritličje:
klet, kuhinja, stopnišče (45,80 m2); prvo
nadstropje: hodnik, 3 sobe in stopnišče
(41,23 m2); mansarda: soba, stopnišče in
podstrešje (9,62 m2).
Gospodarska
poslopja:
hlev
(46,27 m2), shramba za kmetijsko orodje
(35,26 m2), shramba za kmetijske pridelke
(23,02 m2).
Predel je pozidan z redko gradnjo s stanovanjsko kmetijskimi objekti nižjega gabarita. Zemljišče je opremljeno z individualnimi in kolektivnimi komunalnimi napravami
minimalne do zadovoljive kategorije; zemljišče je opremljeno z vodovodnim omrežjem, električnim distributivnim omrežjem v
izvedbi z zračnimi vodi in telefonskim naročniškim omrežjem v izvedbi z zračnimi
vodi; dostop in dovoz do objekta je po utrjenem kolovozu, ki poteka po posestvu in
je priključen na javno asfaltirano cesto Izola
– Splošna bolnišnica Izola – Polje.
Izklicna cena: 10,700.000 SIT. Izklicna
cena je določena na podlagi cenitve nepremičnin z dne 22. 9. 2003 in dopolnitve
cenitve z dne 12. 1. 2004.
Pogoji višanja izklicne cene: najnižji
znesek, za katerega je možno višati izklicno ceno je 100.000 SIT.
II. Pogoji prodaje:
1. stanovanjska hiša z gospodarskimi
poslopji in pripadajočim stavbnim zemljiščem se prodaja po sistemu pokazano-videno-kupljeno.
2. stanovanjska hiša z gospodarskimi
poslopji in pripadajočim stavbnim zemljiščem bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki bo, ob izpolnjevanju drugih
pogojev, ponudil najvišjo ceno.
3. Podpis pogodbe in plačilo kupnine: kupec tj. najugodnejši ponudnik
mora pogodbo podpisati v 30 dneh po
odpiranju ponudb. Plačilo kupnine je v
8 dneh po podpisu pogodbe, na transakcijski račun Ministrstva za zdravje RS:
01100-6300109972, sklic na št. 18271117141998-22900004, pri čemer se položena kavcija všteje v kupnino. Plačilo
celotne kupnine v določenem roku 8 dni
po podpisu pogodbe je bistvena sestavina
pravnega posla.
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4. Izhodiščna cena in najnižji znesek
višanja izklicne cene ne vsebujeta nobenih davščin. Vse davčne dajatve in stroške
v zvezi s prenosom lastništva mora plačati
kupec.
5. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki
je določen v 3. točki, ne sklene pogodbe
oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine
ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez
dodatnega roka za izpolnitev.
6. Premoženje preide v lastništvo kupca šele takrat, ko je kupnina v celoti plačana. Vpis v zemljiško knjigo se izvede po
plačilu kupnine.
III. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanjske hiše z gospodarskimi poslopji
in pripadajočim stavbnim zemljiščem na
podlagi javne dražbe:
1. Ponudbo na javni dražbi lahko podajo fizične in pravne osebe, ki resnost
svoje ponudbe izkažejo s plačilom kavcije
v višini 10% od izhodiščne cene stanovanjske hiše z gospodarskimi poslopji
in pripadajočim stavbnim zemljiščem tj.
varščino v višini 1,070.000 SIT, na transakcijski račun Ministrstva za zdravje št.
01100-6300109972, sklic na št. 18271117141998-22900004. Ponudbe ne morejo
podati cenilec, člani komisije in z njimi
povezane osebe.
2. Na javni dražbi morajo ponudniki
predložiti:
– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št.
računa) za primer vračila kavcije,
– kopijo davčne številke, matično in
telefonsko številko,
– fotokopijo osebne izkaznice – obe
strani osebne izkaznice (fizične osebe),
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravna oseba),
– izpisek iz registra pravnih oseb ter
pooblastilo za zastopanje pravne osebe
(pravne osebe).
IV. Postopek:
1. Javna dražba bo v sejni sobi I. nadstropja Splošne bolnišnice Izola, Polje
35, 6310 Izola v torek, dne 13. 4. 2004,
ob 11. uri.
2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani le ponudniki, ki bodo izpolnjevali vse razpisne in navedene pogoje.
3. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne
bodo upoštevane.
4. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo kavcija brez
obresti vrnjena v osmih dneh po izboru
najugodnejšega ponudnika.
5. Nadzor nad izvedbo javne ponudbe
izvaja pristojna komisija.
V. Drugo
Vlada ali komisija lahko s soglasjem
predstojnika postopek ustavi in sicer vse
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
povrne stroške ponudniku v višini izkazanih stroškov.
Vse informacije v zvezi s prodajo in
ogledom nepremičnin morebitni ponudniki dobijo v Splošni bolnišnici Izola, Polje
35, 6310 Izola, Ivo Kastelič, univ. dipl.
ek., tel. 05/66-06-852, vsak delovni dan

Št.

(pon. – pet.) do dne 12. 4. 2004, med 10.
in 12. uro.
Splošna bolnišnica Izola
Št. 465-02-0002-4/2004-6

Ob-8205/04

Občina Dobrna, Dobrna 19, Dobrna, na
podlagi 80.f člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 30/
02), 39. in 40. členom Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03), 15. člena Statuta Občine
Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01 in
112/02) ter sklepa Občinskega sveta Občine Dobrna, št. 032-01-0016-3/2003-9, z
dne 26. 11. 2003, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna,
tel. 03/780-10-50, faks 03/780-10-60, epošta: obcina@dobrna.si.
II. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je stanovanjska stavba in gospodarsko poslopje na naslovu Lokovina 1, 3204
Dobrna, s pripadajočim stavbnim zemljiščem v skupni površini 839 m2, parc. št.
1441/4 in 1446/2 vse k.o. Dobrna, in sicer:
parc. št. 1441/4 dvorišče v izmeri 586 m2
in stanovanjska stavba v izmeri 103 m2 in
parc. št. 1446/2 travnik v izmeri 253 m2
vse vpisano v zk. vl. št. 298 k.o. Dobrna,
po izklicni ceni 14,600.000 SIT.
III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 200.000 SIT.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna
pogodba, katere besedilo je del splošnih
pogojev razpisane javne dražbe. Pogodba
mora biti sklenjena najpozneje v 8 dneh po
zaključku dražbe.
V. Način in rok plačila kupnine: kupnino
kupec poravna na transakcijski račun Občine Dobrna št. 01355-0100003171 odprt
pri Uradu za javna plačila Žalec, v 8 dneh
od dneva sklenitve prodajne pogodbe.
Plačilo celotne kupnine je bistvena
sestavina pravnega posla. Če kupec ne
poravna kupnine na določen način in v
določenem roku po sklenjeni pogodbi, se
šteje prodajna pogodba za razdrto, brez
izvedbe posebnega postopka. Po plačilu
kupnine v celoti in poravnavi vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina izročila v
posest in vložen bo zemljiškoknjižni predlog za vpis lastninske pravice.
VI. Kraj in čas javne dražbe: javna
dražba se bo vršila v četrtek dne 15. 4.
2004, v prostorih sejne sobe Občine Dobrna, z začetkom ob 10. uri.
Javna dražba se bo opravila ustno, v
slovenskem jeziku.
VII. Pogoji javne dražbe:
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe, ki so se pravočasno in
pravilno prijavili, tako da:
– plačajo kavcijo in predložijo dokazilo
o njenem plačilu;
– predložijo pravilno izpolnjeno in
podpisano izjavo o pristopu k splošnim
pogojem javne dražbe (glej razpisno dokumentacijo);
– če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec, predloži neome-
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jeno specialno pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javne dražbe in ga je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik
pravne osebe, pri čemer mora biti podpis
overjen pri notarju;
– fizična oseba predloži potrdilo o državljanstvu, pravna oseba predloži izpisek
iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši
od enega meseca;
– predložijo matično, davčno, telefonsko številko.
Vse listine (razen potrdila o vplačani
kavciji, matično, davčno, telefonsko številko) je treba priložiti v izvirniku ali kopijo
listine, overjeno pri notarju.
VIII. Kavcija: dražitelji morajo do 14. 4.
2004 vplačati kavcijo, ki je predmet javne
dražbe v znesku 1,460.000 SIT in se plača, na račun, naveden v V. točki, za namen javne dražbe, z oznako »Kavcija za
javno dražbo - Lokovina 1«.
IX. Rok za prijavo
Dražitelji morajo osebno ali po pošti
predložiti pravilno prijavo najkasneje do
15. 4. 2004 do 8. ure, na naslov: Občina
Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, z oznako »Ne odpiraj – javna dražba za prodajo
nepremičnin«. Ponudnik osebno izroči
ponudbo na vložišču – tajništvu Občine
Dobrna, Dobrna 19, Dobrna.
Javne dražbe se lahko udeleži le tisti
dražitelj, ki se pravočasno in pravilno prijavi.
X. Vrnitev, vračunane ali pridržane varščine: dražitelji, ki ne bodo uspeli na javni
dražbi, se kavcija brez obresti vrne najkasneje v 8 dneh po zaključku javne dražbe. Dražitelju, ki uspe (kupcu), se kavcija
vračuna v kupnino. Če kupec ne sklene
pogodbe ali ne plača kupnine, Občina Dobrna obdrži vplačano kavcijo.
XI. Razpisna dokumentacija, informacije o podrobnejših pogojih:
Razpisna dokumentacija se lahko
dvigne ali naroči po pošti na naslovu: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, ob
predložitvi dokazila o plačilu cene razpisne dokumentacije.
Cena razpisne dokumentacije je
10.000 SIT in se plača na transakcijski
račun Občine Dobrna – proračun št.
01355-0100003171 odprt pri Uradu za
javna plačila Žalec, za namen razpisne
dokumentacije za javno dražbo.
Razpisna dokumentacija vsebuje: podrobnejši opis lokacije in nepremičnine,
zemljiškoknjižni izpisek, katastrske podatke, mapno kopijo z označbo parcel,
lokacijsko informacijo, obrazec izjave o
sprejemanju splošnih pogojev javne dražbe, osnutek prodajne pogodbe.
XII. Ogled
Po predhodnem dogovoru je mogoč
posamičen ogled nepremičnine, ki je
predmet dražbe, na terenu.
Nepremičnine se prodajo po načelu
»Videno – kupljeno«. Kasnejših reklamacij ali pritožb se ne upošteva.
XIII. Drugi pogoji
Kupec plača predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in vse stroške
postopka, vključno s stroški overitve pogodb in stroški izvedbe pogodbe v zemljiški knjigi.
Občina Dobrna
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Razpisi delovnih
mest
Št. 226
Ob-7919/04
Svet zavoda Bolnišnice Golnik – Klinični
oddelek za pljučne bolezni in alergijo, na
podlagi 23. in 26. člena Statuta zavoda na
seji dne 19. 3. 2004, sprejel sklep o razpisu
dveh prostih delovnih mest
direktorja zavoda.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj z
ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji;
– predložitev programa dela in razvoja
KOPA za obdobje njegovega mandata.
strokovnega direktorja zavoda.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba medicinske
smeri;
– opravljena specializacija s področja
dejavnosti zavoda;
– naziv visokošolskega učitelja Medicinske fakultete s področja dejavnosti KOPA;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj z
ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji;
– predložitev programa strokovnega
dela in razvoja KOPA za obdobje njegovega mandata.
Delovni razmerji bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrana kandidata bosta imenovana za mandatno
dobo štirih let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, življenjepisom in programom dela in razvoja zavoda prosimo pošljite v 15 dneh po
objavi, na naslov Bolnišnica Golnik – Klinični
oddelek za pljučne bolezni in alergijo, Svet
zavoda, Golnik 36, 4204 Golnik, s pripisom
“Za razpis – ne odpiraj”. Kandidati bodo o
izboru obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Svet zavoda Bolnišnice Golnik – KOPA
Ob-7950/04
Svet Doma starejših občanov Kamnik na
osnovi 20. in 34. člena Statuta Doma starejših občanov Kamnik, 34. člena Zakona o
zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91) in sklepa sveta
Doma z dne 26. 2. 2004 objavlja razpis za
delovno mesto
direktorja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje v
skladu z 56. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št 54/92, 56/92,
13/93,1/99, 6/00, 54/00, 26/01, 6/02, 110/02
in 5/03) ter 15. in 16. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem
varstvu (Ur. l. RS, št. 2/04).
Mandat na razpisano delovno mesto
traja 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, o dosedanjem delu in
s kratkim življenjepisom pošljejo kandidati v
roku 8 dni po objavi razpisa v zaprti ovojnici
na naslov: Dom starejših občanov Kamnik,
Neveljska pot 26, 1240 Kamnik, s pripisom
»za razpis direktorja«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Dom starejših občanov Kamnik
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Št. 39/04
Ob-7951/04
Svet zavoda Osnovne šole Riharda
Jakopiča, Derčeva 1, Ljubljana, razpisuje
prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice osnovne šole.
Kandidati morajo izpolnjevati splošne
pogoje, ki jih predpisuje 53. člen Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (prečiščeno besedilo Ur. l.
RS, št. 115/03).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene in organizacijske sposobnosti za
uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Predvideni začetek dela je 2. 7. 2004
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma skladno s soglasjem ministra za
šolstvo, znanost in šport o imenovanju.
Kandidati naj k prijavi poleg dokazil o
izpolnjevanju razpisnih pogojev priložijo še
kratek opis dosedanjih delovnih izkušenj.
Prijave na razpis naj kandidati v osmih
dneh od dneva objave pošljejo na naslov:
Svet zavoda OŠ Riharda Jakopiča, Derčeva
1, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Prijava za
razpis ravnatelja«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni pisno
v zakonitem roku.
Svet OŠ Riharda Jakopiča
Ob-7983/04
Svet zavoda Osnovne šole Bizeljsko, Bizeljska cesta 78, 8259 Bizeljsko, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje po Zakonu o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Predviden začetek dela je 1. 9. 2004
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma skladno s soglasjem ministra k
imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, o dosedanjih delovnih
izkušnjah, s kratkim življenjepisom ter programom oziroma vizijo razvoja ter dela šole
za mandatno obdobje, pošljite najkasneje v
8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
zavoda Osnovne šole Bizeljsko, Bizeljska
cesta 78, 8259 Bizeljsko, s pripisom »Prijava za razpis ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Osnovna šola Bizeljsko
Ob-8053/04
Na podlagi 7. člena Akta o ustanovitvi
družbe Stanovanjsko podjetje Zagorje ob
Savi, d.o.o., skupščina družbe razpisuje
prosto delovno mesto
direktorja družbe
s 4 letnim mandatom.
Za prosto delovno mesto direktorja družbe lahko kandidirajo osebe, ki poleg v nadaljevanju navedenih zakonskih pogojev:
neomejeno poslovno sposobna fizična
oseba, razen osebe:

– ki je bila pravnomočno obsojena zaradi
kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost,
zoper pravni promet, zoper upravljanje
družbenih sredstev in naravna bogastva ter
zoper družbeno in zasebno premoženje in
sicer za obdobje petih let po pravnomočnosti sodbe, vendar ne prej kot dve leti po
prestani kazni zapora,
– ki ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica in sicer za čas
trajanja prepovedi,
izpolnjujejo tudi naslednje pogoje:
– da imajo najmanj višješolsko izobrazbo tehnične, ekonomske ali druge ustrezne smeri,
– da imajo najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– da imajo sposobnost vodenja,
– da imajo državljanstvo Republike Slovenije.
Prijavo na razpis, skupaj z dokazili o izpolnjevanju razpisanih pogojev, morajo kandidati poslati v zaprtih ovojnicah v 8 dneh po
tej objavi na naslov: Stanovanjsko podjetje
Zagorje ob Savi, d.o.o., Cesta zmage 16b,
1410 Zagorje ob Savi – z oznako “skupščina
– za razpis”.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonitem roku.
Skupščina Stanovanjskega podjetja
Zagorje ob Savi, d.o.o.
Ob-8054/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) župan Občine Kozje objavlja javni natečaj za prosto
pripravniško mesto – svetovalec za
okolje in prostor
v Občinski upravi občine Kozje, Kozje
37, Kozje.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo gradbene, arhitekturne ali druge
tehnične smeri,
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti,
– ne smejo biti obsojeni na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev,
– vozniški izpit za voznika motornega
vozila B kategorije.
K prijavi s kratkim življenjepisom morajo
kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja,
– fotokopijo vozniškega izpita.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od
dneva objave javnega natečaja v Uradnem
listu RS na naslov: Občina Kozje, Kozje 37,
3260 Kozje.
Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki
na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo
natečajne pogoje.
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O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni
v 8 dneh od preteka roka za prijavo na natečaj. Izbranemu kandidatu bo izdana upravna odločba o izbiri, drugim kandidatom pa
bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
O izvedbi javnega natečaja daje informacije Andreja Reher, tel. 03/800-14-14.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjena pogodba za
določen čas 10 mesecev s polnim delovnim
časom.
Občina Kozje
Št. 100-06-5/2004-1401
Ob-8056/04
Mestna občina Novo Mesto, Seidlova
cesta 1, 8000 Novo mesto, v skladu z 59.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 56/02) objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto
vodja oddelka za finance in gospodarstvo.
Naloge na tem delovnem mestu se
opravljajo v nazivu sekretar in podsekretar,
izbrani-a kandidat/-ka bo naloge izvrševal/-a
v nazivu podsekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba ekonomske smeri s specializacijo ali
magisterijem,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz poslovanja z
dokumentarnim gradivom,
– aktivno znanje vsaj enega tujega jezika,
– znanja, potrebna za organizacijo in
vodenje dela,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/-ke, ki se bodo prijavili/-e na
prosto delovno mesto, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee,
K prijavi z življenjepisom morajo
kandidati/-ke priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave,
– potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu iz poslovanja z dokumentarnim gradivom,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Za navedeno delovno mesto je kraj
opravljanja dela na sedežu Mestne občine
Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

Št.

V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) lahko za
delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki
nimajo opravljenega državnega izpita iz
javne uprave pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto naveden izpit
opravile najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv.
Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo najkasneje v
8 dneh po objavi na naslov: Mestna občina
Novo mesto, Oddelek za splošne zadeve,
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, s pripisom: javni natečaj.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku preverjala strokovno usposobljenost
kandidatov na podlagi dokumentacije in z
ustnim razgovorom s kandidati.
Kandidati/-ke bodo o izboru obveščeni/-e
v 8 dneh po izbiri. Izbranemu kandidatu bo
izdana upravna odločba o izbiri, drugim
kandidatom/-kam pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani. Z izbranim kandidatom
bomo po dokončnosti odločb o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas
s polnim delovnim časom in poskusnim
delom.
Informacijo o javnem natečaju je
mogoče dobiti vsak delovni dan na tel.
07/39-39-220.
Mestna občina Novo mesto
Št. 1262
Ob-8068/04
Svet Osnovne šole Helene Puhar Kranj,
4000 Kranj, Kidričeva 51, razpisuje delovno
mesto
ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje,
ki jih določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS,
št. 115/03). Izpolnjevati morajo pogoje za
učitelja osnovne šole s prilagojenim programom, imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj
ter organizacijske in druge sposobnosti za
uspešno vodenje šole.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Začetek mandata je 1. 9. 2004.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju razpisnih pogojev v 8 dneh po
objavi razpisa na gornji naslov, s pripisom:
“Prijava za razpis za ravnatelja”.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v zakonitem roku.
Osnovna šola Helene Puhar Kranj
Št. 12/04
Ob-8069/04
Svet zavoda Glasbene šole Celje, Slomškov trg 10, 3000 Celje, razpisuje delovno
mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne pogoje,
posebne pogoje, skladno s 53. in 145. členom Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 115/03) ter imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za
uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Začetek dela je 1. 9. 2004, oziroma skladno
s sklepom o imenovanju in s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev, dosedanjih delovnih izkušnjah,
s kratkim življenjepisom ter programom
oziroma vizijo razvoja šole za mandatno
obdobje pošljite v 8 dneh po objavi raz-
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pisa na naslov: Svet Glasbene šole Celje,
Slomškov trg 10, 3000 Celje, s pripisom za
razpis ravnatelja.
O izboru bodo kandidati pisno obveščeni
v zakonitem roku.
Svet zavoda GŠ Celje
Ob-8070/04
Svet zavoda Zasavskih lekarn Trbovlje
razpisuje na podlagi 13. člena Statuta zavoda Zasavskih lekarn Trbovlje in sklepa 8.
redne seje z dne 27. 2. 2004, imenovanje
za
direktorja zavoda
s polnim delovnim časom za mandatno
dobo štirih let.
Direktor zavoda opravlja poleg zadev iz
svojega delovnega področja tudi delo vodje
strokovne enote.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev
določenih z zakonom izpolnjevati še pogoje
iz 20. člena statuta, ki so naslednji:
– da ima visoko izobrazbo farmacevtske
smeri s strokovnim izpitom,
– da ima pet let ustreznih delovnih izkušenj,
– da ima organizacijske in vodstvene
sposobnosti,
– da je državljan Republike Slovenije.
Kandidat naj prijavo opremljeno z dokazili o izpolnjevanju pogojev ter program dela
in razvoja zavoda pošlje v osmih dneh po
objavi razpisa v zaprti ovojnici z oznako “Za
razpis”, na naslov: Zasavske lekarne Trbovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje.
O izbiri bomo kandidate obvestili v roku
30 dni od objave razpisa.
Zasavske lekarne Trbovlje
Št. 17/04
Ob-8071/04
Svet socialno varstvenega zavoda Doma
Tisje, Črni Potok 13, Šmartno pri Litiji, objavlja na podlagi 34. člena Zakona o zavodih,
13., 26. in 27. člena Statuta Doma Tisje in
v skladu s sprejetim sklepom sveta Doma
Tisje z dne 27. 2. 2004, delovno mesto
direktorja.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjevati pogoje
iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93,
42/94, 41/99, 26/01 in 6/02) in v skladu s
15. in 16. členom Zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 2/04).
Direktorja imenuje svet Doma Tisje s soglasjem ustanovitelja.
Mandat direktorja traja 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, o dosedanjem delu in
s kratkim življenjepisom, pošljejo kandidati v roku 15 dni po objavi razpisa, v zaprti
ovojnici, na naslov: Dom Tisje, Črni Potok
13, 1275 Šmartno pri Litiji, s pripisom “Za
razpis direktorja”.
Nepopolnih ali prepozno prispelih vlog
svet ne bo obravnaval.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Dom Tisje, Šmartno pri Litiji
Št. 66/2004
Ob-8072/04
Svet zavoda Osnovne šole Nazarje, Zadrečka cesta 37, 3331 Nazarje, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno s 53.
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in 145. členom ZOFI (Ur. l. RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo).
Izbrani kandidat bo imenovan za pet let.
Predvideni začetek dela je 1. 7. 2004
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
in soglasjem ministra.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, opisom dosedanjih
delovnih izkušenj, s kratkim življenjepisom
ter programom oziroma vizijo razvoja ter
dela šole za mandatno obdobje pošljite
najpozneje v osmih dneh po objavi razpisa
na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Nazarje, Zadrečka cesta 37, 3331 Nazarje, s
pripisom za razpis ravnatelja.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Nazarje
Su 20/2004-3(01)
Ob-8101/04
Republika Slovenija, Okrožno sodišče v
Ljubljani, Ljubljana, Tavčarjeva 9, objavlja
javni natečaj za prosta uradniška delovna
mesta:
višji pravosodni svetovalec
(strokovni sodelavec) – 4 prosta delovna
mesta (3 za nedoločen čas in 1 za določen
čas – do 26. 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,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
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: Okrožno
sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, 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
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, kadrovska služba (javni
natečaj), Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
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Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/20-05-900.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Št. 4
Ob-8110/04
Svet Dijaškega doma Tezno, Zolajeva
ulica 13, Maribor, razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki
jih določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
12/96, 23/96, 22/00, 64/01, 108/02, 34/03,
79/03), in so razpisani v 53. in 145. členu
zakona.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2004
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma skladno s soglasjem ministra k
imenovanju. Mandatna doba je 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev, o dosedanjem delu in s kratkim življenjepisom, pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Dijaški dom Tezno, Zolajeva
ulica 13, 2000 Maribor, s pripisom “razpis
za ravnatelja”. K prijavi priložite svoj pogled
na razvoj doma.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v zakonitem roku.
Dijaški dom Tezno
Ob-8111/04
Občina Trebnje na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02) objavlja javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta
svetovalca – pripravnika
(1 delovno mesto).
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava in pogoje iz drugega odstavka 88. člena Zakona
o javnih uslužbencih.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas, 10 mesecev,
s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal
v Občinski upravi občine Trebnje, Goliev trg
5, 8210 Trebnje.
Kandidati naj pošljejo pisne ponudbe z
dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh po
objavi na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg
5, 8210 Trebnje.
O izboru bodo kandidati pisno obveščeni
v 30 dneh po končanem zbiranju ponudb.
Za dodatne informacije smo na voljo po
tel. 07/34-81-134 (Vida Šušterčič).
Občina Trebnje
Št. 111-02-13-19/2004-01-924 Ob-8168/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) Ministrstvo
za finance, Davčna uprava RS, objavlja javni natečaj za zasedbo prostih uradniških
delovnih mest:
na Davčnem uradu Kranj
1. in 2. Višji davčni inšpektor (dve
delovni mesti) v oddelku za davčno inšpiciranje.
Delovno mesto se lahko izvaja v nazivih
višji davčni inšpektor III, višji davčni inšpektor II ali višji davčni inšpektor I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, pravne ali druge ustrezne
smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.

Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– vozniški izpit B kategorije,
– znanje uporabe računalnika.
na Davčnem uradu Ljubljana, Izpostava
Kamnik.
3. Referent v referatu za davčno knjigovodstvo in izterjavo.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih referent IV, referent III ali referent II.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj srednja izobrazba ekonomske,
upravne ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– znanje uporabe računalnika.
na Davčnem uradu Nova Gorica
4. Višji kontrolor v referatu za fizične
osebe.
Delovno mesto se lahko izvaja v nazivih višji kontrolor III, višji kontrolor II ali višji
kontrolor I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj višja strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– znanje uporabe računalnika.
na Davčnem uradu Novo mesto
5. in 6. Višji kontrolor (dve delovni
mesti).
– v referatu za pravne osebe,
– v referatu za samostojne podjetnike.
Delovno mesto se lahko izvaja v nazivih višji kontrolor III, višji kontrolor II ali višji
kontrolor I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj višja strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– znanje uporabe računalnika.
na Davčnem uradu Ptuj
7. Vodja referata – višji svetovalec v
referatu za fizične osebe.
Delovno mesto se lahko izvaja v nazivih
višji svetovalec III, višji svetovalec II ali višji
svetovalec I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– znanje uporabe računalnika.
Pri vseh delovnih mestih so zaželene delovne izkušnje s področja računovodstva in
financ ter poznavanje davčne zakonodaje.
Kandidat, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv.
Strokovni izpit iz upravnega postopka
mora kandidat opraviti pred pridobitvijo pooblastila za opravljanje dejanj v upravnem
postopku.
Poleg navedenih pogojev morajo
kandidati/-ke izpolnjevati splošne pogoje,
ki jih urejajo predpisi s področja delovnega
prava ter 2 % 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
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Z izbranimi javnimi uslužbenci bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in
poln delovni čas, s predvidenim 3-mesečnim
poskusnim delom.
Kandidati/-ke morajo k prijavi priložiti potrdilo o izobrazbi.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom
in opisom dosedanjih delovnih izkušenj
(področje delovnih izkušenj ter trajanje)
pošljite v 8 dneh od objave na naslov, kjer
se bodo navedena delovna mesta tudi
opravljala:
– pod št. 1-2: DURS, Davčni urad Kranj,
Slovenski trg 2, 4001 Kranj,
– pod št. 3: DURS, DU LJ, Izpostava
Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
– pod št. 4: DURS, DU Nova Gorica, Ul.
Gradnikove brigade 2, 5000 Nova Gorica,
– pod št. 5-6: DURS, DU Novo mesto,
Kandijska c. 21, 8000 Novo mesto,
– pod št. 7: DURS, DU Ptuj, Trstenjakova
2a, 2250 Ptuj.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja se lahko obrnete na naslednje
osebe na davčnih uradih, kjer se bo delovno
mesto tudi izvajalo:
– pod št. 1-2: Marja Štromajer, tel.
04/2371-129,
– pod št. 3: Marjana Obermajer, tel.
01/47-44-285,
– pod št. 4: Loreta Zorzut, tel:
05/336-5604,
– pod št. 5-6: Marko Fabjančič, tel.
07/371-96-90,
– pod št. 7: Katja Perko Vugrinec, tel.
02/748-23-26.
Davčna uprava RS
Ob-8214/04
Svet Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž, Šentjanž 58 a, 8297 Šentjanž, razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat/ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno
s 53. in 145. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
– ZOFVI (Ur. l. RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje šole.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za
5 let.
Predvideni začetek dela je 1. september 2004 oziroma skladno s sklepom o
imenovanju oziroma soglasjem ministra k
imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, o dosedanjih delovnih
izkušnjah, s kratkim življenjepisom ter programom oziroma vizijo razvoja ter dela šole
za mandatno obdobje pošljite v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov Svet osnovne šole
Milana Majcna Šentjanž, Šentjanž 58a,
8297 Šentjanž, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž
Št. 97/04
Ob-8217/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za
zunanje zadeve, objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto

Št.

diplomat 3. ranga – naziv ataše.
Za navedeno delovno mesto je kraj
opravljanja dela Prešernova 25, Ljubljana.
Zaposlitev je za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetna izobrazbe družboslovne
smeri;
– 8 mesecev delovnih izkušenj iz področja mednarodnih odnosov;
– aktivno znanje dveh tujih jezikov, od
tega enega svetovnega; angleščina;
– usposobljenost za delo z računalniškimi urejevalniki besedil.
Kandidati morajo svoji vlogi z življenjepisom, z opisom delovnih izkušenj, priložiti
dokazilo o univerzitetni izobrazbi, dokazila
o aktivnem znanju tujih jezikov (kar se dokazuje s certifikatom o aktivnem znanju tujih
jezikov ali z dokazilom, da se je kandidat/ka
šolal/a v tujem jeziku (pridobil/a stopnjo
izobrazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko – v državi, v kateri je to materin
jezik) ali dokazilom, da je 6 mesecev ali več
opravljal/a dela visokošolske zahtevnosti v
tujini v tujem jeziku) ter dokazila o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih.
Kandidati/-ke morajo poleg navedenih
dokazil, priložiti dokazila o splošnih pogojih za zasedbo delovnega mesta: dokazilo
o državljanstvu RS, potrdilo Ministrstva za
pravosodje, da kandidat/ka ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojen/a na nepogojno
kazen zoper trajanja več kot šest mesecev;
potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem,
da zoper kandidata/-ko ni sprožen kazenski
postopek zaradi prej navedenega kaznivega dejanja.
Rok za vlaganje prijav je 15 dni od
dneva objave javnega natečaja na naslov:
Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova
25, Ljubljana, z navedbo delovnega mesta,
za katerega se kandidat/-ka poteguje in z
označbo “Javni natečaj za zasedbo delovnih mest”.
Kandidati/-ke bodo o izboru pisno obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri. Izbranemu
kandidatu/-ki bo izdana upravna odločba,
drugim pa bo vročen sklep, da niso izbrani.
Z izbranim kandidatom/-ko bomo po dokončnosti odločbe o izboru sklenili pogodbo
o zaposlitvi za nedoločen čas.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure
na tel. 01/478-20-22.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Št. 182/04
Ob-8223/04
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 110/02)
ministrica objavlja javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta
podsekretarja/-ke v Oddelku za založništvo in knjižnično dejavnost, ki se
lahko opravlja v nazivu podsekretar in
sekretar.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
družboslovne, pravne smeri, humanistične
ali ekonomske smeri;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih
izkušenj;
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– imeti morajo opravljen strokovni izpit
(državni izpit iz javne uprave);
– obvladati morajo aktivno znanje enega tujega jezika in pasivno znanje še enega
tujega jezika;
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati
z delovnimi izkušnjami na področju bralne
kulture in državne uprave.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu;
– fotokopije dokazil o aktivnem znanju
tujega jezika;
– fotokopija dokazil o pasivnem znanju
tujega jezika.
Aktivno znanje tujega jezika se izkazuje
s certifikatom o aktivnem znanju jezika ali
z dokazilom, da se je šolal v tujem jeziku
(pridobil stopnjo izobrazbe v državi, v kateri
je to materni jezik) ali dokazilom, da je 6
mesecev ali več opravljal dela visokošolske
zahtevnosti v tujini v tujem jeziku. Pasivno znanje tujega jezika pa se izkazuje s
potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri
ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), z dokazili o opravljenem več
tedenskem izobraževanju v tujem jeziku, s
potrdili o večkratni udeležbi na strokovnih
srečanjih, na katerih je aktivno uporabljal
tuj jezik, z dokazilom o opravljanem izpitu
iz tujega jezika v okviru programa do- ali
podiplomskega študija.
Kandidat, ki nima ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu podsekretarja v nazivu podsekretar v prostorih Ministrstva za kulturo,
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Ministrstvo za kulturo,
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana in z obvezno oznako na ovojnici: “Prijava na razpis
– založništvo”, v roku 8 dni od dne objave v
Uradnem listu Republike Slovenije oziroma
od dne objave pri Zavodu za zaposlovanje
Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri
pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni
od dne objave v Uradnem listu Republike
Slovenije oziroma od dne objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. O
izbiri uradnika bo izdana upravna odločba,
ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z
izbranim kandidatom sklenjena pogodba
o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim
delovnim časom, pod pogojem, da javni
uslužbenec uspešno opravi šestmesečno
poskusno delo.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna oseba Vesna Ulčar,
zaposlena v Ministrstvu za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, tel. 369-59-34.
Ministrstvo za kulturo
Št. 182/04
Ob-8224/04
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 110/02)
ministrica objavlja javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta
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sekretarja/-ke – vodje pravne službe,
ki se lahko opravlja v nazivu sekretar in
višji sekretar.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
pravne smeri ali visoko strokovno izobrazbo
s specializacijo oziroma magisterijem;
– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
(državni izpit iz javne uprave);
– imeti morajo opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka;
– obvladati morajo aktivno znanje enega tujega jezika in pasivno znanje še enega
tujega jezika;
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati
z opravljenim pravosodnim izpitom in delovnimi izkušnjami v državni upravi, ter pri
vodenju.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenih strokovnih izpitih;
– fotokopije dokazil o aktivnem znanju
tujega jezika;
– fotokopija dokazil o pasivnem znanju
tujega jezika.
Aktivno znanje tujega jezika se izkazuje
s certifikatom o aktivnem znanju jezika ali
z dokazilom, da se je šolal v tujem jeziku
(pridobil stopnjo izobrazbe v državi, v kateri
je to materni jezik) ali dokazilom, da je 6
mesecev ali več opravljal dela visokošolske
zahtevnosti v tujini v tujem jeziku. Pasivno znanje tujega jezika pa se izkazuje s
potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri
ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), z dokazili o opravljenem več
tedenskem izobraževanju v tujem jeziku, s
potrdili o večkratni udeležbi na strokovnih
srečanjih, na katerih je aktivno uporabljal
tuj jezik, z dokazilom o opravljanem izpitu
iz tujega jezika v okviru programa do- ali
podiplomskega študija.
Kandidat, ki nima ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu sekretarja v nazivu sekretar
v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova
ulica 10, 1000 Ljubljana.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova
ulica 10, 1000 Ljubljana in z obvezno oznako na ovojnici: “Prijava na razpis – sekretar”,
v roku 15 dni od dne objave v Uradnem listu
Republike Slovenije oziroma od dne objave
pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dne objave
v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma od dne objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. O izbiri uradnika
bo izdana upravna odločba, ki bo vročena
izbranemu kandidatu, drugim kandidatom
pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z
izbranim kandidatom sklenjena pogodba
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o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim
delovnim časom, pod pogojem, da javni
uslužbenec uspešno opravi šestmesečno
poskusno delo.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna oseba Vesna
Ulčar, zaposlena v Ministrstvu za kulturo,
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, tel. št.
369-5934.
Ministrstvo za kulturo
Št. 1722-02-111-19/2004
Ob-8239/04
Ministrstvo za notranje zadeve, 1501
Ljubljana, Štefanova 2, objavlja več prostih
delovnih mest:
1. višji svetovalec (več delovnih mest)
– v Direktoratu za policijo in druge varnostne
naloge, Sektorju za pritožbe.
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto. Javni uslužbenec bo
naloge izvrševal v nazivu višji svetovalec II.
Delo na tem delovnem mestu se lahko izvaja dveh nazivih, in sicer višji svetovalec II
in višji svetovalec I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne ali pravne smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– izjava kandidata, da soglaša z varnostnim preverjanjem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave.
Delovne naloge:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz,
razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Dodatna merila za izbor kandidata:
– prednost za zasedbo delovnega mesta
bodo imeli kandidati z univerzitetno izobrazbo pravne smeri,
– ter kandidati z ustreznimi izkušnjami pri
opravljanju nalog v policiji.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko: 111-19/2004.
2. višji svetovalec (več delovnih mest)
– v Direktoratu za policijo in druge varnostne
naloge, Sektorju za pritožbe.
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto. Javni uslužbenec bo
naloge izvrševal v nazivu višji svetovalec III.
Delo na tem delovnem mestu se lahko izvaja treh nazivih, in sicer višji svetovalec III,
višji svetovalec II in višji svetovalec I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne ali pravne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– izjava kandidata, da soglaša z varnostnim preverjanjem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave.
Delovne naloge:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,

– samostojna priprava zahtevnih analiz,
razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Dodatna merila za izbor kandidata:
– prednost za zasedbo delovnega mesta
bodo imeli kandidati z ustreznimi izkušnjami
pri opravljanju nalog v policiji.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko: 111-20/2004.
3. notranji revizor – podsekretar – v
Službi za notranjo revizijo.
Delovno mesto notranji revizor – podsekretar je uradniško delovno mesto. Javni
uslužbenec bo naloge izvrševal v nazivu
notranji revizor – podsekretar. Delo na delovnem mestu podsekretar se lahko izvaja
le v enem nazivu.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba ekonomske ali
pravne smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– izjava kandidata, da soglaša z varnostnim preverjanjem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– izpit za državnega notranjega revizorja
ali izpit za preizkušenega državnega notranjega revizorja,
– znanje angleškega ali nemškega jezika.
Delovne naloge:
– dolgoročno načrtovanje revizij,
– letno načrtovanje revizij,
– določitev revizijskih tehnik in metod
vzorčenja,
– določanje revizijskih ciljev,
– preizkušanje, preiskovanje in vrednotene podatkov in informacij s področja notranjih kontrol pri posameznih revizijah,
– izdelava in zbiranje revizijskega gradiva pri posameznih revizijah,
– pregledi in odobritve predlogov revizijskih poročil in priporočil za izboljšanje
notranjih kontrol,
– sodelovanje pri razčiščevalnih sestankih z vodstvom revidirane enote,
– izdelava dokončnih revizijskih poročil
in priporočil vodstvu,
– spremljanje izvajanja revizijskih priporočil,
– izdelovanje letnih poročil za SNP,
– sodelovanje pri pripravi plana izobraževanja za notranje revizorje,
– sodelovanje s SNP in RS,
– zagotavljanje kakovosti dela notranjih
revizorjev.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko: 111-21/2004.
4. svetovalec – v Direktoratu za upravne notranje zadeve, Sektorju za upravne
zadeve prometa, zbiranja in združevanja,
eksplozivov in orožja, Oddelku za upravne
zadeve prometa.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto. Javni uslužbenec bo naloge izvrševal v nazivu svetovalec III. Delo
na delovnem mestu svetovalec se lahko izvaja v nazivih svetovalec III, svetovalec II in
svetovalec I.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani pravnik;
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj.
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Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave.
Delovne naloge:
– 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,
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko: 111-22/2004.
Vsem kandidatom, ki imajo višjo izobrazbo od predpisane, se delovne izkušnje
zmanjšajo za tretjino.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev ter dodatnih znanjih in pisno
izjavo o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti
do vključno 5. 4. 2004 na naslov: Ministrstvo
za notranje zadeve, Sektor za organizacijo in
kadre, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
Z izbranimi javnimi uslužbenci bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s
polnim delovnim časom.
Delo na delovnem mestu pod zaporedno
številko 1, 2 in 3 se opravlja na sedežu Ministrstva za notranje zadeve, Štefanova 2,
Ljubljana, pod zaporedno številko 4 pa na
Beethovnovi 3, Ljubljana.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 472-42-78 (Maja Javornik).
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 111-32/04-0515
Ob-8226/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena Zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 14/03)
a) 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
okrožnega državnega tožilca, določene v
prvem odstavku 15. člena Zakona o državnem tožilstvu.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-35/04-0515
Ob-8227/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena v zvezi z petim
odstavkom 13. člena Zakona o državnem
tožilstvu (Ur. l. RS, št. 14/03):
a) 1 prosto mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem
državnem tožilstvu v Mariboru.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
pomočnika državnega tožilca, določene v
četrtem odstavku 15. člena Zakona o državnem tožilstvu.
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Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-33/04-0515
Ob-8228/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96, 24/98,
48/01, 67/02 in 2/04):
a) 4 prosta mesta okrožnih sodnikov
na Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrožnega
sodnika, določene v 10. členu Zakona o
sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-36/04-0515
Ob-8234/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98,
48/01 67/02 in 2/04):
a) 1 prosto mesto višjega sodnika na
gospodarskem oddelku Višjega sodišča
v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona o sodniški
službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-38/04-0515
Ob-8244/04
Ministrstvo za pravosodje na podlagi
Pristopne pogodbe k Evropski uniji, ki jo
je Republika Slovenija podpisala 16. aprila
2003 v Atenah (objavljena v UL L 236 in UL
C 227 E, 23. 9. 2003) ter na podlagi 4. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih
sodišč (Uradni list RS, št. 64/01 in 59/02)
razpisuje:
– 1 mesto za nacionalnega predstavnika v Eurojust,
ustanovljenega na podlagi Sklepa Sveta
z dne 28. 2. 2002 o vzpostavitvi Eurojust z
namenom krepiti boj proti težkim kaznivim
dejanjem (UL L 63, 6. 3. 2002, str. 1).
Razpisni pogoji:
– oseba, ki opravlja funkcijo vrhovnega
državnega tožilca Republike Slovenije ali
višjega državnega tožilca Republike Slovenije in ki izpolnjuje pogoje za sodnika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.
Kandidat bo izvoljen za obdobje štirih
let.
Izbrani kandidat bo funkcijo začel opravljati z dnem, ko bo Republika Slovenija postala članica Evropske unije.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,

26-29 / 26. 3. 2004 /

Stran

1779

Župančičeva 3. Prijave je potrebno vložiti
v 15 dneh po objavi. K prijavi mora biti
priložen tudi opis strokovne dejavnosti po
zadnjem pridobljenem strokovnem oziroma
znanstvenem naslovu.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-38/04-0515

Ob-8245/04

Ministrstvo za pravosodje na podlagi
Pristopne pogodbe k Evropski uniji, ki jo
je Republika Slovenija podpisala 16. aprila
2003 v Atenah (objavljena v UL L 236 in UL
C 227 E, 23. 9. 2003) ter na podlagi 4. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih
sodišč (Uradni list RS, št. 64/01 in 59/02)
razpisuje:
– 1 mesto za ad hoc sodnika za varstvo osebnih podatkov v skupnem nadzornem telesu,
ustanovljenem na podlagi Sklepa Sveta
z dne 28. 2. 2002 o vzpostavitvi Eurojust z
namenom krepiti boj proti težkim kaznivim
dejanjem (UL L 63, 6. 3. 2002, str. 1).
Razpisni pogoji:
– oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev
na sodniško mesto vrhovnega sodnika po
določbah zakona, ki ureja sodniško službo
ali oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev za
sodnika ustavnega sodišča.
Kandidat bo izvoljen za obdobje štiriindvajsetih mesecev z možnostjo ponovne
izvolitve.
Izbrani kandidat bo funkcijo začel opravljati z dnem, ko bo Republika Slovenija postala članica Evropske unije.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3. Prijave je potrebno vložiti
v 15 dneh po objavi. K prijavi mora biti
priložen tudi opis strokovne dejavnosti po
zadnjem pridobljenem strokovnem oziroma
znanstvenem naslovu.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-37/04-0515

Ob-8258/04

Ministrstvo za pravosodje na podlagi
Pristopne pogodbe k Evropski uniji, ki jo
je Republika Slovenija podpisala 16. aprila
2003 v Atenah (objavljena v UL L 236 in UL
C 227 E, 23. 9. 2003) ter na podlagi 4. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih
sodišč (Uradni list RS, št. 64/01 in 59/02)
razpisuje:
– 1 mesto za sodnika Sodišča prve
stopnje v Luksemburgu.
Razpisni pogoji:
– oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev
na sodniško mesto vrhovnega sodnika po
določbah zakona, ki ureja sodniško službo
ali oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev za
sodnika ustavnega sodišča,
– nedvomna neodvisnost.
Izbrani kandidat bo funkcijo začel opravljati z dnem, ko bo Republika Slovenija postala članica Evropske unije.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3. Prijave je potrebno vložiti
v 15 dneh po objavi. K prijavi mora biti
priložen tudi opis strokovne dejavnosti po
zadnjem pridobljenem strokovnem oziroma
znanstvenem naslovu.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Ob-7062/04
Objava poziva prijaviteljem za dotacijo
Skupni sklad za male projekte
HU.2002/000-307-02 –
SI.2002/000-308-02
VÁTI Madžarsko javno neprofitno podjetje za regionalni razvoj in načrtovanje mest
(Madžarska) ter Agencija RS za regionalni
razvoj (Slovenija) objavljata poziv za predloge projektov manjšega obsega na področju
povezovanja ljudi na lokalni ravni, »mehkih«
razvojnih dejavnosti in čezmejnega značaja
v Sloveniji v Pomurski regiji in na Madžarskem v županiji Vas in Zala za finančno pomoč iz programa Phare čezmejnega sodelovanja Evropskih skupnosti.
Nasveti glede poziva in celotna Navodila prijaviteljem za dotacijo so na voljo
na Madžarskem v regionalnih pisarnah v
Sopronu in Zalaegerszegu podjetja VÁTI
(8900 Zalaegerszeg, Petőfi Sándor u. 24)
in v Sloveniji na Regionalni razvojni agenciji Mura, Lendavska 5a, 9000 Murska
Sobota ter na naslednjih spletnih straneh:
www.rra-mura.si/smp in www.pharereg.hu.
Rok za prejem ponudb je 26. maj 2004 do
16. ure.
Agencija Republike Slovenije
za regionalni razvoj
Št. 187/04
Ob-8231/04
Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju:
ministrstvo) na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 96/02) ter v skladu s Pravilnikom o
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Uradni list RS, št. 6/03, 97/03) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS,
št. 109/02 in 25/04) objavlja
javni poziv
za financiranje štipendij in šolnin za
šolsko leto 2004/2005
(v
nadaljevanju:
poziv,
oznaka
JPR16-ŠTIP-2004)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana.
1. Predmet poziva: predmet poziva so:
štipendije s sofinanciranjem šolnin za izpopolnjevanje in študij v tujini na področjih
umetnosti in AV kulture, štipendije s sofinanciranjem šolnine za podiplomski študij
z javno veljavnostjo v Republiki Sloveniji,
sofinanciranje šolnin za podiplomski študij
z javno veljavnostjo v Republiki Sloveniji
in štipendije s sofinanciranjem šolnine za
deficitarne poklice v kulturi.
2. Osnovna pravila in področja poziva
Poziv je namenjen izjemno nadarjenim
posameznikom, ki delujejo na področjih
iz točke 1, in posameznikom, ki se želijo
usposobiti za nekatere deficitarne poklice
v kulturi.
Področja umetnosti, na katerih bodo kandidati za štipendijo delali po končanem izobraževanju kot ustvarjalci ali poustvarjalci,
so: glasbene, intermedijske, uprizoritvene in
vizualne umetnosti ter AV kultura.
Deficitarni poklic je poklic, ki ga je potrebno zaradi kadrovskih potreb v kulturi
posebej podpirati. Deficitarni poklici, za
katere se bodo izobraževali kandidati za
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štipendijo, so: avtor večpredstravnostnih
(multimedijskih) programov in vsebin, oblikovalec zvoka/svetlobe/večpredstavnosti
(multimedije) na področjih umetnosti in
AV-kulture, dramatik, kritik za področja avdiovizualnih, glasbenih, intermedijskih, uprizoritvenih in vizualnih umetnosti, baleta, plesa
in literature, prevajalec klasičnih besedil s
področja leposlovja in humanistike, konservator za: arhitekturo, gradbene konstrukcije
in restavrator za: kamnito plastiko, fresko
slikarstvo, vitraž.
Štipendije in deleži šolnin za dodiplomski
študij v tujini se dodelijo le izjemoma, praviloma za smeri, ki jih ni na šolah v Republiki
Sloveniji.
Štipendije in deleži šolnin za podiplomsko izobraževanje se dodelijo za največ
dve leti.
Študent(-ka) ne sme istočasno prejemati
več štipendij, razen če študira v tujini. V teh
primerih ministrstvo lahko štipendijo in šolnino tudi sofinancira, vendar le takrat, kadar
deleži drugih štipenditorjev ali sponzorjev
ne presegajo mesečnega zneska štipendije, določenega s tem pozivom, in letnega
zneska šolnine.
Delovne štipendije Ministrstva za kulturo
in štipendije, podeljene na osnovi tega poziva, se izključujejo.
Višina štipendije za podiplomski študij v
RS je 71.524 SIT, višina štipendije za študij
v tujini pa 143.047 SIT. Višina štipendije se
usklajuje v skladu z gibanjem plač v RS. Ministrstvo lahko krije študentu delež šolnine
do 50%, samozaposlenemu v kulturi pa do
75%. Štipendija se izplačuje za 12 mesecev
v šolskem letu oziroma toliko mesecev v šolskem letu, kolikor traja študij.
Štipendistom(-kam), ki študirajo v Celovcu, Gradcu ali Trstu ali drugih bližnjih
mestih v tujini in začasno ne bivajo v tujini,
se dodeli štipendija v višini štipendije za podiplomski študij doma, določeni s tem pozivom. Povrnejo se jim tudi potni stroški v
višini največ dvanajstih povratnih vozovnic
z najcenejšim prevoznim sredstvom.
3. Splošni pogoji za sodelovanje na
razpisu
Na razpisu lahko sodelujejo kandidati
(upravičene osebe), ki izpolnjujejo splošne
pogoje od 3.1 do 3.5:
3.1 Kandidati(-ke) za vse vrste štipendij
morajo imeti stalno bivališče v Republiki
Sloveniji.
3.2 Za štipendije s sofinanciranjem šolnin za izpopolnjevanje in študij v tujini na
področjih umetnosti in AV kulture (obrazec
Š-1) lahko zaprosijo kandidati(-ke) s statusom študenta, katerih dosedanji študijski
uspeh ni nižji od prav dobrega tj. doseženih
najmanj 18 točk na maturi oziroma povprečne ocene 8. Praviloma ne smejo biti starejši(-e) od 30 let in štipendije za isti namen še niso prejemali(-e). V času šolanja
ne smejo biti v delovnem razmerju in ne
smejo imeti statusa samozaposlenega v
kulturi. Kandidirajo lahko le študenti(-ke),
ki ne odhajajo v tujino preko akademijskih
izmenjav.
3.3 Za štipendije s sofinanciranjem šolnine za podiplomski študij z javno veljavnostjo
v Republiki Sloveniji na področjih umetnosti
in AV kulture (obrazec Š-2) lahko kandidirajo diplomanti(-ke) s statusom rednega
podiplomskega študenta (nimajo statusa
samozaposlenega v kulturi oziroma niso
v delovnem razmerju) in so v letu pričetka
podiplomskega študija dopolnili(-e) največ

30 let, ki so dosegli(-e) pri dodiplomskem
študiju povprečno oceno najmanj 8.
3.4 Za sofinanciranje šolnin za podiplomski študij z javno veljavnostjo v Republiki
Sloveniji na področjih umetnosti in AV kulture (obrazec Š-3) lahko kandidirajo diplomanti(-ke), ki imajo status samozaposlenega v kulturi in ki se vpisujejo na visokošolski
zavod, ki nima dodatnega sofinanciranja
podiplomskega študija iz državnega proračuna, izpolnjujejo pa iste splošne pogoje kot
kandidati(-ke) iz 3.3.
3.5 Za štipendije s sofinanciranjem šolnine za deficitarne poklice v kulturi na študijskih programih z javno veljavnostjo (obrazec Š-4) lahko zaprosijo kandidati(-ke) s
končano najmanj peto stopnjo izobrazbe in
z najmanj prav dobrim šolskim uspehom tj.
doseženih najmanj 18 točk na maturi oziroma povprečno oceno 8. Praviloma ne smejo
biti starejši(-e) od 35 let. V času šolanja ne
smejo biti v delovnem razmerju in ne smejo
imeti statusa samozaposlenega v kulturi.
3.6 Kandidati(-ke) morajo vloge za poziv
podati tako, da so podatki jasno razvidni in
podani v slovenskem jeziku. Prevodu uradnih dokumentov (javnih listin), dokazil (npr.
o sprejetju v študijski program, o trajanju
šolanja) in priporočil pa mora biti priložena
tudi fotokopija originala. Devizne vrednosti
morebitnih šolnin morajo biti preračunane v
slovenske tolarje po srednjem tečaju Banke
Slovenije, ki velja na dan prijave.
3.7 Izpolnjevanje pogojev ugotavlja pristojni uslužbenec za odpiranje vlog.
Pristojni uslužbenec ob odpiranju vlog
ugotavlja izpolnjevanje splošnih pogojev in
predlaga zavržbo vlog neupravičenih oseb,
nepopolnih vlog in vlog, ki niso prispele pravočasno. V primeru naknadne ugotovitve o
neizpolnjevanju katerega od splošnih pogojev bo pristojni uslužbenec na podlagi presoje strokovne komisije predlagal zavrnitev
vloge. Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju splošnih pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru
kandidata spremeni odločitev in s kandidatom ne sklene pogodbe.
4. Splošni razpisni kriteriji
4.1 Kakovost in uspešnost kandidata(-ke):
– nagrade, priznanja, uvrstitve in predstavitve,
– medijski odzivi,
– objave,
– tehtnost vsebinske obrazložitve,
– študijski uspeh,
– prednostni kriterij: podiplomski študij
v tujini.
4.2. Kakovost in uspešnost kandidata(-ke) za štipendije za izobraževanje za
deficitarne poklice:
– nagrade, priznanja, uvrstitve in predstavitve,
– strokovne reference (objave uvrstitve,
omembe, odmevnost, medijski odzivi),
– izkazane sposobnosti na izbranem deficitarnem področju,
– tehtnost vsebinske obrazložitve in
utemeljitve,
– študijski uspeh,
– prednostni kriterij: podiplomski študij,
opravljen strokovni izpit (restavratorstvo,
konservatorstvo).
5. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo kandidati(-ke), ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni
višje oziroma bodo dosegli vsaj 71 od 100
možnih. Splošni razpisni kriteriji bodo pri
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presoji vlog na posameznem področju smiselno uporabljeni. Splošni razpisni kriteriji so
ovrednoteni s točkami na ocenjevalnih listih,
dostopnih na vpogled v razpisni dokumentaciji. (Ocenjevalni listi so dvojni: za kandidate(-ke) za študij na umetniških področjih in
področju AV kulture in za kandidate(-ke) za
deficitarne poklice.) Najvišje možno število
prejetih točk je 100.
Izbrani bodo predlagatelji, ki jih bo ministrstvo na predlog imenovanih strokovnih
komisij oziroma glede na višino razpoložljivih sredstev uvrstilo na seznam prejemnikov
štipendij.
Ocenjevanje vlog bo potekalo opisno
po naslednji vrednostni lestvici: vrhunsko
(96-100 točk), kakovostno (71-95 točk),
manj zadovoljivo (do 70 točk).
Strokovna komisija bo poleg izbranih
kandidatov oblikovala tudi t.i. “rezervno listo” kandidatov (po prioritetnem seznamu),
ki bodo lahko prejemali štipendijo v primeru,
če se zaradi odstopa ali nepredložitve dokazil
(npr. o sprejetju v študijski program) katerega
izmed prvotno izbranih kandidatov, sprostijo
finančna sredstva. Kandidatom iz “rezervne
liste” se dodelijo finančna sredstva glede na
vrstni red, ki ga določi strokovna komisija
glede na doseženo število točk.
6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev poziva JPR16 -ŠTIP-2004
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
znaša 36,000.000 SIT proračunskih sredstev do konca leta 2004.
Ministrstvo bo izbralo kandidate po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in predvidoma do vrednosti, določenih s tem pozivom.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2004
oziroma v plačilnih rokih, kot jih zahteva
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto
2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03).
8. Razpisni rok: razpisni rok se prične
26. 3. 2004 in se konča 28. 4. 2004 oziroma do porabe sredstev.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavne obrazce za posamezno vrsto
štipendij (prijavni obrazec 1 – identifikacijski obrazec in prijavni obrazec 2 – kontrolni
obrazec),
– vzorca ocenjevalnega lista.
Kandidati(-ke) za štipendije pod 3.2 morajo predložiti:
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
1 Š-1,
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
2 Š-1 (kontrolni obrazec),
– življenjepis,
– reference (opis dosedanjega dela),
– dokazilo o diplomi/maturi (z ocenami)
z javno veljavnostjo,
– izpisek ocen vseh opravljenih izpitov.
Na tistih visokih ali višješolskih organizacijah, kjer je možno pridobiti uradno izračunano povprečno oceno pa je obvezna priloga
tudi uradno izračunana povprečna ocena.
Oziroma v primerih:
– če je kandidat(-ka) v času prijave vpisan(-a) v prvi letnik dodiplomskega študija,
predloži spričevalo mature (zaključnega izpita) z ocenami,
– če v času prijave vpisan(-a) v drugi ali
višji letnik študija, za katerega se prijavlja,
vse ocene tega študija,
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– če je kandidat(-ka) vpisan(-a) v drugo
ali višje leto študija, ki ga prijavlja, pa študij
ni ocenjen z ocenami, predloži spričevalo
zadnjega, v celoti zaključenega študija;
navedene ocene bodo nato upoštevane
pri ocenjevanju kandidata.
– mnenje strokovnjaka o kandidatovih
sposobnostih (iz tekočega leta),
– opis študijskega programa (informacija o poteku, trajanju študija in predmetniku
z opisom temeljnih predmetov za celotni
študij), oziroma študijski program, ki ga
izda šola,
– potrdilo šole o stroških morebitne letne
šolnine,
– uradno dokazilo o trajanju šolanja, če
gre za dodiplomski študij,
– dokazilo o stalnem bivališču (lahko tudi
fotokopija potnega lista ali osebne izkaznice
– obe strani).
Kandidati(-ke), ki so že sprejeti(-e) v študijski program, predložijo dokazilo o tem;
drugi izbrani ga bodo morali pred sklenitvijo
pogodbe.
Nebistvene sestavine vloge: dokazilo
o objavah v znanstvenih publikacijah (dokazilo: kopija naslovnih strani, kazala in
kolofona), dokazilo o objavah in izdajah
avtorskih del, medijski odzivi, fotokopije
dokazil o uspehih in nagradah od leta 2001
(nagrade, uvrstitve, priznanja in udeležbe
na državni ali mednarodni ravni), utemeljitev izbora študija, šole oziroma mentorja,
pooblastilo...
Kandidati(-ke) za štipendije pod 3.3 in
3.4. morajo predložiti:
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
1 (kandidati pod 3.3 obrazec 1 Š-2, kandidati pod 3.4 obrazec 1 Š-3),
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
2 – kontrolni obrazec (kandidati pod 3.3
obrazec 2 Š-2, kandidati pod 3.4 obrazec
2 Š-3),
– življenjepis,
– fotokopijo
diplome
z
javno
veljavnostjo/potrdilo o diplomiranju,
– izpisek ocen vseh opravljenih izpitov.
Na tistih visokih ali višješolskih organizacijah, kjer je možno pridobiti uradno izračunano povprečno oceno pa je obvezna priloga
tudi uradno izračunana povprečna ocena.
Oziroma v primerih:
– če je kandidat(-ka) v času prijave vpisan(-a) v prvi letnik dodiplomskega študija,
predloži spričevalo mature (zaključnega izpita) z ocenami,
– če v času prijave vpisan(-a) v drugi ali
višji letnik študija, za katerega se prijavlja,
vse ocene tega študija,
– če je kandidat(-ka) vpisan(-a) v drugo
ali višje leto študija, ki ga prijavlja, pa študij
ni ocenjen z ocenami, predloži spričevalo
zadnjega, v celoti zaključenega študija;
navedene ocene bodo nato upoštevane
pri ocenjevanju kandidata.
– reference (opis dosedanjega dela),
– obrazložitev študijskega problema, ki
ga bo raziskoval podiplomec,
– mnenje strokovnjaka/mentorja (iz tekočega leta),
– dokazilo o stalnem bivališču (lahko tudi
fotokopija potnega lista ali osebne izkaznice
– obe strani).
Kandidati(-ke), ki so že sprejeti v študijski program, predložijo dokazilo o tem;
drugi izbrani ga bodo morali pred sklenitvijo
pogodbe.
Nebistvene sestavine vloge: dokazilo
o objavah v znanstvenih publikacijah (do-
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kazilo: kopija naslovnih strani, kazala in
kolofona), dokazilo o objavah in izdajah
avtorskih del, medijski odzivi, fotokopije
dokazil o uspehih in nagradah od leta 2001
(nagrade, uvrstitve, priznanja in udeležbe na
državni ali mednarodni ravni), utemeljitev izbora študija, šole oziroma mentorja...
Kandidati(-ke) za štipendije pod 3.5 morajo predložiti:
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
1 Š-4,
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
2 Š-4 (kontrolni obrazec),
– življenjepis,
– reference (opis dosedanjega dela, objave, projekti),
– dokazilo o zaključnem izpitu, maturi ali
diplomi z javno veljavnostjo,
– izpisek ocen vseh opravljenih izpitov.
Na tistih visokih ali višješolskih organizacijah, kjer je možno pridobiti uradno izračunano povprečno oceno pa je obvezna
priloga tudi uradno izračunana povprečna
ocena.
Oziroma v primerih:
– če je kandidat(-ka) v času prijave vpisan(-a) v prvi letnik dodiplomskega študija,
predloži spričevalo mature (zaključnega izpita) z ocenami,
– če v času prijave vpisan(-a) v drugi ali
višji letnik študija, za katerega se prijavlja,
vse ocene tega študija,
– če je kandidat(-ka) vpisan(-a) v drugo
ali višje leto študija, ki ga prijavlja, pa študij
ni ocenjen z ocenami, predloži spričevalo
zadnjega, v celoti zaključenega študija;
navedene ocene bodo nato upoštevane
pri ocenjevanju kandidata.
– mnenje strokovnjaka o kandidatovih
sposobnostih (iz tekočega leta),
– opis študijskega programa (informacija o poteku, trajanju študija in predmetniku
z opisom temeljnih predmetov za celotni
študij), oziroma študijski program, ki ga
izda šola,
– potrdilo šole o stroških morebitne letne
šolnine,
– uradno dokazilo o trajanju šolanja, če
gre za dodiplomski študij,
– dokazilo o stalnem bivališču (lahko tudi
fotokopija potnega lista ali osebne izkaznice
– obe strani).
Kandidati(-ke), ki so že sprejeti(-e) v študijski program, predložijo dokazilo o tem;
drugi izbrani ga bodo morali pred sklenitvijo
pogodbe.
Nebistvene sestavine vloge: dokazilo
o objavah v znanstvenih publikacijah (dokazilo: kopija naslovnih strani, kazala in
kolofona), dokazilo o objavah in izdajah
avtorskih in prevedenih del, medijski odzivi, fotokopije dokazil o uspehih in nagradah od leta 2001 (nagrade, uvrstitve,
priznanja in udeležbe na državni ali mednarodni ravni), utemeljitev izbora študija,
šole oziroma mentorja, pooblastilo, dokazilo o strokovnem izpitu (restavratorstvo,
konservatorstvo)...
Razpisno dokumentacijo lahko kandidati(-ke) prevzamejo v razpisnem roku v vložišču ministrstva med uradnimi urami (vsak
ponedeljek in petek od 9. do 11. ure in v sredo od 9. do 11. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si zainteresirane osebe lahko natisnejo tudi s spletne
strani ministrstva: http://www.gov.si/mk.
Ministrstvo v času razpisnega roka zainteresiranim na pisno zahtevo pošlje razpisno dokumentacijo.
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10. Dodatna opozorila
Dokumente v tujem jeziku obvezno priložite v slovenskem prevodu in izvirnem
jeziku.
Ob prijavi navedite vse priloge, ki ste jih
priložili.
Ne pozabite podpisati prijavnega obrazca. Brez podpisa prijava ni veljavna.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10,
1000 Ljubljana, do roka, navedenega v pozivu – 28. april 2004 – oziroma najkasneje
na ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na
prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na poziv
štipendij 2004 z oznako JPR16-ŠTIP-2004,
z obvezno oznako vrste štipendij (npr.: Š-1;
upoštevajte oznake prijavnih obrazcev) in
področja (npr. glasbene umetnosti; glejte
še poglavje 2 tega poziva). Na hrbtni strani
ovitka mora biti navedba vlagatelja: ime in
naslov.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila na
poštnem naslovu oddana do vštetega datuma (28. 4. 2004) oziroma ni bila do tega dne
predložena na vložišču ministrstva. Vloge,
prispele oziroma oddane po tem datumu, se
bodo štele za prepozne.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje sestavin, ki jih zahteva besedilo poziva
in razpisne dokumentacije.
Dopolnjevanje vloge je možno do zaključka poziva oziroma do prvih sej strokovnih komisij, z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša. Pristojni uslužbenec
v skladu z določbami Pravilnika o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa v roku
5 dni po prejemu nepopolne vloge pozove
predlagatelja k njeni dopolnitvi. Pristojni
uslužbenec ni dolžan pozvati predlagatelja
k dopolnitvi vloge, če je vloga prispela 5
dni pred začetkom seje strokovne komisije
oziroma 5 dni pred zaključkom poziva.
Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj
sprejema vse pogoje in kriterije poziva.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne
vloge (ali prepozne dopolnitve) in nepopolne vloge ter vloge, ki jih ni predložila upravičena oseba.
Vloge se bodo v okviru razpisnega roka
obravnavale po času prispetja.
12. Pristojni uslužbenki za dajanje informacij in pojasnil: Darja.Jurjec@gov.si,
Sasa.Jocic@gov.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
13. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirani kandidati lahko pogledajo v
razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova ulica 10, Ljubljana), kot je
navedeno pod 9. točko.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo kandidate o izidu poziva
obvestilo predvidoma do 16. 6. 2004.
Ministrstvo bo izbralo predloge za štipendije in sofinanciranje šolnin po postopku, kot
ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva
in javnega razpisa in največ do vrednosti,
določenih z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo
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Št. 021-1/2004-6
Ob-8183/04
Na podlagi Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za
obdobje 2002–2006 Ministrstvo za gospodarstvo objavlja
javno povabilo
k predstavitvi projektov razvoja novih
trgov za Slovenijo
Namen javnega povabila je preveriti interes, pripravljenost in sposobnost slovenskih podjetij za aktivno vlogo pri oblikovanju
in izvedbi Programa razvoja novih trgov za
Slovenijo.
Izhodišča
Slovenija je majhno odprto gospodarstvo, zato je njena gospodarska rast in stabilnost v veliki meri odvisna od razmer na
trgih zunanjetrgovinskih partneric. Za Slovenijo je značilna velika stabilnost strukture
izvoza in velika odvisnost od tradicionalnih
zunanjetrgovinskih partneric. Preko 90%
slovenskega izvoza se ustvari na območju
Evrope, prek 60% izvoza Slovenije pa na
trgih, ki z vstopom v EU postajajo notranji
trg. Kar 45% izvoza je koncentrirano na
območja treh največjih zunanjetrgovinskih
partneric, 90% izvoza pa na vsega 20 držav. Glavne zunanjetrgovinske partnerice
Slovenije so gospodarsko stabilne, po drugi
strani pa zaradi svoje razvitosti ne ponujajo
velikih potencialov rasti.
Koncentracija in nefleksibilnost izvoza
pomenita veliko gospodarsko odvisnost
Slovenije od peščice držav, zato je razvoj v
smeri diverzifikacije trgov nujen. Slovenska
podjetja se že zavedajo potenciala rasti in
zaznavajo priložnosti, ki jih ponujajo razvijajoči se trgi na območju Azije, Amerike, Afrike in Oceanije. Kljub temu pa je izvoz na te
trge zaradi oddaljenosti in visokih začetnih
stroškov vstopa še vedno izredno majhen
(pod 8%, če ne štejemo razvitih trgov pa niti
3%, skupnega izvoza). Ker na teh trgih še
ni slovenskih predstavništev, ali pa zaradi
obsega ne morejo zagotoviti ustrezne podpore slovenskemu gospodarstvu, smo na
ministrstvu pričeli z oblikovanjem Programa
razvoja novih trgov za Slovenijo.
Cilji ministrstva
Da bi podprli napore slovenskega gospodarstva, si je ministrstvo zadalo naslednje
cilje:
– razvoj usklajenega sistema podpornih
storitev za izvoznike;
– načrtno odpiranje trgov, na katerih slovensko gospodarstvo še ni prisotno;
– predstavništva gospodarstva na trgih,
ki imajo z vidika slovenskih podjetij visok
potencial rasti.
Ministrstvo vabi k predstavitvi projektov
razvoja novih trgov tista podjetja, ki lahko
prevzamejo nosilno vlogo pri odpiranju novih trgov za slovensko gospodarstvo.
Ciljna skupina
Proizvodna in storitvena podjetja, ki
hkrati:
(1) vstopajo na enega od teh trgov zaradi interesa za trženje svojih produktov
na njem,
(2) že imajo izkušnje s tujimi, tudi izven
evropskimi, trgi (ustrezna struktura izvoza,
delujoča hčerinska podjetja v tujini),
(3) razpolagajo s sposobnostmi za izvedbo celotnega projekta (kadri, sredstva,
solidno finančno stanje) in
(4) lahko pri razvoju izbranega trga primerno predstavljajo slovensko gospodar-

stvo (ugled v domačem in mednarodnem
okolju, strateške povezave in dobaviteljski
odnosi s slovenskimi podjetji, vpetost v slovensko okolje).
Podjetja, ki ustrezajo navedenemu opisu, vabimo, da nam prestavijo svojo zamisel projekta razvoja izbranega novega
trga. Predstavitev naj vsebuje naslednje
elemente:
– predstavitev projekta (jasna geografska in produktna definicija trga; potrebne
aktivnosti; izvajalci aktivnosti; ocena stroškov po posameznih aktivnostih in vrstah
stroškov; resursi, ki jih je potrebno še zagotoviti za izvedbo),
– utemeljitev sposobnosti podjetja za
izvedbo projekta (glede na navedene značilnosti ciljne skupine),
– predlog načrta disseminacije rezultatov projekta slovenskim podjetjem (potrebne aktivnosti, izvajalci, vloga prijavitelja in
vloga inštitucij, ki lahko zagotovijo podporo
projektu, predviden način financiranja izvedbe…).
Na osnovi zbranih predlogov bo ministrstvo pripravilo Program razvoja novih
trgov in podjetja povabilo k sodelovanju
pri izvedbi.
Oddaja predloga
Vse predloge projektov razvoja novih
trgov za Slovenijo posredujte na Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana.
Upoštevali bomo predloge, ki bodo v
ovojnici z oznako »Razvoj novih trgov«
prispeli na naš naslov do vključno 30. 4.
2004.
Podatki iz prejete dokumentacije se bodo
obravnavali kot poslovna skrivnost in bodo
uporabljeni izključno kot osnova za pripravo
programa ministrstva.
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati po elektronski pošti na naslov: povabilo-trgi.mg@gov.si.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-8129/04
Na podlagi Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 96/02), v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 97/03), Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 109/02) ter
Odlokom o proračunu Občine Trebnje za
leto 2004 (Uradni list RS, št. 24/04), Občina
Trebnje objavlja
javni poziv
zbiranja vlog za sofinanciranje stroškov
delovanja kulturnih društev v letu 2004
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel.
07/348-11-00, faks 07/348-11-31.
2. Predmet javnega poziva: predmet
javnega poziva je zbiranje vlog za sofinanciranje stroškov delovanja kulturnih društev
v letu 2004.
3. Pomen izrazov: stroški delovanja
kulturnih društev, ki se sofinancirajo po tem
javnem pozivu obsegajo splošne stroške
delovanja kulturnih društev in stroške dela
kulturnih društev. Splošni stroški delovanja
kulturnih društev vključujejo stroške prostorov za pripravo oziroma izvedbo programa
(npr. stroški telekomunikacij, komunalnih
storitev, energije in vode). Stroški dela pa
vključujejo stroške v zvezi z opravljanjem
dela (npr. delo po pogodbi, delo preko študentskega servisa).
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4. Na javni poziv se lahko prijavijo:
– Zveza kulturnih društev Trebnje,
– društva, registrirana za izvajanje kulturne dejavnosti, ki niso vključena v ZKD
Trebnje.
5. Pogoji za sodelovanje na pozivu
Na poziv se lahko prijavijo izvajalci, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež na območju Občine
Trebnje,
– da so registrirani za izvajanje kulturnih
dejavnosti najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne,
prostorske, kadrovske in organizacijske
možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih aktivnosti,
– da imajo urejeno dokumentacijo, kot to
določa Zakon o društvih,
– da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti, kolikor so prejeli
sredstva iz proračuna Občine Trebnje,
– da bodo pridobljena sredstva za namen, kot določa javni poziv, porabili v letu
2004,
– stroške, ki jih bo navedel izvajalec v
vlogi, ne bo ponovno prijavil na programskem javnem razpisu.
Občina Trebnje si bo pridobila podatke
o registraciji društev iz uradnih evidenc UE
Trebnje.
Izpolnjevanje pogojev prejetih vlog ugotavlja pristojni uslužbenec, ki ga imenuje
županja.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva prijavni
obrazec, ki je del dokumentacije poziva.
Predlagatelji, ki bodo oddali nepopolne
vloge, bodo pozvani k njeni dopolnitvi. Za
prepozno se šteje vloga, ki na Občino Trebnje ni prispela do vključno 26. 4. 2004 do
11. ure. Za prepozno se šteje tudi vloga, ki
je prispela po dnevu, če se je javni poziv
zaključil zaradi porabe sredstev. Na podlagi
ugotovitev o prepoznih in nepopolnih vlogah
kljub pozivu k dopolnitvi ter o vlogah, ki jih
niso vložile upravičene osebe, bo županja
izdala sklep o zavržbi takih vlog.
6. Kriteriji za dodelitev sredstev: pri ocenjevanje prispelih vlog se bodo upoštevali
sledeči kriteriji: predlagatelj s svojim delovanjem pomembno prispeva k razširjanju
dostopnosti kulturnih vrednot in k razvoju
kulturnih dejavnosti na območju Občine
Trebnje; predlagatelj je bil s svojimi programskimi dosežki deležen ugodnega odmeva za svoje programe/projekte oziroma
je prejel nagrade ali priznanja s področja
kulture; realna ocena stroškov.
7. Vrednost vseh razpoložljivih sredstev,
ki so zagotovljena v proračunu Občine Trebnje za leto 2004 in so namenjena za predmet
tega javnega poziva, znaša 6,300.000 SIT.
8. Rok za porabo sredstev: Občina
Trebnje bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbe o sofinanciranju. Sklenitev in izvedba pogodb bosta potekali v skladu z določili
Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto
2004 in veljavno zakonodajo. Dodeljena
sredstva za leto 2004 morajo biti porabljena
v letu 2004.
9. Rok poziva in način predložitve prijave: poziv se prične 26. 3. 2004 in zaključi s
porabo razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do 26. 4. 2004 do 11. ure. Vloge,
prispele na javni poziv, se bodo obravnavale po času prispetja. Prijavitelji lahko oddajo
prijavo osebno ali po pošti na naslov: Občina Trebnje – sprejemna pisarna, Goliev trg
5, 8210 Trebnje.
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10. Vsebina prijave na poziv
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v dokumentaciji poziva.
Vloga z vso potrebno dokumentacijo
mora biti poslana v zapečatenem ovitku z
izpisom na prednji strani »Ne odpiraj – Prijava JP kultura 2004: stroški delovanja kulturnih društev«. Na hrbtni strani ovitka mora
biti navedba predlagatelja: naziv in naslov
(sedež).
Prijave, ki ne bodo podane na ustreznih
prijavnih obrazcih Občine Trebnje ali ne
bodo ustrezale pogojem poziva, ne bodo
obravnavane in bodo vrnjene prijaviteljem.
Prijav, oddanih po razdelitvi sredstev oziroma po roku za oddajo, komisija ne bo
upoštevala.
11. Odpiranje vlog in obvestilo o izidu
poziva: pristojni uslužbenec bo odprl vse
prispele vloge. Občina bo predlagatelje o
izidu obravnave vloge obvestila najkasneje
v enem mesecu po obravnavi na strokovni
komisiji. Občina bo izbrala vloge po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa.
12. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo dokumentacijo poziva
Dokumentacijo poziva (besedilo poziva,
prijavne obrazce z navodili) lahko predlagatelji v pozivnem roku dvignejo v vložišču Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, v
času uradnih ur. Dokumentacija poziva je na
voljo tudi na internetni strani Občine Trebnje
– http://www.trebnje.si/.
Občina je dolžna na pisno zahtevo v
času pozivnega roka zainteresiranim predlagateljem dokumentacijo poziva tudi poslati.
13. Kontaktna oseba za dajanje informacij: Branka Marolt, tel. 07/348-11-26,
faks 07/348-11-31.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja s pogoji ter kriteriji poziva.
Občina Trebnje
Ob-7964/04
Na podlagi 22. člena Statuta Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni
list RS, št. 87/01) in sklepa upravnega odbora s 35. seje z dne 27. 2. 2004, objavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
I. Predmet prodaje
Predmet prodaje so poslovni prostori
na lokaciji Novi dom 11, Hrastnik, površine
45,70 m2. Predmet prodaje so tri pisarne v
visokem pritličju okoli 25 let stare stavbe v
prizidku Zdravstvenega doma Hrastnik. V
neposredni bližini so pretežno stanovanjske stavbe. Dostopnost je dobra, v okolici
so parkirne možnosti, sanitarije so skupne.
II. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnina se prodaja kot celota.
2. Nepremičnina se prodaja v stanju kakršnem je, po načelu “videno – kupljeno”.
3. Nepremičnina preide v posest in last
kupca po plačilu celotne kupnine.
4. Vse predpisane dajatve na promet nepremičnin se prištejejo k pogodbeni ceni in
jih plača kupec.
III. Pogoji za udeležbo na razpisu:
1. Pisna ponudba mora vsebovati ime
oziroma firmo ponudnika in njegov točen
naslov, številko transakcijskega računa
ponudnika za vrnitev vplačane varščine,
ponudbeno ceno v SIT in potrdilo o plačilu
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varščine. Ponudbo mora podpisati odgovorna oseba ali od nje pooblaščena oseba.
2. Ponudniki plačajo varščino za nakup nepremičnine v višini 20% ponudbene cene na transakcijski račun Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije številka 01100-6030274014, sklic na številko
00 1000, namen plačila “Za javni razpis
– Hrastnik”.
3. Ponudniku, ki ne bo izbran, bo neobrestovana varščina vrnjena v roku 15 dni po
izboru najugodnejšega ponudnika. Izbranemu ponudniku bo neobrestovana varščina
vračunana v kupnino.
IV. Postopek zbiranja ponudb:
1. Rok za vložitev pisnih ponudb je do
vključno ponedeljka, 13. 4. 2004 do 12.
ure.
2. Ponudbe z dokazili je potrebno poslati priporočeno ali vročiti osebno na naslov:
ZZZS, Direkcija, Miklošičeva 24, 1000 Ljubljana, v zaprtih ovojnicah, s pripisom “Ne
odpiraj! Javni razpis – ponudba za nakup
nepremičnine”.
3. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse razpisne pogoje.
4. Če dva ponudnika ponudita enako
najvišjo ponudbeno ceno, bo prodajalec
najugodnejšega ponudnika izbral po izvedenih pogajanjih.
5. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
odločeno v 8 dneh od zadnjega dneva, določenega za predložitev ponudb.
6. Ponudniki bodo o morebitnem izboru
najugodnejšega ponudnika obveščeni v 5
dneh po odločitvi o izbiri.
7. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni dolžan skleniti pogodbe o prodaji
nepremičnine, oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi.
8. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo v 8 dneh po prejemu obvestila o izbiri.
9. Izbrani ponudnik mora kupnino za
nepremičnino plačati najkasneje v 8 dneh
po sklenitvi pogodbe na transakcijski račun
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije številka 01100-6030274014, sklic na
številko 00 1000.
10. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil pogodbe ali plačal kupnine v roku, se šteje, da
odstopa od nakupa, morebiti že sklenjena
pogodba se šteje za razdrto, plačana varščina se zadrži.
V. Informacije: dodatne informacije dobijo interesenti na naslovu: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije vsak delavnik
od 8. do 14. ure na tel. 01/30-77-503 (Jure
Ahačič) ali 01/30-77-279 (Anton Kaplan).
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Št. 763-9/2004
Ob-8147/04
Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), Večna pot 2, 1000 Ljubljana, razpisuje
javno ponudbo
za oddajo nepremičnin v najem
1. Predmet: nepremičnine po seznamu:
a) Lokacija okolica Tolmina (ZGS, Območna enota Tolmin, kontaktna oseba Marko Janež, tel. 05/380-12-40). Nepremičnina
v tem razdelku pod 1. točko se predvidoma
odda v najem za dobo 20 let, stanovanje
pod 2. točko pa za 1 leto. Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v nepremičnini
pod 1. točko oziroma sprejemljiva uporaba
te nepremičnine je: stanovanjsko počitniška
dejavnost, društvena dejavnost, povezana
z naravo, izobraževalna dejavnost, turistič-
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na dejavnost, domača obrt in gospodarska
dejavnost, ki je povezana s kmetijsko-gozdarsko dejavnostjo.
1) Logarnica Krekovše, površina 131 m2,
lokacija Idrija, parc. št. 907 k.o. Čekovnik, izhodiščna najemnina 1,814.433 SIT letno;
2) Stanovanje Bovec, površina 68,27 m2,
lokacija Bovec, parc. št. 944 k.o. Bovec, izhodiščna najemnina 336.000 SIT letno;
b) Lokacija okolica Bleda (ZGS, Območna enota Bled, kontaktna oseba Andrej
Avsenek, tel. 04/575-03-00). Sprejemljiva
dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedeni
nepremičnini oziroma sprejemljiva uporaba
te nepremičnine je: stanovanjsko počitniška
dejavnost, društvena dejavnost, povezana
z naravo, izobraževalna dejavnost, turistična dejavnost, domača obrt in gospodarska
dejavnost, ki je povezana s kmetijsko-gozdarsko dejavnostjo.
1) Logarnica Bitenska planina, površina
97 m2, lokacija Bohinj, parc. št. 679/9 k.o.
Nomenj, izhodiščna najemnina 833.505,15
SIT letno, nepremičnina se oddaja za nedoločen čas;
c) Lokacija okolica Ljubljane (ZGS, Območna enota Ljubljana – kontaktna oseba
– Damjan Oražem, tel. 01/241-06-00). Nepremičnini v tem razdelku se oddajo v najem
za dobo enega leta. Sprejemljiva dejavnost,
ki naj bi se opravljala v navedenih nepremičninah oziroma sprejemljiva uporaba teh
nepremičnin je: stanovanjsko počitniška
dejavnost, društvena dejavnost, povezana
z naravo, izobraževalna dejavnost, turistična dejavnost, domača obrt in gospodarska
dejavnost, ki je povezana s kmetijsko-gozdarsko dejavnostjo.
1) Pritličje Logarnice Ravnik, površina
72 m2, lokacija Ravnik, parc. št. 944/219
k.o. Laze, izhodiščna najemnina 480.000
SIT letno;
2) Gospodarsko poslopje Mokrc (hlev),
površina 126 m2, lokacija Mokrc, parc.
št. 118 k.o. Golo, izhodiščna najemnina
221.134,02 SIT letno;
č) Lokacija okolica Postojne (ZGS, Območna enota Postojna – kontaktna oseba
Anton Smrekar, tel. 05/700-06-10). Nepremičnine v tem razdelku se oddajo za dobo
enega leta.
1) Stanovanje Čabranska 1, površina 28,16 m2, lokacija Cerknica, parc. št.
2869 k.o. Cerknica, izhodiščna najemnina
462.115 SIT letno;
2) Stanovanje Čabranska 2, površina 53,30 m2, lokacija Cerknica, parc. št.
2869 k.o. Cerknica, izhodiščna najemnina
801.500 SIT letno;
d) Lokacija okolica Maribora (ZGS, Območna enota Maribor – kontaktna oseba
Jožef Mrakič, tel. 02/23-41-615). Nepremičnina se oddaja za dobo 10 let. Sprejemljiva
dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedeni
nepremičnini oziroma sprejemljiva uporaba
te nepremičnine je: stanovanjsko počitniška
dejavnost, društvena dejavnost, povezana
z naravo, izobraževalna dejavnost, turistična dejavnost, domača obrt in gospodarska
dejavnost, ki je povezana s kmetijsko-gozdarsko dejavnostjo.
1. Koča Šumnik, površina 219 m2, lokacija Smolnik, parc. št. 96 S k.o. Smolnik, izhodiščna najemnina 1,837.113,40 SIT letno;
2. Rok za zbiranje ponudb je 3. 5. 2004
do 12. ure. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo priporočeno po pošti, vendar morajo
na naslov prispeti do določenega datuma

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

ali ure. Ponudba mora veljati še 90 dni od
dneva javnega odpiranja ponudb.
3. Ponudbi morajo fizične osebe priložiti
potrdilo o državljanstvu RS, pravne osebe
pa izpisek iz sodnega registra, iz katerega
je razvidno, da imajo sedež v RS, potrdilo
o plačanih davkih in prispevkih ter potrdilo,
da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel
blokade ŽR.
4. Ponudniki morajo v svoji pisni ponudbi navesti svoje natančne podatke (ime, priimek, naslov), matično in davčno številko,
ponujeno višino najemnine za določeno nepremičnino ter dejavnost, ki naj bi jo v določeni nepremičnini opravljali oziroma namen,
za katerega bi nepremičnino uporabljali.
5. Pisne ponudbe se pošljejo na naslov:
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
1000 Ljubljana.
Na pošiljki mora biti pripis: »Ne odpiraj
– Javna ponudba za oddajo nepremičnin«.
6. Javno odpiranje ponudb bo 4. 5. 2004
ob 12. uri na naslovu: Zavod za gozdove
Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika. Pravočasno
prispele ponudbe bo obravnavala Komisija
za vodenje in nadzor postopka prodaje in
oddaje državnega premoženja in vse ponudnike obvestila o izboru v 30 dneh od
dneva javnega odpiranja ponudb.
7. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ponujena najvišja najemnina.
Zavod za gozdove Slovenije na podlagi tega
zbiranja ponudb ni zavezan skleniti pogodbe z najugodnejšim ponudnikom, oziroma si
pridržuje pravico, da lahko začeti postopek
do sklenitve pravnega posla ustavi.
8. Rok sklenitve pogodbe: najemna pogodba mora biti sklenjena v roku 30 dni
po sklepu o izboru najugodnejšega ponudnika.
9. Nadaljne informacije v zvezi z dejanskim stanjem predmetnih nepremičnin
interesenti dobijo pri kontaktnih osebah na
tel. številkah, ki so navedene v 1. točki razpisa, v zvezi s pravnimi vprašanji pa na tel.
01/423-54-32, int. 125.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 465-01-5/2004
Ob-8198/04
Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri,
objavlja na podlagi 29. in 44. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03)
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet javne ponudbe je zasedeno
dvosobno stanovanje št. 5 v pritličju stanovanjskega bloka v Žireh, Partizanska 11, v
velikosti 58,30 m2, ki se nahaja na parceli št.
347/2 k.o. Dobračeva, vpisana v ZK vl. št.
1030 Okrajnega sodišča v Škofji Loki.
2. Izklicna cena znaša: 6,300.000 SIT.
Določena je na podlagi cenilnega elaborata, ki ga je pripravil sodni cenilec Boris
Rajković, inž. gradb.
3. Ponudbe morajo biti dostavljene na
naslov: Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226
Žiri, s pripisom: Občina Žiri, prodaja stanovanja – ne odpiraj!
4. Rok za oddajo ponudb je 15 dni od
objave javne ponudbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Ponudba je pravočasna,
če je oddana s priporočeno pošiljko na pošti
zadnji dan roka.

5. Ponudniki morajo pred potekom roka
za oddajo ponudb položiti kavcijo v višini 10%
izklicne cene. Kavcijo je potrebno nakazati
na račun Občine Žiri št.: 01347-0100007346.
Ponudnikom, ki s ponudbami ne bodo uspeli,
bo kavcija vrnjena v roku 15 dni po preteku
roka za zbiranje ponudb.
6. Edini kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine.
O najugodnejšem ponudniku bo odločala
Komisija Občine Žiri za vodenje in nadzor
postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem.
7. Pogoji javne ponudbe:
– ponudniki morajo v pisni ponudbi navesti svoje točne podatke (ime, priimek,
naslov, davčno številko, matično številko
(oziroma EMŠO), številko transakcijskega
računa in naziv ter naslov banke za vračilo
vplačane kavcije);
– ponujeno ceno;
– ponudbi je treba priložiti potrdilo o državljanstvu (fizične osebe), priglasitveni list
(samostojni podjetniki) ali izpis iz sodnega
registra (pravne osebe);
– dokazilo o plačilu kavcije.
8. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno.
9. Za predmetno stanovanje je sklenjena
veljavna najemna pogodba. V skladu z drugim odstavkom 29. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni
list RS, št. 12/03 in 77/03) imajo osebe, ki
uporabljajo stanovanje, pod enakimi pogoji
predkupno pravico.
10. O izboru bodo ponudniki obveščeni
v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Rok za sklenitev prodajne pogodbe je 30 dni
od poteka roka za predložitev ponudb.
Uspeli ponudnik mora plačati kupnino v
roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe.
Položena kavcija se všteje v kupnino.
Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe
o prodaji nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se kavcija
ne vrača.
11. Občina Žiri si pridržuje pravico, da
ne sklene pogodbe z nobenim izmed ponudnikov.
12. Stroške overitve pogodbe pri notarju,
davka na promet z nepremičninami in stroške vpisa v zemljiško knjigo, plača kupec.
13. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 19. 4. 2004 ob 15. uri v
sejni sobi Občine Žiri, Loška cesta 1, Žiri.
14. Podrobnejši podatki in informacije
glede predmeta javne ponudbe so dostopni
na Občini Žiri, tel. 04/50-50-700 (Ida Filipič-Pečelin). Ogled nepremičnine je možen
po predhodni najavi na ta naslov.
Občina Žiri
Ob-8232/04
Občina Brežice v skladu z Uredbo o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem občin (Uradni list
RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja
javno ponudbo
o oddaji občinskega nepremičnega
premoženja v zakup
V zakup se oddajo parc. št. 1457, ki v naravi predstavlja vinograd površine 6182 m2,
parc. št. 1457, ki v naravi predstavlja vinograd površine 293 m2 ter parc. št. 1455,
ki v naravi predstavlja vinograd površine
2325 m2, vse k.o. Bizeljsko, skupne površine 8800 m2 za dobo 10 let.
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Znesek zakupnine znaša 164.500 SIT
na leto in se bo revaloriziral glede na rast
indeksa cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji.
Pogoji zakupa:
– zakupnik dobi v zakup kmetijsko zemljišče pod pogojem, da jih uporabi za potrebe opravljanja kmetijske dejavnosti in bo obdeloval v zakupa dane površine s skrbnostjo
dobrega gospodarja;
– zakupna pogodba se sklene v 8 dneh
po prejetju obvestila o izbiri najugodnejšega
ponudnika;
– zakupnik bo z obdelovanjem v zakup
danih površin lahko pričel z dnem podpisa
zakupne pogodbe.
Interesenti lahko dobijo informacije o razpisanih pogojih in ostalih pogojih zakupa na
tel. 07/49-91-516 ter na tel. 07/49-91-544
oziroma v sobi 28 in sobi 37 v prostorih Občine Brežice vsak dan od 8. do 14. ure.
Pisne ponudbe oziroma vloge morajo ponudniki poslati priporočeno po pošti z oznako »Za javni razpis – ne odpiraj« v 15 dneh
od dneva objave na naslov: Občina Brežice
– Komisija za oddajo občinskega nepremičnega premoženja v najem oziroma zakup,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Nepopolnih vlog komisija pri odločanju o oddaji v
zakup ne bo upoštevala.
V primeru, da bo ponudnik uveljavljal
prednostno pravico pri zakupu v skladu s
27. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih,
mora za to priložiti ustrezna dokazila.
Ob enakih pogojih bo komisija priznala
prednostno pravico do zakupa tistemu ponudniku, ki bo priložil veljavno odločbo o
priznanju statusa kmeta, pri čemer bo imel
prednost tisti, ki mu kmetijska dejavnost
pomeni edino ali glavno dejavnost in mu
prihodki oziroma sredstva pridobljena iz te
dejavnosti pomenijo poglavitni finančni vir
preživljanja ali poslovanja.
O izbiri bomo kandidate obvestili v 8
dneh po končanem razpisu.
Občina Brežice
Ob-8063/04
Stečajni dolžnik Zadruga S, z.b.o. Ljubljana, v stečaju, Gosposvetska 10, Ljubljana, objavlja na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v
Ljubljani, St 202/2002 z dne 17. 3. 2004
informativno zbiranje ponudb
za prodajo terjatev stečajnega dolžnika
do fizičnih oseb
Predmet zbiranja ponudb so terjatve do
fizičnih oseb na podlagi danih posojil (86) v
znesku 11,748.568 SIT s stanjem per 1. 1.
2004. Prodajalec ne odgovarja za obstoj ali
izterljivost terjatev.
Predmet ponudbe je lahko le odkup terjatev v celoti.
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: Zadruga S, z.b.o. Ljubljana, v stečaju, Gosposvetska 10, p.p. 1522, 1001 Ljubljana, najpozneje v roku 8 dni po objavi tega oglasa.
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Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe o prodaji terjatev z nobenim od ponudnikov.
Vse informacije glede terjatev dobe ponudniki po tel 01/300-40-80 med 13. in 15.
uro ali faks 01/300-40-90.
Stečajni upravitelj Brane Gorše
Ob-8066/04
Likvidacijski upravitelj družbe Peluko
Trgovsko podjetje d.o.o. – v likvidaciji (v nadaljevanju: družba), Dušan Lukić objavlja
poziv upnikom k prijavi terjatev
Edini družbenik družbe Dušan Lukić, je
dne 19. 12. 2003 sprejel sklep o prenehanju družbe in začetku redne likvidacije. Za
likvidacijskega upravitelja je bil imenovan
Dušan Lukić. Sodišče je sklep o začetku
likvidacijskega postopka vpisalo v sodni
register dne 5. 2. 2004.
Likvidacijski upravitelj v skladu s
381. členom ZGD poziva upnike, da svoje
terjatve do družbe pisno prijavijo v 30 dneh
od objave tega poziva, na naslov Odvetniške pisarne Jadek & Pensa d.n.o. – o.p.,
Tavčarjeva 6, 1000 Ljubljana, z oznako
“prijava terjatev v likvidacijskem postopku
družbe Peluko Trgovsko podjetje d.o.o. – v
likvidaciji”. K prijavi naj priložijo dokazila o
obstoju terjatve.
Likvidacijski upravitelj
Dušan Lukić
Ob-8229/04
Na podlagi sklepa stečajnega senata
Okrožnega sodišča v Celju, St 08/2002 z
dne 12. 3. 2004 nad stečajnim dolžnikom
stečajna masa Fer Promet Kidričeva 34,
3000 Celje, objavlja stečajni upravitelj
zbiranje ponudb
(II. narok)
I. Predmet prodaje
Terjatve dolžnikovih dolžnikov, ki skupno
znašajo 6,668.423,28 SIT. Seznam terjatev
je naslednji:
1.1 terjatev do Krese Milena s.p., Pivnica Pačnik, Laško, v skupni višini 162.560,48
SIT,
1.2 terjatev do Sadje in zelenjava B. Ramič s.p., Laško, v skupni višini 160.241,71
SIT,
1.3 terjatev do Pišek Peter s.p. Frigotransport, Celje, v skupni višini 440.000 SIT.
1.4 terjatev do Arauš Marija s.p., Bukovska vas 19, Šentjanž, v skupni višini
271.028,36 SIT,
1.5 terjatev do Reiner Mitja s.p., Podčetrtek, v skupni višini 1,622.334,95 SIT,
1.6 terjatev do Ramič Biserka, Cankarjeva 8, Celje, v skupni višini 1,428.267,74 SIT,
1.7 terjatev do Fersad d.o.o., Obrtniška
c.1, Škofja vas, v skupni višini 500.000 SIT,
1.8 terjatev do Fersad d.o.o., Obrtniška
c.1, Škofja vas, v skupni višini 360.000 SIT,
1.9 terjatev do Plešnik Simona s.p.,
Ponovičeva 24, Celje, v skupni višini
269.254,59 SIT,
1.10 terjatev do Bincl Fridrih s.p., Škofja
vas, v skupni višini 135.051,14 SIT,
1.11 terjatev do Zef Ziber, Matiči Marjan
s.p. Ptuj, v skupni višini 215.460 SIT,
1.12 terjatev do Gostišče Pongrac,
Pongrac terjatev s.p., Zavrč, v skupni višini
226.652,48 SIT,
1.13 terjatev do Herceg s.p., Bife Prodaja, Središče ob Dravi, v skupni višini
157.196 SIT,
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1.14 terjatev do Minimarket PIKA,
Gojkovič Slavko s.p., Ptuj, v skupni višini
368.201,11 SIT,
1.15 terjatev do Trgovina Planjsko,
Grimmy d.o.o., Majšperk, v skupni višini
330.889 SIT,
1.16 terjatev do Trgovina Simbis, Jerebič
s.p., Mala Nedelja, v skupni višini 21.285,72
SIT.
Izklicna cena za terjatev, znižano za
90%, znaša 666.842,33 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 1. točko 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. čl. 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 4. 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 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 I., II., 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
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pri Banki Celje št. 06000-0088659948 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.
2. O izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v 15 dneh od poteka roka za zbiranje
ponudb.
3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v osmih dneh
od izbire.
4. Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe
o prodaji z najboljšim ponudnikom kolikor
ponudnik ne izpolnjuje vseh razpisanih pogojev ali 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 08/2002
– Ponudba za odkup – ne odpiraj«.
V. Drugo: vse informacije v zvezi s prodajo in ogledom premoženja dobijo zainteresirani ponudniki pri stečajnem upravitelju
Kos Tomažu, 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.
Stečajna masa
Fer Promet

Obvestila o vlogah za
priznavanje označb
posebnih kmetijskih
pridelkov oziroma živil
Št. 321-155/01/03
Ob-8199/04
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano na podlagi drugega odstavka
9. člena Pravilnika o postopkih za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov
oziroma živil (Uradni list RS, št. 76/03) ter v
zvezi z 19. členom Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03)
objavlja
obvestilo
o prejeti vlogi za priznanje geografske
označbe za PRLEŠKO TÜNKO
Dne 19. 3. 2004 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56,
58, 1000 Ljubljana, prejelo popolno vlogo za
priznanje geografske označbe za:
PRLEŠKO TÜNKO.
Vlagatelj: Društvo za promocijo in zaščito prleških dobrot, Križevci 11, 9242
Križevci pri Ljutomeru.
Vloga se vodi pod št. 321-155/01. Specifikacija in poročilo o posebnostih sta na
vpogled javnosti in vsem zainteresiranim
na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 56, 58, VI. nadstropje, soba 603, ob predhodni najavi na tel.
478-93-07, vsak delovni dan od 9. do 11.
ure, 21 dni po objavi tega obvestila.
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Pisne pripombe se lahko dajo v 21 dneh
po objavi tega obvestila na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 56, 58, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 2/05-08-21102-649/2003-23 Ob-7941/04
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 Pirnat Antona, sedaj
neznanega prebivališča, izdaja naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Pirnat Antonu, roj. 26. 1. 1958, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Nazorjeva
ulica 12, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-11-21102-461/2001-22 Ob-7975/04
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 Šabić Sulejmana, sedaj neznanega prebivališča, izdaja po uradni dolžnosti
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Šabić Sulejmanu, roj. 13. 4. 1961, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Zaloška cesta 181, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-11-21102-860/2002-11 Ob-8064/04
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 Dizdarević Sadmirja,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Dizdarević Sadmirju, roj. 29. 8. 1976, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani,
Brodarjev trg 4, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi

zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/06-08-22601-303,304,846/99 Ob-8085/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) in po pooblastilu načelnice št. 2/02-02-123-006/98-4 z dne 18.
6. 2001, v zadevi vročitve sklepa o ustavitvi
upravne izvršbe Matjažu Tomljetu iz Zagreba, Kosirnikova ulica 64, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika, stranki Matjažu Tomljetu, roj. 10. 11. 1954, v upravnem
postopku vročitve sklepa o ustavitvi upravne
izvršbe, 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 pritožbe.
Št. 2/05-29-21102-659/2003-12
Ob-8087/04
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 Vidaković Zorana, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Vidaković Zoranu, roj. 6. 7. 1969, s prijavljenim stalnim prebivališčem Rusjanov trg 10,
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. 209-746/2003-519
Ob-8235/04
Upravna enota Maribor izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) – ZUP in pooblastila
načelnika št. 123-05-16/97-0610/13 z dne
13. 10. 2003, v upravni zadevi ugotavljanja
dejanskega stalnega prebivališča Majhenič
Daniela, katerega prebivališče je neznano,
naslednji sklep:
1. Majhenič Danielu, roj. 16. 10. 1960 v
Ptuju, s prijavljenih stalnim prebivališčem v
Mariboru, Gosposka ul. 11, se postavi začasni zastopnik Janez Grušovnik, delavec
Upravne enote Maribor.
2. Začasni zastopnik zastopa stranko le
toliko časa, dokler bodo podani razlogi za
to oziroma dokler v postopku ne nastopi
stranka sama, njen pooblaščenec ali zakoniti zastopnik.
Št. 2/05-08-21102-31/2004-12 Ob-8238/04
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 Cigan Luke, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Cigan Luki, roj. 2. 1. 1963, s prijavljenim
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stalnim prebivališčem v Vnanjih Goricah,
Požarnice 48, 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. 024-2/00
Ob-7966/04
Upravna enota Tolmin, Oddelek za kmetijstvo in gospodarske dejavnosti, z dnem izdaje te odločbe izbriše iz evidence statutov
sindikatov v hrambi, Sindikat neodvisnosti
– KNSS, Meridiana Kobarid, s sedežem v
Kobaridu, Goriška cesta 7.
Pravila sindikata so bila vpisana v evidenco dne 18. 10. 2000 pod zap. št. 39 z
nazivom Pravila sindikata podjetja Meridiana Kobarid.
Št. 141-7/2004 112
Ob-7967/04
Upravna enota Maribor z dnem izdaje
te odločbe hrani statut sindikata z nazivom: Pravila sindikata družbe Razgoršek
d.o.o., Maribor, z dne 4. 11. 2003, s sedežem sindikata v Mariboru, Ulica heroja
Šaranoviča 36.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 07, z dne 12. 3. 2004.
Identifikacija – matična številka sindikata z imenom: Sindikat tekstilne in usnjarsko
predelovalne industrije Slovenije, Sindikat
Družbe Razgoršek d.o.o., Maribor, skrajšano: Stupis, Sindikat družbe Razgoršek
d.o.o., Maribor, je 1437585.
Št. 141-8/2004 112
Ob-7968/04
Pravila o delovanju sindikata podjetja
Založba Obzorja Maribor, ki so hranjena
v Upravni enoti Maribor na podlagi odločbe
številka 141-19/99-0800-10, z dne 8. 12.
1999 in vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 019, z dne
6. 12. 1999 in spremenjen Pravilnik o delovanju sindikata KSS Pergam, Sindikata
Založba Obzorja Maribor, ki je hranjen v
Upravni enoti Maribor na podlagi odločbe št.
141-36/2002-112, z dne 9. 9. 2002 in vpisan
v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 36, z dne 5. 9. 2002, se izbrišeta
iz evidence statutov sindikatov.
Št. 141-6/2004-112
Ob-7969/04
Pravila o organiziranju in delovanju sindikata podjetja Henkel – Ecolab Maribor,
vpisana v evidenco statutov sindikatov pri
Upravni enoti Maribor, z dne 9. 3. 1994, pod
zaporedno številko 07, so bila spremenjena
in sprejeta na zboru sindikata, dne 23. 2.
2004, in odslej nosijo naziv: Pravila sindikata podjetja – družbe Ecolab Maribor,
ko je bilo spremenjeno in sprejeto tudi ime
sindikata, ki odslej glasi: Sindikat kemične,
nekovinske in gumarske industrije Slovenije, Sindikat podjetja Ecolab Maribor,
skrajšano: Sindikat KNG Slovenije, Ecolab Maribor, s sedežem sindikata v Mariboru, Vajngerlova ulica 4.

Št.

Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 06, z dne 12. 3. 2004.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.
Št. 127-1/2004-03-15
Ob-8080/04
Upravna enota Cerknica sprejme v
hrambo Pravilnik sindikata podjetja Ydria
Motors Cerknica Neodvisnost – KNSS.
Pravilnik sindikata je dne 23. 2. 2004 vpisan v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Cerknica, pod zap. št. 47.
Ime in kratica sindikata: Sindikat podjetja Ydria Motors Cerknica Neodvisnost
– KNSS, sedež sindikata: Ydria Motors
d.o.o., Podskrajnik 16, 1380 Cerknica.
Št. 024-2/2004
Ob-8083/04
Upravna enota Ajdovščina sprejme v
hrambo pravila o delovanju in organiziranju Sindikata družbe Fructal, d.d., OSO
– KS 90 (Obalne sindikalne organizacije
– Konfederacije sindikatov 90 Slovenije), s sedežem v Ajdovščini, Tovarniška
cesta 7, vpisana v evidenco statutov sindikatov, dne 2. 3. 2004, pod zaporedno
številko 53.
Št. 029-2/2004
Ob-8163/04
V evidenci statutov sindikatov, ki se vodi
pri Upravni enoti Krško pod zap. št. 23, z
matično številko 1586246, kjer je vpisan
FIDES sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, enota Zdravstvenega
doma Krško, se vpiše novi sedež sindikata,
in sicer: Cesta krških žrtev 132c, Krško.
Št. 141-9/2004 112
Ob-8164/04
Pravila sindikata Osnovne šole Ludvika Pliberška Maribor, ki so hranjena v
Upravni enoti Maribor na podlagi odločbe
številka 141-10-12/94-0800-11, z dne 31.
3. 1994 in vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 012, z dne
28. 3. 1994, se izbrišejo iz evidence statutov
sindikatov.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-7/04-8
Ob-8055/04
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 18. 3.
2004, na podlagi četrtega odstavka 38.
člena Zakona o preprečevanju omejevanja
konkurence (Uradni list RS, št. 56/99; v nadaljevanju: ZPOmK) izdal sklep o uvedbi
postopka v zadevi priglašene koncentracije
družb Wm. Wrigley Jr. Company, Wrigley
Building, 410 North Michigan Avenue,
Chicago, Ilinois 60611, ZDA (Wrigley), in
Joyco Inversiones, S.A., Via Augusta, 2
bis, 08006 Barcelona, Španija (Joyco).
Koncentracija se bo izvedla na podlagi
sklenjene pogodbe o kupoprodaji delnic. Na
podlagi te pogodbe bo družba Wrigley pridobila izključni nadzor nad družbo Joyco.
Urad je ugotovil, da je koncentracija
podrejena določbam ZPOmK in ocenil,
da bo koncentracija zaradi pričakovanih
horizontalnih učinkov bistveno povečala
moč udeleženih podjetij na upoštevnem
proizvodnem trgu prodaje žvečilnih proiz-
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vodov oziroma na ožjem upoštevnem proizvodnem trgu prodaje žvečilnih gumijev za
otroke v Republiki Sloveniji. Urad meni, da
obstaja možnost ustvarjanja oziroma krepitve prevladujočega položaja, kar bi lahko
povzročilo izločitev ali bistveno zmanjšanje
učinkovite konkurence na upoštevnem trgu,
zato je uvedel postopek presoje morebitnih
negativnih vplivov na konkurenco.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo
udeležbo v 30 dneh od objave in da pošljejo
pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki
bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da bi
formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s 26. členom
ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze, ki
izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-8093/04
Ime radijskega programa: Radio Univox.
Izdajatelj radijskega programa: Univox
d.o.o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.
Lastniki z več kot 5% kapitala oziroma
upravljalskih pravic: Novak Uroš, Bračičeva
20, 1330 Kočevje – 42%, Vlašič Dušan,
Breg 9a, 1332 Stara Cerkev – 20%, Kosten Andrej, Breg 12, 1332 Stara Cerkev
– 29%.
Organi upravljanja: skupščina družbenikov (lastnikov) in direktor.
Direktor in glavni urednik: Novak Uroš.
Odgovorni urednik: Gavranič Tomislav.
Ob-8103/04
Lastniki (fizične in pravne osebe), ki imajo več kot 5% kapitala družbe Primorske novice, d.o.o., Koper, na dan 31. 12. 2003, so:
Banka Koper, d.d., Pristaniška 14, Koper –
17,1233%, Modra linija holding d.d., Koper,
Pristaniška 8, Koper – 16,9239%, Primorje
d.d., Ajdovščina, Vipavska cesta 3, Ajdovščina – 16,9150%, Forma Inn Koper, Obrtniška
5, Koper – 7,0963%, Dnevnik d.d., Ljubljana, Kopitarjeva 2–4, Ljubljana – 12,1010%,
Luka Koper, d.d., Vojkovo nabrežje 38, Koper – 5,1220%.
Uprava Primorskih novic, d.o.o., Koper:
direktorica Barbara Verdnik.
Ob-8121/04
Skladno s 64. členom Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) Dolenjski list
Novo mesto d.o.o., Germova ulica 4, 8000
Novo mesto, objavlja spremembo podatkov,
in sicer:
1. Najmanj 5% kapitala družbe oziroma
najmanj 5% upravljalskih oziroma glasovalnih pravic imajo:
– 51,020% poslovnih deležev ima SET,
podjetje za usposabljanje invalidov, d.d.,
Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana - Polje,
ki ima tako 549 (to je 59,4799%) od skupaj
923 glasov pri odločanju:
– 14,114% poslovnih deležev ima Andrej
Bartelj, Vidmarjeva 44, 8000 Novo mesto, ki
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ima tako 151 (to je 16,360%) od skupaj 923
glasov pri odločanju;
– 13,782% lastnih poslovnih deležev
ima Dolenjski list Novo mesto d.o.o.,
Germova ulica 4, 8000 Novo mesto, ki
po četrtem odstavku 440. člena Zakona
o gospodarskih družbah iz naslova lastnih
poslovnih deležev ne more izvrševati glasovalne pravice.
Ime članov uprave oziroma organa
upravljanja: direktorica družbe je Branka
Videtič, Žlebej 3, Novo mesto, imenovanje
1. 10. 2003, mandat traja štiri leta.
Ob-8206/04
Ime medijev: Dnevnik, Nedeljski dnevnik, Hopla, Dnevnik Online.
Izdajatelj: Dnevnik, Časopisna družba,
d.d., Kopitarjeva 2 in 4, 1510 Ljubljana.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične
osebe oziroma firma in sedež pravne osebe,
ki ima v premoženju izdajatelja najmanj pet
odstotni delež kapitala ali najmanj pet odstotni
delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
DZS, d.d., Mali trg 6, Ljubljana – 51,05%, Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 56, Ljubljana – 10,11%, Styria Medien AG, Schonaugasse 64, Graz – 25,74%, ČZP Večer, d.d.,
Svetozarevska ulica 14, Maribor – 6,52%.
Imena članov uprave izdajatelja: predsednik uprave mag. Branko Pavlin, član
uprave Branko Bergant.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Bojan Petan – predsednik, Dejan Kovač – namestnik predsednika, Marjan Božnik, Milan
Koželj, Milan Kneževič, Mojmir Ocvirk.
Št. 015-01/2004-1
Ob-8222/04
1. Ime medija: Novine.
2. Ime in priimek ter stalno bivališče
oziroma firma in sedež izdajatelja: Občina
Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203
Petrovci.
3. Odgovorni urednik: župan Franc
Šlihthuber.
4. Člani uredniškega odbora: Kerčmar
Marija, Vöröš Jože, Kozic Stanko, Biserka
Kuronja, Sonja Kerčmar, Ciglar Dejan, Nataša Kuhar-Čerpnjak.
5. Člani nadzornega odbora izdajatelja:
Simon Perš, Ana Malačič, Žiško Štefan.

Objave po Zakonu
o telekomunikacijah
Ob-8113/04
V skladu s tretjim odstavkom 74. člena
Zakona o telekomunikacijah ter na podlagi
devetega odstavka 4. člena Splošnih pogojev za uporabo storitev omrežja mobilne
telefonije GSM 1800 podjetje Western Wireless International, d.o.o., Brnčičeva ulica 49,
1231 Ljubljana Črnuče, objavlja
cene storitev:
Cena za uporabo storitve Logotipi in
monofonične melodije je 250 SIT za prejeto vsebino. Vsaka zahteva, poslana z
SMS sporočilom na kratko številko 3443,
se zaračuna posebej, po veljavnem ceniku
za SMS sporočilo.
Cena vključuje 20% DDV.
Western Wireless International d.o.o.
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Objave
gospodarskih družb
Ob-8084/04
Uprava družbe Dnevnik, Časopisna
družba, d.d., Kopitarjeva 2 in 4, Ljubljana,
na podlagi četrtega odstavka 465. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja, da je
Styria Medien AG, Schonaugasse 64, Graz,
Avstrija dne 12. 3. 2004 pridobila dodatnih
20.730 delnic oziroma 6,24% osnovnega
kapitala izdajatelja, kar predstavlja skupaj
s preostalimi delnicami, katerih imetnik je
bila že prej, 85.571 delnic oziroma 25,74%
osnovnega kapitala izdajatelja.
Uprava družbe

Sklici skupščin
Ob-8102/04
Na podlagi 7.4. točke Statuta Iskra
kondenzatorji, Industrija kondenzatorjev in
opreme d.d., Vajdova ulica 71, Semič, uprava družbe objavlja
preklic sklica skupščine
delniške družbe Iskra Kondenzatorji,
Industrija kondenzatorjev in opreme
d.d.
Uprava družbe preklicuje sklic 10. redne seje skupščine delniške družbe Iskra
kondenzatorji d.d., ki je bila sklicana za
dan 1. 4. 2004 ob 10. uri na sedežu družbe
Vajdova ulica 71, Semič, s sklicem objavljenim v Uradnem listu RS, št. 16 z dne 20. 2.
2004. Za preklic skupščine se je uprava odločila, ker so odpadli razlogi za sklic.
Uprava
Iskra Kondenzatorji, d.d.
Ob-7939/04
Na podlagi določil poglavja petič statuta
delniške družbe ITEO svetovalni institut d.d.
in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
IX. sejo skupščine
delniške družbe ITEO svetovalni institut
d.d.,
ki bo v torek, dne 4. maja 2004 ob 10. uri,
v sejni dvorani na sedežu družbe, Kotnikova
28, 1000 Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsednico skupščine imenuje Nevena Tea
Gorjup in za preštevalke glasov Stanka Zajec, Slavica Prijon in Bernarda Kokol. Seji
prisostvuje vabljen notar Miro Košak.
2. Predstavitev revidiranega letnega
poročila družbe ITEO d.d. Ljubljana za
poslovno leto 2003, predstavitev pisnega
poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila, načina in obsega preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom
2003, predlog za razporeditev bilančnega
dobička ter razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2003.

Predlog sklepa št. 2.1: na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček
družbe za poslovno leto 2003, ki na dan
31. 12. 2003 znaša 317,829.321,86 SIT,
ki je bil zaradi izplačila vmesne dividende v skladu z določili statuta zmanjšan
za znesek 26,537.666 SIT in tako znaša
291,291.655,86 SIT, nameni za izplačilo
dividend delničarjev, ki se izplačajo delničarjem skladno z likvidnostnimi zmožnostmi družbe.
Predlog sklepa št. 2.2: skupščina se seznani s predstavitvijo letnega poročila družbe
ITEO svetovalni institut d.d. Ljubljana za poslovno leto 2003 in revidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2003.
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: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2004
imenuje revizijsko hišo Rodl & Partner,
Družba za revizijo in davčno svetovanje,
d.o.o., Dunajska 129, 1000 Ljubljana.
4. Določitev nagrad članom nadzornega
sveta in upravi.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta je skupščina sklenila, da
se članom nadzornega sveta in upravi odobri za delo v poslovnem letu 2003 nagrade
v bruto znesku 3,124.000 SIT.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
pisno prijavili svojo udeležbo osebno ali s
priporočeno pošiljko najpozneje tri delovne
dni pred zasedanjem skupščine upravi družbe ITEO svetovalni institut d.d. Ljubljana in
ki so na ta presečni dan vpisani v delniško
knjigo družbe.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene 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 sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna v skladu z določili statuta, uprava sklicuje ponovno zasedanje skupščine
istega dne eno uro za prvim sklicem z istim
dnevnim redom. Na ponovno sklicanem zasedanju skupščine bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
ki vključuje letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2003, revidirane računovodske
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izkaze družbe, poročilo nadzornega sveta
o rezultatih preveritve letnega poročila s
stališčem nadzornega sveta do revizijskega
poročila in o načinu ter obsegu preverjanja
vodenja družbe med poslovnim letom 2003,
je na vpogled delničarjem v informativni pisarni – tajništvu uprave družbe ITEO d.d
Ljubljana., Kotnikova 28, 1000 Ljubljana,
vsak delavnik od 10. do 12. ure od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
ITEO svetovalni institut d.d.
uprava – direktor
Alojz Mihelič
Ob-7963/04
Na podlagi statuta delniške družbe Mizarstvo Rogaška Slatina, d.d. Tržaški hrib
4, Rogaška Slatina, sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo dne 26. 4. 2004 ob 17. uri, v prostorih družbe v Rogaški Slatini, Tržaški hrib 4.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine in preštevalca glasov. Skupščini
bo prisostvoval notar Pavel Rojs.
2. Sprejem letnega poročila in potrditev
računovodskih izkazov za leto 2003 ter podelitev razrešnice upravi.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo
za leto 2003, vključno z bilanco stanja, izkazom uspeha in poslovnim poročilom. Upravi
se podeli razrešnica in s tem potrdi in odobri
njeno delov, v poslovnem letu 2003.
3. Sprejem sklepa o rednem prenehanju
in začetku likvidacije družbe.
Predlog sklepa: skupščina družbe, v
skladu s 371. členom Zakona o gospodarskih družbah in določili točke 6.7. statuta
družbe, s 3/4 večino zastopanega osnovnega kapitala, sprejema sklep o rednem
prenehanju in začetku likvidacije družbe
Mizarstvo Rogaška Slatina, d.d. Tržaški
hrib 4, Rogaška Slatina.
Rok za prijavo terjatev upnikov je 30 dni
po objavi sklepa o rednem prenehanju in
začetku likvidacije družbe v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Za likvidacijskega upravitelja se imenuje
Marjan Žogan, univ. dipl. inž. gradb., Ratanska vas 24, Rogaška Slatina. Nagrada
likvidacijskega upravitelja se določi v obliki
18 bruto mesečnih plač, oziroma v skupni
višini 10,8 mio SIT, ki se mu izplačuje v
obliki akontacije mesečno po eno osemnajstino v revalorizirani vrednosti na osnovi
indeksa življenjskih potrebščin v RS. Kolikor
se postopek prenehanja in likvidacije zaradi
objektivnih razlogov podaljša, mu za vsak
mesec podaljšanja pripada enaka mesečna
nagrada v revalorizirani vrednosti. Poleg
tega je upravičen do povračila vseh potnih
stroškov ter drugih razumnih stroškov v
zvezi z opravljanjem funkcije likvidacijskega
upravitelja. Na osnovi predloženih računov
in obračuna stroškov se mu stroški izplačujejo mesečno za pretekli mesec.
V skladu s tem sklepom se likvidacijskega upravitelja pooblašča, da na osnovi analize vseh poslov za vsakega posebej sprejme odločitev o dokončanju začetih poslov.
Likvidacijski upravitelj je tudi upravičen nadaljevati dejavnost s sklepanjem novih poslov, vendar le v primeru, da se vsi stroški v
zvezi z novimi posli pokrijejo iz prihodkov od
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poslov in prinašajo pozitivne učinke in dajejo
korist delničarjem.
Na osnovi tega sklepa se preostanek
likvidacijske mase, po poplačilu upnikov in
izteku šestmesečnega zakonskega roka po
objavi sklepa, razdeli med delničarje praviloma v denarju, izjemoma lahko pa tudi v
naravi. Tudi družba se lahko namesto poplačila v denarju, prenese na posameznega
delničarja ali skupino delničarjev.
Letno poročilo in predlogi sklepov skupščine po tem dnevnem redu so delničarjem
na vpogled dan po objavi zasedanja skupščine, vsak delovnik od 10. do 12. ure, v
upravi družbe. Pravico do udeležbe in
glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji,
ki so vpisani v knjigo delničarjev deset dni
pred sejo skupščine ali njihovi pooblaščenci,
katerih prijava udeležbe na skupščini je prispela na sedež družbe najmanj 3 dni pred
skupščino. Pooblaščenci morajo prijavi
priložiti pravilno izpolnjena pooblastila. Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol ure
pred pričetkom zasedanja skupščine, vpisati
v listo udeležencev.
Mizarstvo Rogaška Slatina, d.d.
predsednik uprave
Ob-8065/04
Na podlagi 9. in 10. člena Statuta družbe
Elektrotehna Interset d.d., Mengeš, Trdinov trg 4, sklicuje uprava družbe
17. skupščino delničarjev,
ki bo v četrtek, 29. aprila 2004 ob 10. uri
v prostorih družbe v Mengšu, Trdinov trg 4,
ter vabi delničarje k udeležbi.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
2. Obravnava in potrditev letnega poročila za leto 2003.
3. Odločanje o pokritju izgube iz poslovanja.
Predlog sklepov:
K 1. točki: izvoli se predsednika skupščine, dva preštevalca glasov ter imenuje
notarja.
K 2. točki: sprejme se poročilo o poslovanju družbe za leto 2003, po predlogu uprave
in mnenju nadzornega sveta.
K 3. točki: ugotovljeno izgubo iz poslovanja v letu 2003 se krije iz sredstev rezerv.
Opomba: delničarji lahko v roku 7 dni od
objave sklica skupščine pošljejo pisne, razumno utemeljene nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda oziroma
spremembo ali dopolnitev dnevnega reda.
Čas zasedanja skupščine
Skupščina je sklicana za 29. 4. 2004 ob
10. uri. Če ob prvem sklicu ne bo dosežena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 10.30, v istih prostorih. Skupščina
bo veljavno sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Pogoji udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, v korist katerih so delnice vknjižene
v delniški knjigi, njihovi pooblaščenci in
zastopniki.
Delničarji, zakoniti zastopniki in pooblaščenci naj svojo udeležbo na skupščini prijavijo najkasneje 15 minut pred zasedanjem.
Gradivo: k posameznim točkam dnevnega reda s predlogom sklepov so delničarjem
na vpogled na upravi družbe vsak delovni
dan od 9. do 13. ure.
Elektrotehna Interset d.d.
uprava družbe

26-29 / 26. 3. 2004 /

Stran

1789

Št. 007479
Ob-8119/04
Na podlagi 20. in 21. člena statuta družbe Donit Tesnit d.d., Cesta komandanta Staneta 38, 1215 Medvode, generalni direktor
družbe vabi delničarje na
sejo skupščine
družbe Donit Tesnit d.d.,
ki bo v četrtek, 29. 4. 2004, ob 12. uri
v sejni sobi pri obratu družbene prehrane
“DONIT“, Cesta komandanta Staneta 38,
Medvode.
Dnevni red:
1. Odprtje skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog generalnega
direktorja in nadzornega sveta se za predsednika skupščine imenuje Tomaž Boltin,
za preštevalca glasov pa Janez Slapar in
Marjan Novak.
Skupščini bo prisostvovala notarka Majda Lokošek.
3. Seznanitev delničarjev družbe s poročilom nadzornega sveta o delu v letu 2003.
4. Glasovanje o razrešnici generalnemu
direktorju in nadzornem svetu družbe.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico generalnemu direktorju in nadzornem
svetu za delo v letu 2003.
5. Sklepanje o razporeditvi bilančnega
dobička za leto 2003.
Predlog sklepa: na predlog generalnega
direktorja in nadzornega sveta družbe se bilančni dobiček poslovnega leta 2003 v višini
330,223.318,36 SIT razporedi:
– za dividende se razporedi del bilančnega dobička, ki izhaja iz nerazporejenega čistega dobička iz leta 1997 v višini:
84,000.000 SIT (dividende se izplačajo najkasneje do konca junija 2004);
– preostanek bilančnega dobička ostane
nerazporejen.
6. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: iz drugih rezerv iz dobička družbe se oblikuje sklad lastnih delnic
v višini 74,257.797 SIT.
7. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
Predlog sklepa: poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala družbe se izvede
z umikom 68.660 lastnih delnic. Osnovni
kapital družbe se zmanjša z dosedanjih
729,660.000 SIT na 661,000.000 SIT.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede
z umikom 68.660 lastnih delnic v nominalnem znesku 1.000 SIT vsake delnice, ki se
umaknejo v breme drugih rezerv iz dobička
družbe. Osnovni kapital je zmanjšan z dnem
vpisa sklepa v sodni register.
8. Izplačilo dodatne nagrade članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: nadzornemu svetu se izplača dodatna nagrada v skupnem znesku
(bruto) 1,800.000 SIT za delo v letu 2003.
9. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa: skupščina pooblasti
upravo družbe, da lahko kupuje lastne
delnice po svoji presoji, vendar v skladu z
Zakonom o gospodarskih družbah. Cena po
kateri lahko kupuje lastne delnice se giblje
med 500 SIT in 1.300 SIT.
10. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za revizorja družbe za leto
2004 imenuje revizorska družba Constantia
UHY d.o.o. Ljubljana.

Stran

1790 /

Št.

26-29 / 26. 3. 2004

Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo na skupščini najavijo pisno na
sedežu družbe najkasneje tri dni pred sejo
skupščine, to je do vključno 26. 4. 2004. Pooblaščenci se izkažejo s pisnim pooblastilom,
ki se ves čas pooblastilnega razmerja hrani
pri družbi. Pri vstopu v skupščinsko dvorano
in prevzemu glasovnic se delničarji izkažejo
z osebno izkaznico ali drugo ustrezno javno
listino s fotografijo oziroma z izpisom iz registra pravnih oseb in ustreznim pooblastilom.
Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled na sedežu družbe
do seje skupščine vsak delovni dan od 10.
do 12. ure.
Donit Tesnit d.d.
generalni direktor
Ob-8187/04
Na podlagi 7.3 člena Statuta Cvetje Čatež Proizvodnja in trgovina d.d, Topliška cesta 034, Brežice, uprava družbe sklicuje
11. redno sejo skupščine
delničarjev družbe Cvetje Čatež
Proizvodnja in trgovina d.d., Topliška
cesta 034, Brežice,
ki bo v petek, 30. 4. 2004 ob 16. uri na
sedežu družbe.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Jože Lovenjak, za preštevalca glasov pa Marjanca Bratanič in
Irena Omejec.
2. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa:
a) Osnovni kapital družbe Cvetje Čatež d.d. se poveča z novim stvarnim vložkom za znesek 36,818.000 SIT, tako da po
povečanju osnovni kapital družbe znaša
381,180.000 SIT.
b) Predmet stvarnega vložka je terjatev
družbe W. H. Wesseling Export B. V. Aalsmeer Nizozemska v višini 155.000 EUR oziroma 36,818.000 SIT iz naslova neplačanih
računov za dobavljeno cvetje skladno in na
podlagi pogodbe o konverziji tega dolga v
osnovni kapital.
c) Povečanje se izvede z izdajo
36.818 novih nematerializiranih prednostnih kumulativnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT. Te delnice
tvorijo poseben razred delnic z naslednjimi
upravičenji:
– vsa upravičenja kot jih imajo imetniki
navadnih delnic, razen da imajo glasovalno
pravico,
– kumulativno prednostno pravico do
izplačila fiksne letne dividende v višini 6%
nominalne vrednosti delnice,
– upravičenja, ki gredo imetnikom prednostnih delnic po 177. členu ZGD;
d) Emisijska
vrednost
delnic
je
1.000 SIT,
e) Za nakup 36.818 delnic vloži družba
W. H. Wesseling Export B. V. Aalsmeer Nizozemska terjatev v znesku 155.000 EUR
oziroma 36,818.000 SIT.
f) Prednostno pravico dosedanjih delničarjev do vplačila novih delnic se s tem
sklepom v celoti izključi.
3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
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Predlog sklepa: dejavnost družbe se
uskladi s klasifikacijo dejavnosti po predlogu uprave.
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve
statuta družbe Cvetje Čatež d.d., in sicer:
1. Spremeni se 2. člen – dejavnost družbe tako, da se dejavnost uskladi s klasifikacijo dejavnosti;
2. Točka tretjič se v celoti spremeni in
sicer odslej glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
381,180.000 SIT. Razdeljen je na nematerializirane imenske delnice z nominalno vrednostjo 1.000 SIT in sicer na dva razreda:
a) na 344.362 navadnih delnic, ki dajejo
njihovim imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe;
b) na 36.818 prednostnih kumulativnih
delnic, ki dajejo imetnikom:
– vsa upravičenja kot jih imajo imetniki
navadnih delnic, razen da imajo glasovalno
pravico,
– kumulativno prednostno pravico do
izplačila fiksne letne dividende v višini 6%
nominalne vrednosti delnice,
– upravičenja, ki gredo imetnikom prednostnih delnic po 177. členu ZGD.
Vse delnice so v celoti plačane.
Osnovni kapital družbe se je povečal s
stvarnim vložkom, vrednim 36,818.000 SIT,
in sicer gre za terjatev v navedeni višini, ki
izvira iz dolga blaga družbi delničarja W. H.
Wesseling Export B. V., Heermanszwet 33,
1435 CC Rijsenhout, poštni naslov 1430AC
Aalsmeer, Nizozemska.«
3. Točka petič pri tč. A)a) se v zadnjem
stavku za besedo družba doda »samostojno in «
4. »Sprejme se čistopis statuta družbe.«
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda je na vpogled na sedežu družbe,
Topliška cesta 034, Brežice, vsak delovni
dan od 8. do 12. ure.
Delničarji lahko teden dni po objavi sklica skupščine podajo družbi predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne
predloge sklepov. Predlogi morajo biti pisni
in utemeljeni.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki
so na dan 31. 3. 2004 vpisani v Centralnem
registru KDD oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki pisno prijavijo
udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.
Glasovanje na skupščini bo javno.
Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo drugo zasedanje istega dne
ob 17. uri z istim dnevnim redom. Na tem
zasedanju se veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Cvetje Čatež d.d.
uprava družbe

Zavarovanja
SV 218/04
Ob-8126/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marka Finka iz Celja, Stanetova 16, SV 218/04 z dne 22. 3.
2004, sta bili nepremičnini:

– garsonjera s kabinetom št. 24, v izmeri 35,33 m2, v 2. nadstropju stanovanjske
stavbe na Koroški cesti 1B v Šoštanju, ki
stoji na parc. št. 770/2, k.o. Šoštanj, last
zastaviteljice Pokleka Marije do celote, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 28. 9.
1999, sklenjene med Karat Samom in Pokleka Marijo;
– stanovanje št. 25, v 2. nadstropju na
Tovarniški poti 2D v Šoštanju, v skupni izmeri 28,36 m2, ki stoji na parc. št. 200, k.o.
Šoštanj, last zastavitelja Medved Silva do
celote, na podlagi prodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 14. 1. 2004, sklenjeni
med Mušić Irfanom in Medved Silvom,
zastavljeno v korist upnice Raiffeisen
Krekove banke d.d. Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,588.000 SIT s
pripadki napram dolžniku Medved Silvu.
SV 379/04
Ob-8127/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. SV 379/04 z dne 19. 3.
2004, je bilo enoinpolsobno stanovanje
št. 17, v izmeri 46,25 m2, ki se nahaja v
III. nadstropju večstanovanjske hiše na
naslovu Adamičeva cesta 1c v Grosuplju,
kar vse je last zastaviteljev Mijoč Andreja
in Zajc Francke, na podlagi darilne pogodbe, sklenjene dne 8. 6. 1990, med Zajc
Anico kot darovalko in Zajc Frančiško kot
obdarjenko, pogodbe o prodaji, sklenjene
dne 9. 2. 1990, med Podjetjem Instalacije
Grosuplje kot prodajalcem in Zajc Anico ter
Mijoč Andrejem kot kupcem, zastavljeno v
korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d.,
Slomškov trg 18, Maribor, mat. št. 5706491,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
6,088.000 SIT, vse s pripadki.
SV 112/04
Ob-8128/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta
iz Velenja, opr. št. SV-112/04 z dne 19. 3.
2004, je bilo stanovanje št. 1.6.1. v izmeri
52,95 m2, s pripadajočo kletno shrambo št.
1.6.1. v izmeri 5 m2, ki se nahaja v prvem
nadstropju stanovanjsko poslovnega objekta Glazija v Celju, stoječega na parc. št.
658/14 in 658/12 k.o. Celje, last Dobovičnik
Lee, roj. 3. 2. 1926, stan. Letuš 04/C, 3327
Šmartno ob Paki, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. G – 1/03 z dne 18. 3. 2003, zastavljeno v korist upnice Banke Celje d.d.,
Vodnikova 2, Celje, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 4,000.000 SIT s pripadki.
SV 92/04
Ob-8130/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Petra Mezeta,
Stara cesta 4A, Vrhnika, opr. št. 92/04 z
dne 19. 3. 2004, je bil poslovni prostor, ki
je del objekta CDG Vič, v pritličju, št. 9, v
približni izmeri 21 m2, z ustreznim solastninskim deležem skupnih delov objekta,
ki stoji na zemljišču parc. št. 1569, 1597,
1599, 1600, 1601, k.o. Vič, last zastavitelja Ličina Braha, roj. 4. 8. 1961, EMŠO
št. 0408961280051, stan. Ljubljana, Cesta
dveh cesarjev 104Z, zastavljen v korist
upnika Gale Roka, roj. 4. 5. 1971, EMŠO
št. 0405971500131, stan. Bevke 34, p.
Vrhnika, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 12.000 EUR, v tolarski protivrednosti, po prodajno menjalniškem tečaju Nove
Ljubljanske banke d.d. za EUR na dan plačila, z dogovorjenimi eventualnimi zamudnimi obrestmi in izvršilnimi stroški.
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SV 247/2004
Ob-8131/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 247/2004 z dne
17. 3. 2004, so: prostor v izmeri 132,75
m² v mansardi, prostor v izmeri 88,2 m² v
I. nadstropju in prostor v izmeri 88,2 m² v
II. nadstropju, vsi v stavbi v Mariboru, Žitna
ul. 12, ki stoji na parc. št. 1109/14, pripisani
pri vl. št. 1305 k.o. Tabor, last MB-Gradnja
d.o.o., Maribor, Šentiljska c. 49, na temelju
kupoprodajnih pogodb z dne 26. 9. 2000 in
z dne 2. 10. 2000, zastavljeni v korist Nove
KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve
do najvišjega zneska 26,000.000 SIT.
SV 88/04
Ob-8132/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa Notarke Duše Trobec Bučan iz Kranja, opr. št. SV 88/04 z dne 19. 3.
2004, so bile nepremičnine: enosobno stanovanje št. 2, v skupni izmeri 42,50 m2, ki
se nahaja v pritličju večstanovanjskega objekta, stoječega na parc. št. 253/1, vpisani
v z.k. vl. št. 328/0, k.o. Klanec, na naslovu:
4000 Kranj, Ulica Lojzeta Hrovata 5, z
ustreznim solastnim deležem skupnih prostorov in zemljišča, last zastaviteljev, Damjana Radikovića, do 1/3 in Dijane Tubin, do
2/3, zastavljene v korist upnice SKB banke
d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, MŠ: 5026237,
za zavarovanje denarnih terjatev v višinah
po 3,750.000 SIT s pp oziroma skupaj za
7,500.000 SIT s pp.
SV 280/04
Ob-8133/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 280/04 z
dne 18. 3. 2004, je bilo dvosobno stanovanje št. 2 in pripadajoča kletna shramba in
kletna drvarnica, v skupni izmeri 65,05 m2,
v visokem pritličju stanovanjske stavbe z
identifikacijsko številko 716, na naslovu
Cesta 6. maja 2, Vrhnika, ležeče na parc.
št. 2011/13, k.o. Vrhnika, last zastaviteljev
Šuša Miroslava, Preglov trg 2, 1000 Ljubljana in Šuša Rade, Preglov trg 2, 1000
Ljubljana, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne 8. 3. 2004, sklenjene
z prodajalcem Sikošek Andreasi Nežo iz
Vrhnike, zastavljeno v korist upnika Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska
63, za zavarovanje denarne terjatve v višini
62.000 EUR, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila,
s pripadki.
SV 963/2004
Ob-8135/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-963/2004 z dne 18. 3.
2004, je bilo stanovanje št. 25, v skupni
površini 53,32 m2, v 4. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Koroška cesta
3 v Šoštanju, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih zgradbe, v
lasti Renate Tutić, Koroška cesta 3, Šoštanj,
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 27/93 z dne 21. 5. 1993, sklenjene z Veplas, velenjska plastika, d.o.o.
Velenje, Strbenkova 1, kot prodajalcem,
zastavljeno v korist upnika BKS – leasing,
d.o.o., Komenskega 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 20.000
EUR s pripadki.
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SV 223/04
Ob-8136/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 223/04 z dne 17. 3.
2004, je bilo zastavljeno stanovanje št. 15,
v izmeri 79,21 m2, v mansardi stanovanjske
stavbe Mlaka 9, Tržič, ki stoji na parcelah,
vpisanih v vl. št. 75 k.o. Križe, last Borisa
Šinigoja, Mlaka 9, Pristava, Tržič, na podlagi
pogodbe o ureditvi premoženjskih razmerij,
sklenjene s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, Javnim skladom, Ljubljana,
Poljanska 31 in Stanovanjsko zadrugo Gorenjske z.o.o., dne 15. 1. 2004. Stanovanje
je zastavljeno v korist upnika Stanovanjskega sklada RS, Javni sklad, Ljubljana, Poljanska 31, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 37.512,86 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan plačila, s pripadki.
SV 225/04
Ob-8138/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 225/04 z dne 16. 3.
2004, je bilo zastavljeno stanovanje št. 7,
v izmeri 63,17 m2, v mansardi stanovanjske
stavbe Mlaka 11, Tržič, ki stoji na parcelah,
vpisanih v vl. št. 75 k.o. Križe, last Vesne
Osredkar, Mlaka 11, Pristava, na podlagi
pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij,
sklenjene s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, Javnim skladom, Ljubljana,
Poljanska 31 in Stanovanjsko zadrugo Gorenjske z.o.o., dne 15. 1. 2004. Stanovanje
je zastavljeno v korist upnika Stanovanjskega sklada RS, Javni sklad, Ljubljana, Poljanska 31, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 40.666,09 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan plačila, s pripadki.
SV 227/04
Ob-8140/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 227/04 z dne 17. 3.
2004, je bilo zastavljeno stanovanje št. 14,
v izmeri 74,29 m2, v II. nadstropju stanovanjske stavbe Mlaka 9, Tržič, ki stoji na
parcelah, vpisanih v vl. št. 75 k.o. Križe, last
zastaviteljev Požun Florjana in Kert Simone, oba Mlaka 9, Pristava, Tržič, na podlagi
pogodbe o ureditvi premoženjskih razmerij,
sklenjene s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, Javnim skladom, Ljubljana,
Poljanska 31 in Stanovanjsko zadrugo Gorenjske z.o.o., dne 15. 1. 2004. Stanovanje
je zastavljeno v korist upnika Stanovanjskega sklada RS, Javni sklad, Ljubljana, Poljanska 31, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 34.524,57 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan plačila, s pripadki.
SV 228/04
Ob-8142/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 228/04 z dne 18. 3.
2004, je bilo zastavljeno stanovanje št. 10,
v izmeri 74,06 m2, v pritličju stanovanjske
stavbe Mlaka 9, Tržič, ki stoji na parcelah,
vpisanih v vl. št. 75 k.o. Križe, last Tanje
Jokić, Mlaka 9, Pristava, Tržič, na podlagi
pogodbe o ureditvi premoženjskih razmerij,
sklenjene s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, Javnim skladom, Ljubljana,
Poljanska 31 in Stanovanjsko zadrugo Gorenjske z.o.o., dne 15. 1. 2004. Stanovanje
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je zastavljeno v korist upnika Stanovanjskega sklada RS, Javni sklad, Ljubljana, Poljanska 31, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 46.288,57 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan plačila, s pripadki.
SV 229/04
Ob-8144/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 229/04 z dne 17. 3.
2004, je bilo zastavljeno stanovanje št. 12,
v izmeri 76,81 m2, v I. nadstropju stanovanjske stavbe Mlaka 9, Tržič, ki stoji na
parcelah, vpisanih v vl. št. 75 k.o. Križe,
last Robertine Rozman, Mlaka 9, Pristava, Tržič, na podlagi pogodbe o ureditvi
premoženjskih razmerij, sklenjene s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije,
Javnim skladom, Ljubljana, Poljanska 31
in Stanovanjsko zadrugo Gorenjske z.o.o.,
dne 15. 1. 2004. Stanovanje je zastavljeno v korist upnika Stanovanjskega sklada
RS, Javni sklad, Ljubljana, Poljanska 31,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
36.247,18 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.
SV 231/04
Ob-8145/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 231/04 z dne 18. 3.
2004, je bilo zastavljeno stanovanje št. 3,
v skupni izmeri 79,78 m2, ki se nahaja II.
nadstropju stanovanjske stavbe Mlaka 7,
Tržič, ki stoji na parcelah, vpisanih v vl.
št. 75 in 971, oba k.o. Križe, last zastaviteljice Marjete Snedic, Mlaka 7, Pristava,
Tržič, na podlagi pogodbe o ureditvi premoženjskih razmerij, sklenjene s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije,
Javnim skladom, Ljubljana, Poljanska 31
in Stanovanjsko zadrugo Gorenjske z.o.o.,
dne 15. 1. 2004. Stanovanje je zastavljeno v korist upnika Stanovanjskega sklada
RS, Javni sklad, Ljubljana, Poljanska 31,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
26.987,97 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.
SV 260/04
Ob-8146/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 260/04 z dne 18. 3.
2004, je bil zastavljen apartma št. 10, v izmeri 45,98 m2, v II. nadstropju, s shrambo
št. 10, v izmeri 2,23 m2, v kleti, vse v poslovno stanovanjskem objektu v Kranjski
Gori, Borovška ulica 66, na parc. št. 24/1
in 24/2, k.o. Kranjska Gora, ki je last zastaviteljev Majde Erjavec in Matjaža Erjavca,
oba Na gričku 1, Litija, na podlagi prodajne
pogodbe, sklenjene dne 4. 3. 2004, s Sava
IP, d.o.o. in vknjižbenega dovoljenja z dne
10. 3. 2004. Stanovanje je zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, matična št. 5026237, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 10,000.000 SIT s pripadki.
SV 261/04
Ob-8148/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Andreja Škrka
iz Ljubljane, opr. št. SV 261/04 dne 18. 3.
2004, je bil zastavljen poslovni prostor št.
P-1, v skupni izmeri 595 m2, ki obsega
skladišče v kletni etaži v izmeri 144,50 m2,
prodajno servisne površine v pritličju v iz-
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meri 414,50 m2 in tri podzemna parkirišča,
označena s številkami 11, 12 in 13, v skupni izmeri 36 m2, v stanovanjsko poslovni
zgradbi v Mariboru, Radvanjska cesta 58,
ki stoji na parc. št. 3004, k.o. Tabor in ki je
last zastaviteljice Iskra Prins d.d. na podlagi pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim z dne 8. 1. 1997,
sklenjene s prodajalcem SGP Stavbar
– Podjetje Visoke gradnje d.o.o., Maribor,
Industrijska ulica 13. Poslovni prostor je
zastavljen v korist upnice SKB banke d.d.
za zavarovanje denarne terjatve v višini
45,000.000 SIT s pripadki.
SV 341/2004
Ob-8149/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 341/2004 z
dne 17. 3. 2004, je bilo enosobno stanovanje št. 002, v izmeri 57,52 m2, locirano v
nadstropju stanovanjsko/poslovne zgradbe
na Cesti 4. maja 052 v Cerknici, ki stoji na
parc. št. 385 in 36, vl. št. 1881, katastrska
občina Cerknica, s solastniškim deležem
na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah, ki služijo stanovanjskemu bloku kot
celoti ter na funkcionalnem zemljišču stanovanjskega bloka, last dolžnice Katarine
Klančar, EMŠO 1203970505344, stanujoče Cesta 4. maja 052, Cerknica, do celote,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
31. 12. 2002, sklenjene s Pošto Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 010, Maribor, kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice Pošte
Slovenije, d.o.o., matična številka 5881447,
Slomškov trg 10, Maribor, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 1,000.000 SIT s
pripadki.
SV 342/2004
Ob-8150/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 342/2004 z dne
17. 3. 2004, je bilo trisobno stanovanje št.
002, v izmeri 77,93 m2, locirano v mansardi
stanovanjsko/poslovne stavbe na naslovu
C. Notranjskega odreda 28, Stari trg pri
Ložu, ki stoji na parc. št. 67/2 in 67/3, vl. št.
455, katastrska občina Stari trg pri Ložu, s
solastniškim deležem na skupnih delih poslovno-stanovanjske stavbe, last dolžnika
Anzeljc Franceta, EMŠO 2002960500016,
stanujočega C. Notranjskega odreda 28,
Stari trg pri Ložu, do celote, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 13. 1. 2004,
sklenjene s Pošto Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 010, Maribor, kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice Pošte Slovenije,
d.o.o., matična številka 5881447, Slomškov
trg 10, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 5,000.000 SIT s pripadki.
SV 357/2004
Ob-8152/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 357/2004 z dne
18. 3. 2004, so bile nepremičnine, poslovni
prostori v 5. nadstropju, označeni s št. 1 do
48, v skupni izmeri 1015,15 m2, s kletnimi
prostori št. 3, 4, 10, 19 in 20, v skupni izmeri
88,59 m2, v poslovni stavbi Partizanska cesta
3-5, stoječi na parc. št. 1198/1, pripisani pri
vl. št. 1062, katastrska občina Maribor-grad,
last dolžnika Komunaprojekt d.d., matična št.
5013810, Partizanska 3-5, Maribor, na podlagi pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega
stanja z dejanskim (posadna listina) z dne
7. 10. 2003, sklenjene z Mestno občino Ma-
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ribor, kot prodajalko, zastavljene v korist upnice Nove Kreditne banke Maribor d.d., Vita
Kraigherja 4, Maribor, matična št. 5860580,
za zavarovanje denarne terjatve v višini največ 55,000.000 SIT.
SV 222/04
Ob-8247/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marka Finka iz Celja, Stanetova 16, SV 222/04 z dne 22. 3.
2004, je bilo stanovanje št. 2, v I. nadstropju
v izmeri 92,38 m2, v Šmartnem ob Paki 69,
Šmartno ob Paki, ležeče na parc. št. 112/7,
k.o. Šmarno ob Paki, last do celote Kranjčan
Marije, pridobljeno na podlagi kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 1. 3.
2004, v zvezi z zemljiškoknjižnim dovolilom
z dne 22. 3. 2004, med prodajalcem Simonič Janezom in kupcem Krajnčan Marijo,
zastavljeno v korist upnice Probanke d.d.
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 7,000.000 SIT s pripadki napram
dolžniku Krajnčan Albinu.
SV 225/04
Ob-8248/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marka Finka iz Celja, Stanetova 16, SV 225/04 z dne 23. 3.
2004, je bilo stanovanje št. 16, v podstrešju
hiše Glavni trg 18 v Celju, v izmeri 50,74 m2,
in sobe v površini 11 m2, skupaj 61,74 m2, ki
stoji na parc. št. 2306, k.o. Celje, vpisani pri
vl. št. 2011, k.o. Celje, last Kač Tomaža in
Čavuzić Jasmine, za vsakega do 1/2, pridobljeno na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 24. 2. 2004, v zvezi z zemljiškoknjižnim
dovolilom z dne 23. 3. 2004, med prodajalcema Arnšek Janijem in Andrejo ter kupcema Čavužić Jasmino in Kač Tomažem, zastavljeno v korist upnice Volksbank Ljudske
banke d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 38.000 EUR s pripadki,
napram dolžnikoma Kač Tomažu in Kač
Ivanu Jožefu.
SV 989/2004
Ob-8249/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-989/2004 z dne 19. 3.
2004, je bilo dvosobno stanovanje št. 13, v
III. nadstropju v izmeri 49,74 m2, z ident. št.
00448/037, s shrambo v izmeri 4,50 m2, z
ident. št. 00448/038 in manjšim prostorom
v izmeri 1,91 m2, z ident. št. 00448/039, vse
v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Dolenjska
62, parc. št. 184/1, k.o. Karlovško predmestje, skupaj s pripadajočim solastniškim
deležem na skupnih delih zgradbe, v solasti zastaviteljev Stojne Zekirove in Kolja
Zekirova, oba Ljubljana, Dolenjska c. 62,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
5. 12. 2003 in aneksa k navedeni pogodbi
z dne 19. 3. 2004, oboje sklenjeno s prodajalcem Janezom Pozvekom, Dolenjska c.
62, Ljubljana, vsakega do 1/2, zastavljeno
v korist upnice Banke Celje d.d., Vodnikova
2, Celje, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 10,400.000 SIT s pripadki.
SV 1021/2004
Ob-8250/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-1021/2004 z dne
23. 3. 2004, je bil apartma št. 11, v drugem
nadstropju v izmeri 48,77 m2, vključno s
shrambo št. 11 v kleti v izmeri 2,23 m2, poslovno-stanovanjskega objekta v Kranjski
Gori, Borovška 66, na parc. št. 24/1 in 24/2
k.o. Kranjska Gora, last Jež Jurija in Jež Ma-

teje, Ljubljana, Rožna dolina c. VIII/20, vsakega do 1⁄2, na podlagi prodajne pogodbe
št. 122-16/04 z dne 25. 2. 2004, sklenjene z
Sava IP d.o.o., Ljubljana, Slovenska 56, kot
prodajalcem ter vknjižbenega dovoljenja z
dne 1. 3. 2004, zastavljeno v korist upnice
Nove KBM d.d. Maribor, podružnica Ljubljana, Tivolska cesta 48, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 16,300.000
SIT s pripadki.
SV 124/04
Ob-8251/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta
iz Velenja, opr. št. SV-124/04 z dne 23. 3.
2004, je bilo stanovanje št. 17 v izmeri
76 m2, z malim garažnim mestom, ki se
nahaja v poslovno stanovanjskem objektu ob Splitski ulici v Velenju, stoječem na
parcelah št. 3328/2, 3326, 2394/1, 3325/3,
3327/7, 3324/2 in 2394/2, vse k.o. Velenje,
last dolžnika Rifelj Franca, roj. 3. 10. 1927,
Radmirje 72, 3333 Ljubno ob Savinji, in
zastaviteljice Rifelj Frančiške, roj. 28. 3.
1925, Radmirje 72, 3333 Ljubno ob Savinji, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 19. 2. 2004, zastavljeno v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Trg republike
2, 1000 Ljubljana, mat. št. 5860571, za
zavarovanje denarne terjatve v znesku
7,500.000 SIT s pripadki.
SV 2221/04
Ob-8252/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 2221/04 z dne 22. 3.
2004, je bilo zastavljeno stanovanje št. 2,
v izmeri 75,74 m2, v I. nadstropju stanovanjske stavbe Mlaka 7, Tržič, ki stoji na
parcelah, vpisanih v vl. št. 75 k.o. Križe,
last Darka Škrjanca, Deteljica 7, Bistrica
pri Tržiču, na podlagi pogodbe o ureditvi
premoženjskih razmerij, sklenjene s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije,
Javnim skladom, Ljubljana, Poljanska 31
in Stanovanjsko zadrugo Gorenjske z.o.o.,
dne 15. 1. 2004. Stanovanje je zastavljeno v korist upnika Stanovanjskega sklada
RS, Javni sklad, Ljubljana, Poljanska 31,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
35.198,44 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.
SV 226/04
Ob-8253/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Pavla Rojsa iz
Šmarja pri Jelšah z dne 22. 3. 2004, opr. št.
SV-226/04, je bilo dvosobno stanovanje v
stanovanjski hiši Zelena pot 019, Ljubljana,
ki stoji na parcelni št. 233/10 k.o. Trnovsko
predmestje, v I. nadstropju, označeno s
številko 9, v izmeri 50,02 m2, h kateremu
pripada še enako oštevilčen kletni prostor,
last Zinke Strašek, Mestinje 16, 3241 Podplat, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 9. 2. 2004, s prodajalcem Bužimkič Sejadom (tudi Seadom), zastavljeno v korist
upnika Steiermärkische Bank und Sparkassen AG., Sparkassenplatz 4, A-8011 Graz,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 84.500 EUR s pripadki.
SV 346/04
Ob-8254/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 346/04 z dne 23. 3.
2004, je bilo enoinpolsobno stanovanje št.
13, v mansardi večstanovanjske stavbe v
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Mariboru, Borštnikova ulica 106, v izmeri
53,35 m2, s pripadajočo kletno shrambo
št. 13/4 v izmeri 4,25 m2, stoječe na parc.
št. 1375/3, pripisane vl. št. 1488, k.o.
Spodnje Radvanje, katerega lastnika sta
Bratkovič Natalija in Vidmar Gašper, vsak
do 1⁄2 od celote, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 18. 2. 2004, sklenjene s
prodajalcem Fajt Bogdanom, zastavljeno
v korist upnice Raiffeisenbank Eberndorf
registrierte G.m.b.H., Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 25.000
EUR, kar znaša preračunano po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan podpisa notarskega zapisa 5,946.722,50 SIT, z letno
obrestno mero 6,50%, ki začne teči 20. 4.
2004 in 5% zamudnimi letnimi obrestmi,
z rokom zapadlosti zadnjega obroka dne
20. 2. 2014.
SV 168/04
Ob-8255/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus iz Trbovelj, opr. št. SV 168/04
z dne 19. 3. 2004, je bila nepremičnina
poslovni prostor št. 4 B v grupi F objekta ST-3 v izmeri 38,67 m2, ki se nahaja v
stavbi, stoječi na zemljišču parc. št. 957,
958, 959, 960 in 961, vse k.o. Stožice, last
zastaviteljice Zorke Ambrožič, roj. 28. 11.
1948, stan. Križ 36, Sežana, na podlagi pogodbe št. 20/85 z dne 12. 4. 1985, sklenjene med DO Giposs Inženiring, TOZD Inženiring, Ljubljana in Dejanovski Vladimirjem
iz Niša in Zorko Ambrožič, ter na podlagi
prodajne pogodbe z dne 19. 2. 1992, sklenjene med Zorko Ambrožič in Dejanovski
Vladimirjem iz Niša, zastavljena v korist
upnice Banke Zasavje d.d. Trbovlje, bančne skupine Nove Ljubljanske banke, Trg
revolucije 25 c, Trbovlje, matična številka
5026091, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 11,000.000 SIT z vsemi pripadki ter
morebitnimi stroški, ki bi jih upnik imel z
uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 345/04
Ob-8257/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opr. št. SV 345/04 z dne 24. 3. 2004,
je bilo stanovanje št. 000, v 1. nadstropju, v
izmeri 70,80 m2, ki se nahaja v stanovansjki
hiši z naslovom Goriška ulica 7 Koper, ležeče na parc. št. 360, vpisano v zk. vl. št.
211, k.o. Koper, last zastavitelja do celote in
stanovanje št. 000, v 2. nadstropju, v izmeri
58,66 m2, ki se nahaja v stanovanjski hiši
z naslovom Goriška ulica 7, Koper, ležeče
na parc. št. 360, vpisano v zk. vl. 211, k.o.
Koper, last zastavitelja do celote, last zastavitelja Vidic Bojana, lastnin, pridobljenih
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 362-1441/92 z dne 17. 6.
1992, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 362-850/92 z dne 17. 2. 1992
ter darilne pogodbe in pogodbe o pravici
užitka z dne 15. 12. 2003, zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice do dolžnika Vibo
Koper Bojan Vidic, samostojni podjetnik, v
višini 30.000 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
črpanja kredita glavnice z obrestno mero
v višini 5,294% letno in je sestavljena iz
6-mesečnega Euriborja (trenutno 2,044%)
in pribitka v višini 3,250%, z zapadlostjo
1. 4. 2014, v korist delniške družbe Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, matična št. 1430564, s sedežem
v Ljubljani, Dunajska cesta št. 63.

Št.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 37/2003
Os-7993/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 37/2003 sklep z dne 12. 3. 2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Stojanac Mirko s.p., Kovinovarilstvo,
Gosposka ul. 7, Celje – v stečaju (matična
številka: 1237250, šifra dejavnosti: 28.710,
se zaključi v skladu z dol. 169. čl. ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Stojanac Mirko
s.p., Kovinovarilstvo, Gosposka ul. 7, Celje
– v stečaju (matična številka: 1237250, šifra
dejavnosti: 28.710), iz pristojnega registra
samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 3. 2004
St 1/2004
Os-7994/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št St 1/2004 sklep z dne 15. 3. 2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Bojda, Peter Hribernik s.p., Škalce 12/b,
Slovenske Konjice (matična št.: 1102567,
šifra dejavnosti 45.430), se začne in takoj
zaključi v skladu z dol. 99/I ZPPSL, saj premoženja ki bi prišlo v stečjno maso ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tukajšnjega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Bojda, Peter
Hribernik s.p., Škalce 12/b, Slovenske Konjice (matična št.: 1102567, šifra dejavnosti
45.430), iz pristojnega registra samostojnih
podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 3. 2004
St 6/2004
Os-7995/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 6/2004 sklep z dne 11. 3. 2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Korošec Aleksander s.p., Drapšinova 9, Celje (matična št.: 5470091, šifra dejavnosti:
74.700), se začne in takoj zaključi v skladu z
dol. 99/I ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo
v stečajno maso ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Korošec Aleksander s.p., Drapšinova 9, Celje (matična
št.: 5470091, šifra dejavnosti: 74.700),
iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 3. 2004
St 29/2002
Os-7996/04
Na podlagi četrtega odstavka 59. člena
ZPPSL to sodišče objavlja, da je bila s sklepom opr. št. St 29/2002 z dne 17. 7. 2002
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potrjena prisilna poravnava nad dolžnikom
Marinvest d.o.o. Izola, Tomažičeva 10,
Izola.
Terjatve upnikov so razvrščene v pet
razredov, in sicer: v prvi razred terjatve
izločitvenih upnikov, katerih položaj se s
pravnomočnostjo sklepa o potrjeni prisilni poravnavi ne spremeni; v drugi razred
terjatve ločitvenih upnikov, katerih položaj
se s pravnomočnostjo sklepa o prisilni poravnavi ne spremeni; v tretji razred terjatve
upnikov iz naslova kratkoročnih obveznosti
iz financiranja in poslovanja, ki so svoje terjatve konventirali v lastniški delež družbe,
s prenosom terjatev na dolžnika; v četrti
razred terjatve upnikov iz naslova dolgoročnih obveznosti, kratkoročnih obveznosti
iz financiranja in poslovanja, ki niso terjatve
iz obveznosti strateških upnikov, in se bodo
poplačale v višini 60% njihove vrednosti in
bo zmanjšana terjatev, upoštevajoč letno
obrestno mero v višini temeljne obrestne
mere, povečane za 1%, poplačana v roku
treh let od pravnomočnosti potrjene prisilne
poravnave; v peti razred terjatev upnika, ki
bo poravnana v celoti, po dogovoru z dolžnikom. Razvrstitev terjatev upnikov v posamezne razrede je razvidna iz priloge B,
ki je sestavni del sklepa o potrditvi prisilne
poravnave.
Upniki, katerih terjatve niso bile prerekane in veljajo za ugotovljene ter znesek
poplačila je razviden iz tabele v prilogi B,
ki je sestavni del sklepa o potrditvi prisilne
poravnave. Za te upnike predstavlja pravnomočen sklep o potrditvi prisilne poravnave
izvršilni naslov.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 12. 12. 2002.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 15. 3. 2004
St 6/2002
Os-7997/04
Stečajni postopek zoper prodano pravno osebo Arnol, inženiring, proizvodnja,
trgovina, storitve d.o.o. v stečaju, Šolska
ulica 2, Škofja Loka, se ustavi in se nadaljuje zoper stečajno maso.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 3. 2004
St 6/2002
Os-7998/04
Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase v stečajnem
postopku Arnol, inženiring, proizvodnja,
trgovina, storitve d.o.o. Škofja Loka
– stečajna masa, Šolska ulica 2, Škofja
Loka, bo dne 23. 4. 2004 ob 9. uri v sobi
113/I tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo osnutek za glavno razdelitev v času uradnih ur v stečajni
pisarni – soba št. 6 v pritličju tega sodišča.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 17. 3. 2004
St 3/2004
Os-7999/04
To sodišče je s sklepom poravnalnega
senata št. St 3/2004 z dne 5. 3. 2004 začelo
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Opcia Brežice trgovsko podjetje d.o.o.,
Mladinska 12, matična številka 5767016,
šifra dejavnosti 50.102.
Upnike, 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.
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Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov
v roku 30 dni, po izteku roka za prijavo
terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave se določi Jožef Patty, Finžgarjeva 2, Brežice.
Imenuje se upniški odbor v sestavi:
– Citroen Slovenija d.o.o., Ul. 15. maja
18, Koper,
– K Leasing d.o.o., Mladinska 12, Brežice,
– Avto hiša K d.o.o., Mladinska 12,
Brežice,
– Zavarovalnica Adriatik d.d., Ljubljanska 3a, Koper,
– Trgoavto trgovina d.d., Pristaniška
43a, Koper,
– Vogrinc Tine, Opcia d.o.o., Mladinska
12, Brežice.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 5. 3. 2004.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 16. 3. 2004
St 27/98
Os-8000/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 27/98 z dne 11. 3. 2004 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Eurotehna
trgovina d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana
– v stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 3. 2004
St 34/2004
Os-8001/04
To sodišče je s sklepom St 34/2004 dne
16. 3. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Bistra turizem, d.o.o., Bistra
2, Vrhnika, matična številka 5314682, šifra
dejavnosti 15.860.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
Romana Kruhar Puc iz Logatca.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.: 01100-1000339014 (sklic na št.: 11
42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 2. 6. 2004 ob 12. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 16.
3. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2004
St 176/2002
Os-8002/04
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v
stečajnem postopku nad Prelest d.o.o.,
Ljubljana – v stečaju za dne 10. 5. 2004
ob 10.30, v sobi 321/III tega sodišča.
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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 16. 3. 2004
St 131/2002
Os-8003/04
To sodišče v stečajnem postopku nad
Upimo d.o.o., Ljubljana, Šubičeva 1 obvešča upnike, da se narok, razpisan za dne
19. 4. 2004 ob 11. uri v prostorih tukajšnjega
sodišča, Slovenska 41, prekliče.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 3. 2004
St 82/2003
Os-8004/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St
82/2003 z dne 12. 12. 2003 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
K2.NET Informacijski inženiring d.o.o.,
Veselova 14, Ljubljana in njegovimi upniki,
po kateri bo dolžnik upnikom izplačal:
– terjatve upnikov, ki se ne spremenijo v lastniške deleže v dolžniku, izplača
dolžnik v višini 20% v nominalni vrednosti
(obrestna mera je 0%) v roku enega leta od
pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne
poravnave.
Seznam upnikov iz te točke z njihovimi
terjatvami v ugotovljenih in zmanjšanih zneskih je sestavni del sklepa.
Ugotovi se, da je edini družbenik Darko
Bulat s sklepom z dne 27. 11. 2003, pod odložnim pogojem, da bo prisilna poravnava
pravnomočno potrjena, sprejel sklep o povečanju osnovnega kapitala za 12,227.373,60
SIT, pri čemer stvarni vložek predstavlja terjatev upnika, ki se spremeni v 55% lastniški
delež v dolžniku.
Upnik iz te točke je s svojo terjatvijo uvrščen na seznam. Dolžnik je dolžan opraviti
vsa dejanja, potrebna za vpis sklepa o povečanju osnovnega kapitala v sodni register.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
12. 12. 2004. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 4. 3.
2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 3. 2004
St 89/2003
Os-8005/04
To sodišče je s sklepom St 89/2003 dne
15. 3. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom R-MEĆA Podjetje za gradbeništvo in trgovino d.o.o., Ob železnici
18, Ljubljana, matična številka 1555871,
davčna številka 178610004.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Ljubica Prezelj iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 7. 6. 2004 ob 13. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
15. 3. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2004
St 145/2003
Os-8006/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St
145/2003 z dne 9. 2. 2004 potrdilo sklenjeno
prisilno poravnavo med dolžnikom Kompas
RENT A CAR d.d., Ljubljana, Zaloška 171
in njegovimi upniki.
Ugotovi se, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal upnikom razreda 2 (navadni upniki s faktorjem glasovalne pravice:
1) kot so navedeni v prilogi, ki je sestavni del
sklepa, plačati njihove ugotovljene terjatve v
višini 20% v roku enega leta od pravnomočno sklenjene prisilne poravnave z nominalno
letno obrestno mero 2,5% od dneva sklenitve prisilne poravnave do plačila.
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 4. 8. 2003 kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne 9.
2. 2004. Sklep o potrditvi prisilne poravnave
je postal pravnomočen dne 15. 3. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2004
St 26/2004
Os-8007/04
To sodišče je s sklepom St 25/2004 dne
16. 3. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Start - Revizijska hiša, Družba
za revizijo in davčno svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana, Jadranska ul. 18, Ljubljana,
matična števika: 5997844, davčna številka:
98891383, številka registrskega vložka:
061/12876900.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Maksimiljan Gale iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 15. 6. 2004 ob 10. uri, v prostorih
tukajšnjega sodišča na Slovenski 41, 9.
nadstropje, sejna soba.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 16.
3. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2004
St 199/2003
Os-8008/04
To sodišče je s sklepom St 199/2003
dne 15. 3. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Špedicija T.T. d.o.o. Ljubljana, matična številka: 1685112, davčna
številka: 44812132.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
mag. Staška Mrak Jamnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
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Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 31. 5. 2004 ob 10.30, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 15.
3. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2004
St 26/96
Os-8009/04
To sodišče je v stečajni zadevi TAM
Stanovanja d.o.o. – v stečaju, Maribor,
Ptujska c. 184, s sklepom opr. št. St 26/96
z dne 15. 3. 2004 odstavilo Mirka Žagarja
s funkcije stečajnega upravitelja in za novo
stečajno upraviteljico določilo Vero Zavrl,
dipl. ekonomistko, zaposleno v Rubikon
d.o.o., Maribor, Kalohova 24.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 3. 2004
St 13/96
Os-8010/04
To sodišče je v stečajni zadevi TAM
Metalurgija d.o.o. – v stečaju, Maribor,
Ptujska c. 184, s sklepom opr. št. St 13/96
z dne 15. 3. 2004 odstavilo Mirka Žagarja
s funkcije stečajnega upravitelja in za novo
stečajno upraviteljico določilo Vero Zavrl,
dipl. ekonomistko, zaposleno v Rubikon
d.o.o., Maribor, Kalohova 24.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 3. 2004
St 28/96
Os-8011/04
To sodišče je v stečajni zadevi TAM
Avto d.o.o., – v stečaju, Maribor, Ptujska
c. 184, s sklepom opr. št. St 28/96 z dne 15.
3. 2004 odstavilo Mirka Žagarja s funkcije
stečajnega upravitelja in za novo stečajno
upraviteljico določilo Vero Zavrl, dipl. ekonomistko, zaposleno v Rubikon d.o.o., Maribor,
Kalohova 24.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 3. 2004
St 18/96
Os-8012/04
To sodišče je v stečajni zadevi TAM
Tehnološka oprema d.o.o. – v stečaju,
Maribor, Ptujska c. 184, s sklepom opr. št.
St 18/96 z dne 15. 3. 2004 odstavilo Mirka
Žagarja s funkcije stečajnega upravitelja in
za novo stečajno upraviteljico določilo Vero
Zavrl, dipl. ekonomistko, zaposleno v Rubikon d.o.o., Maribor, Kalohova 24.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 3. 2004
St 15/96
Os-8013/04
To sodišče je v stečajni zadevi TAM
Mednarodna trgovina d.o.o. – v stečaju,
Maribor, Ptujska c. 184, s sklepom opr. št.
St 15/96 z dne 15. 3. 2004 odstavilo Mirka
Žagarja s funkcije stečajnega upravitelja in
za novo stečajno upraviteljico določilo Vero

Št.

Zavrl, dipl. ekonomistko, zaposleno v Rubikon d.o.o., Maribor, Kalohova 24.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 3. 2004
St 27/96
Os-8014/04
To sodišče je v stečajni zadevi Tam
Konsignacija d.o.o. –v stečaju, Maribor,
Ptujska c. 184, s sklepom opr. št. St 27/96
z dne 15. 3. 2004 odstavilo Mirka Žagarja
s funkcije stečajnega upravitelja in za novo
stečajno upraviteljico določilo Vero Zavrl,
dipl. ekonomistko, zaposleno v Rubikon
d.o.o., Maribor, Kalohova 24.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 3. 2004
St 30/96
Os-8015/04
To sodišče je v stečajni zadevi Tam Bus
d.o.o. – v stečaju, Maribor, Ptujska c.
184, s sklepom opr. št. St 30/96 z dne 15.
3. 2004 odstavilo Mirka Žagarja s funkcije
stečajnega upravitelja in za novo stečajno
upraviteljico določilo Vero Zavrl, dipl. ekonomistko, zaposleno v Rubikon d.o.o., Maribor,
Kalohova 24.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 3. 2004
St 25/96
Os-8016/04
To sodišče je v stečajni zadevi Tam Trade d.o.o. – v stečaju, Maribor, Ptujska c.
184, s sklepom opr. št. St 25/96 z dne 15.
3. 2004 odstavilo Mirka Žagarja s funkcije
stečajnega upravitelja in za novo stečajno
upraviteljico določilo Vero Zavrl, dipl. ekonomistko, zaposleno v Rubikon d.o.o., Maribor,
Kalohova 24.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 3. 2004
St 17/96
Os-8017/04
To sodišče je v stečajni zadevi Tam
Metalurgija d.o.o. – v stečaju, Maribor,
Ptujska c. 184, s sklepom opr. št. St 17/96
z dne 15. 3. 2004 odstavilo Mirka Žagarja
s funkcije stečajnega upravitelja in za novo
stečajno upraviteljico določilo Vero Zavrl,
dipl. ekonomistko, zaposleno v Rubikon
d.o.o., Maribor, Kalohova 24.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 3. 2004
St 14/96
Os-8018/04
To sodišče je v stečajni zadevi TAM Motor d.o.o. – v stečaju, Maribor, Ptujska c.
184, s sklepom opr. št. St 14/96 z dne 15.
3. 2004 odstavilo Mirka Žagarja s funkcije
stečajnega upravitelja in za novo stečajno
upraviteljico določilo Vero Zavrl, dipl. ekonomistko, zaposleno v Rubikon d.o.o., Maribor,
Kalohova 24.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 3. 2004
St 19/96
Os-8019/04
To sodišče je v stečajni zadevi TAM Inženiring in vzdrževanje d.o.o. – v stečaju,
Maribor, Ptujska c. 184, s sklepom opr. št.
St 19/96 z dne 15. 3. 2004 odstavilo Mirka
Žagarja s funkcije stečajnega upravitelja in
za novo stečajno upraviteljico določilo Vero
Zavrl, dipl. ekonomistko, zaposleno v Rubikon d.o.o., Maribor, Kalohova 24.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 3. 2004
St 149/2003
Os-8020/04
V postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Fela logistika transport d.o.o., Slo-

26-29 / 26. 3. 2004 /

Stran

1795

venska Bistrica, opr. št. St 149/2003, se
Majda Jaki z dne 15. 3. 2004 razreši funkcije
upraviteljice prisilne poravnave.
Za novo upraviteljico prisilne poravnave
se določi Dragica Razboršek, Finea Holding
d.o.o., Ul. Vita Kraigherja 10, Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 3. 2004
St 149/2003
Os-8021/04
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
Fela logistika transport d.o.o. Slovenska
Bistrica, dne 7. 5. 2004 ob 13. uri, v sobi
253 tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne
reorganizacije na tukajšnjem sodišču, Sodna ul. 15, soba 217, v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 3. 2004
St 39/2003
Os-8022/04
V stečajnem postopku nad dolžnikom
Gradakord gradbeništvo d.o.o. – v stečaju, Selnica ob Dravi, opr. št. St 39/2003,
se Elij Rijavec z dne 15. 3. 2004 razreši
funkcije stečajnega upravitelja.
Za novega stečajnega upravitelja se
imenuje Ignac Marinič, Svetozarevska 10,
Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 3. 2004
St 35/99
Os-8023/04
V stečajnem postopku nad dolžnikom
MTT Tovarna tkanin Melje d.d. – v stečaju, Maribor, opr. št. St 35/99 se Majda Jaki
z dne 15. 3. 2004 razreši funkcije stečajne
upraviteljice.
Za novega stečajnega upravitelja se imenuje Gorazd Zemljarič, Fisk d.o.o. Maribor,
Gosposvetska 84, Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 3. 2004
St 114/2001
Os-8024/04
V stečajnem postopku nad dolžnikom
Monvi d.o.o. – v stečaju, Ruše, se Elij
Rijavec z dne 15. 3. 2004 razrešil funkcije
stečajnega upravitelja.
Za novo stečajno upraviteljico se imenuje Alenka Gril, Lorbekova 17, Limbuš.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 3. 2004
St 170/2003
Os-8025/04
To sodišče je v stečajni zadevi samostojne podjetnice Majde Belna s firmo Bar
in trgovina Belna, Belna Majda s.p. – v
stečaju, Sv. Ana 31, Sv. Ana v Slovenskih
goricah, s sklepom opr. št. St 170/2003 z
dne 15. 3. 2004 razrešilo dolžnosti stečajno upraviteljico Majdo Jaki in za novega
stečajnega upravitelja določilo Ignaca Mariniča, dipl. ekonomist, Svetozarevska 10,
Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 3. 2004
St 20/96
Os-8026/04
To sodišče je v stečajni zadevi Tekstilna tovarna Tabor d.o.o. – v stečaju,
Maribor, Valvazorjeva ul. 38, s sklepom
opr. št. St 20/96 z dne 15. 3. 2004 razrešilo
dolžnosti stečajnega upravitelja Mitjo Zagrajška in za novega stečajnega upravitelja
določilo Dušana Marina, dipl. ekonomista,
stan. Štantetova 4, Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 3. 2004
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St 32/99
Os-8027/04
To sodišče je v stečajni zadevi Gradbeni finalist – finalni podi Zaključna dela v
gradbeništvu d.o.o. – v stečaju, Maribor,
Smetanova 75, s sklepom opr. št. St 32/99
z dne 15. 3. 2004 razrešilo dolžnosti stečajnega upravitelja Mitjo Zagrajška in za novega stečajnega upravitelja določilo Dušana
Marina, dipl. ekonomista, stan. Štantetova
4, Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 3. 2004
St 41/96
Os-8028/04
To sodišče je v stečajni zadevi Zdenex
Trgovsko podjetje d.o.o. – v stečaju, Šentilj, Šentilj 51, s sklepom opr. št. St 41/96 z
dne 15. 3. 2004 razrešilo dolžnosti stečajno
upraviteljico Majdo Jaki in za novega stečajnega upravitelja določilo Gorazda Zemljariča, dipl. ekonomist, zaposlen v Fisk d.o.o.,
Maribor, Gosposvetska ul. 84.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 3. 2004
St 95/2003
Os-8029/04
To sodišče je v stečajni zadevi Paking
inženiring d.o.o. – v stečaju, Maribor,
Industrijska ulica 9, s sklepom opr. št.
St 95/2003 z dne 15. 3. 2004 razrešilo
dolžnosti stečajno upraviteljico Majdo Jaki
in za novega stečajnega upravitelja določilo Ignac Mariniča, dipl. ekonomist, Svetozarevska 10, Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 3. 2004
St 22/2001
Os-8030/04
To sodišče je v stečajni zadevi Aerodrom Maribor d.o.o. – v stečaju, Orehova vas, Letališka 10, s sklepom opr.
št. St 22/2001 z dne 15. 3. 2004 razrešilo
dolžnosti stečajno upraviteljico Majdo Jaki
in za novega stečajnega upravitelja določilo
Gorazda Zemljariča, dipl. ekonomist, zaposlen v Fisk d.o.o., Maribor, Gosposvetska
ul. 84.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 3. 2004
St 187/2002
Os-8031/04
V stečajni zadevi MPP Gonila d.o.o. – v
stečaju, Maribor, opr. št. St 187/2002 se
Majda Jaki z dne 15. 3. 2004 razreši funkcije
stečajne upraviteljice.
Za novo stečajno upraviteljico se imenuje Alenka Gril, Lorbekova 17, Limbuš.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 3. 2004
St 193/93
Os-8032/04
To sodišče je v stečajni zadevi Elektrokovina Proizvodnja elektrokovinskih
izdelkov d.o.o. – v stečaju, Maribor, Tržaška c. 23, s sklepom opr. št. St 193/93
z dne 15. 3. 2004 odstavilo Mirka Žagarja
s funkcije stečajnega upravitelja in za novo
stečajno upraviteljico določilo Alenko Gril,
dipl. ekonomistko, stan. Lorbekova 17,
Limbuš.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 3. 2004
St 73/2003
Os-8033/04
V stečajni zadevi nad dolžnikom Erea
ekonomski inženiring d.o.o. – v stečaju,
Maribor, se Majda Jaki z dne 15. 3. 2004
rarzreši funkcije stečajne upraviteljice.
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Za novega stečajnega upravitelja se imenuje Gorazd Zemljarič, Fisk d.o.o. Maribor,
Gosposvetska 84, Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 3. 2004
St 33/2004
Os-8034/04
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 33/2004 z dne 12. 3. 2004 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Feroterm Lenterm d.o.o. Selnica ob Dravi,
Mariborska c. 12, ter odredilo imenovanje
upniškega odbora v sestavi:
1. Tink d.o.o., Kosovelova 16, Celje,
2. Republika Slovenija, ki jo zastopa
Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v
Mariboru, Svetozarevska 6, Maribor,
3. Merkur d.d., Cesta na Okroglo 7,
Naklo,
4. Nova KBM d.d., Ul. Vita Kraigherja
4, Maribor,
5. Branko Škrabl, Spodnji Boč 27, Selnica ob Dravi, predstavnik delavcev.
II. Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi Alenka Gril, Lorbekova 17, 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 objavi tega
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 12. 3.
2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 3. 2004
St 5/95
Os-8035/04
To sodišče je v stečajni zadevi Gradis Gradbeno podjetje Maribor p.o. – v
stečaju, Maribor, Gosposvetska c. 29, s
sklepom opr. št. St 5/95 z dne 15. 3. 2004
razrešilo dolžnosti stečajno upraviteljico
Majdo Jaki in za novo stečajno upraviteljico določilo Dragico Razboršek, zaposleno
pri Finea Holding d.o.o., Maribor, Ulica Vita
Kraigherja 10.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 3. 2004
St 43/96
Os-8036/04
To sodišče je v stečajni zadevi PMI
Podjetje za projektiranje, marketing, inženiring, uvoz in izvoz p.o. – v stečaju,
Maribor, Ljubljanska cesta 9, Gosposvetska c. 29, s sklepom opr. št. St 43/96 z
dne 15. 3. 2004 razrešilo dolžnosti stečajno
upraviteljico Majdo Jaki in za novo stečajno
upraviteljico določilo Dragico Razboršek,
zaposleno pri Finea Holding d.o.o., Maribor, Ulica Vita Kraigherja 10.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 3. 2004
St 9/96
Os-8037/04
To sodišče je v stečajni zadevi Tam Maribor, družba ua opravljanje in financiranje
podjetij d.d. – v stečaju, Maribor, Ptujska
18, s sklepom opr. št. St 9/96 z dne 15. 3.
2004 odstavilo Mirka Žagarja s funkcije
stečajnega upravitelja in za novo stečajno
upraviteljico določilo Vero Zavrl, dipl. ekono-

mistko, zaposleno v Rubikon d.o.o., Maribor,
Kalohova 24.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 3. 2004
St 187/2003
Os-8038/04
V stečajni zadevi nad dolžnikom Gumarna d.o.o. – v stečaju, Maribor, opr.
št. St 187/2003 se Elij Rijavec z dne 15.
3. 2004 razreši funkcije stečajnega upravitelja.
Za novega stečajnega upravitelja se
imenuje Dragica Razboršek, Finea Holding
d.o.o., Vita Kraigherja 10, Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 3. 2004
St 19/97
Os-8039/04
V stečajnem postopku nad dolžnikom
Štajerska pivovarna d.d. – v stečaju,
Maribor, se Elij Rijavec z dne 15. 3. 2004
razreši funkcije stečajnega upravitelja.
Za novo stečajno upraviteljico se imenuje Alenka Gril, Lorbekova 17, Limbuš.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 3. 2004
St 65/99
Os-8040/04
V stečajnem postopku nad dolžnikom
Athens d.o.o. – v stečaju, Maribor, opr.
št. St 65/99 se Majda Jaki z dne 15. 3. 2004
razreši funkcije stečajne upraviteljice.
Za novega stečajnega upravitelja se
imenuje Ignac Marinič, Svetozarevska 10,
Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 3. 2004
St 36/95
Os-8041/04
V stečajnem postopku nad dolžnikom
GZP Mariborski tisk p.o. Maibor, se Mirko
Žagar z dne 15. 3. 2004 odstavi s funkcije
stečajnega upravitelja.
Za novo stečajno upraviteljico se imenuje Dragica Razboršek, Finea Holding, Vita
Kraigherja 10, Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 3. 2004
St 65/94
Os-8042/04
V stečajnem postopku nad dolžnikom
Karoserist d.o.o. – v stečaju, Maribor, se
Elij Rijavec z dne 15. 3. 2004 razreši funkcije stečajnega upravitelja.
Za novega stečajnega upravitelja se imenuje Dušan Marin, Štantetova 4, Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 3. 2004
St 55/94
Os-8043/04
V stečajnem postopku nad dolžnikom
Špedtrans transport d.o.o. – v stečaju,
Maribor, opr. št. St 55/94 se Demetrij Zagrajšek z dne 15. 3. 2004 razreši funkcije
stečajnega upravitelja.
Za novega stečajnega upravitelja se imenuje Dušan Marin, Štantetova 4, Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 3. 2004
St 92/2003
Os-8044/04
To sodišče je s sklepom z oprav. št.
St 92/2003 z dne 15. 3. 2004 v stečajni zadevi stečajnega dolžnika Planinski dom in
posredništvo, Anton Jagodič s.p., Pod
Urbanom 8/a, 2351 Kamnica, v stečaju,
razrešilo dosedanjega stečajnega upravitelja Elija Rijavca, Golarjeva 11, Maribor in
v isti zadevi imenovalo novega stečajnega
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upravitelja Gorazda Zemljariča, Fisk d.o.o.
Maribor, Gosposvetska c. 84, Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 3. 2004
St 11/2004
Os-8045/04
1. Z dnem 17. 3. 2004 se začne stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Feri
Plastika, Poredoš Franc s.p., Ulica Vinka
Megle 7, Murska Sobota.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidović iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazih
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
roku dveh mesecev od dneva objave tega
začetka stečajnega postopka.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno
takso v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljene terjatve, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Vsi dokazi
morajo biti priloženi v dveh izvodih. Ne plača
se taksa za prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe na
račun sodnih taks št. 01100-1000339014, fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih
taks št. 01100-1000338529, sklic na številko
11 42200-7110006-51100114.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 21. 6. 2004 ob 13.30, pri tukajšnjem sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 17. 3. 2004 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča. Pravne posledice
začetka stečajnega postopka nastanejo z
dnem, ko je oklic o začetku stečajnega postopka nabit na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 17. 3. 2004
St 2/2004
Os-8046/04
1. Z dnem 15. 3. 2004 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Posredniška trgovina in proizvodnja, Cvetličarna Črni
tulipan, Butik, Bagladi-Ivančič Olga s.p.,
Križevci pri Ljutomeru 30/a.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob
progi 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pisnih izvodih in potrebno
dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti
tudi dokazilo o plačani taksi, ki znaša 2%
tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT. Ne plača se taksa za prijavo
terjatev delavcev iz drugega odstavka 160
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-1000339014,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-1000338529, sklic na št.
11 42200-7110006-51100024.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 7. 6. 2004 ob 9. uri v razpravni dvorani
št. 12 tukajšnjega sodišča.
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6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 15. 3. 2004 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba
o začetku stečajnega postopka. Tega dne
nastopijo vse pravne posledice začetka
stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega
dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 15. 3. 2004
St 10/2004
Os-8047/04
1. Z dnem 15. 3. 2004 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Optika Lea, Lea
Pavlič s.p., Ulica Štefana Kovača št. 8,
Beltinci.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in potrebno
dokumentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku 2 mesecev po objavi
tega stečajnega postopka. K vsaki prijavi
je potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Vsi
dokazi morajo biti priloženi v dveh izvodih.
Ne plača se takse za prijavo terjatve delavcev iz II. odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Sodno
takso morajo plačati pravne osebe na račun
sodnih taks št. 01100-1000339014, fizične
osebe in zasebniki pa na račun sodnih
taks št. 01100-1000338529, sklic na št. 11
42200-7110006-51100104.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 21. 6. 2004 ob 13. uri pri tukajšnjem sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 15. 3. 2004 nabije na oglasno desko
sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 15. 3. 2004
St 1/2004
Os-8048/04
To sodišče je na seji senata dne 15. 3.
2004 pod opr. št. St 1/2004 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom
A.K.I.A. trgovina na debelo in drobno
d.o.o. Novo mesto, Podbevškova ulica
9, Novo mesto, matična št. 1305948, šifra
dejavnosti 50.102, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
A.K.I.A. trgovina na debelo in drobno d.o.o.
Novo mesto, Podbevškova ulica 9, Novo
mesto, izbriše iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 15. 3. 2004
St 11/2004
Os-8049/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 11/2004, z dne 15. 3. 2004 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Trgovina na
drobno “Šampion”, Bar in discoteka “Kobra”, Vida Šilec s.p., Vitomarci 74.
Odslej firma glasi: Trgovina na drobno
“Šampion”, Bar in discoteka “Kobra”, Vida
Šilec s.p., Vitomarci 74 – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske
Konjice.
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Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih
in dokazi v roku dveh mesecev od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 2.
6. 2004, ob 9. uri, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
15. 3. 2004.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 15. 3. 2004
St 23/2003
Os-8050/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St
23/2003 z dne 10. 2. 2004, stečajni postopek nad dolžnikom Montaža toplotnih
sistemov Montsi s.p., Andonov Seitl
Zdenko, Sejmišče 8, Mislinja, na podlagi
prvega odstavka 99. člena ZPPSL, začelo in
ga takoj zaključilo.
Upniki se lahko pritožijo v roku 15 dni po
objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa bo odrejen
izbris dolžnika iz registra podjetnikov posameznikov pod št. 49-0282/94 pri Davčni
upravi Republike Slovenije, Davčni urad
Maribor, Izpostava Slovenj Gradec.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 17. 3. 2004
St 48/2004
Os-8165/04
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
48/2004 z dne 18. 3. 2004 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Klem
Commerce d.o.o., Počehova 14/a, Maribor ter odredilo imenovanje upniškega
odbora v sestavi:
1. Fischer Profil GmbH, ZRN, ki ga zast.
odv. Marko Pirnat iz Ljubljane,
2. Merkur d.d. Naklo, Cesta na Okroglo
7, Naklo,
3. Tink d.o.o., Kosovelova 16, Celje,
4. Nova KBM d.d., Ul. Vita Kraigherja
4, Maribor,
5. Silvo Brglez, Morje 84. Fram.
II. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi Gorazd Zemljarič, Fisk d.o.o. Maribor, Gosposvetska 84, Maribor.
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 objavi izvlečka oklica
o pozivu za sklenitev prisilne poravnave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
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 18. 3.
2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 3. 2004
St 25/2004
Os-8166/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St 25/2004
z dne 18. 3. 2004 začelo postopek prisilne
poravnave nad dolžnikom Elektrowatt, podjetje za trgovsko in storitveno dejavnost
d.o.o., Limbuš, Ipavčeva ulica 8.
Matična številka dolžnika je 5901383,
šifra njegove dejavnosti pa 52.463.
Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
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silne poravnave na oglasno desko, naj z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po tej objavi prijavijo
svoje terjatve (na naslov Okrožno sodišče v
Mariboru, Maribor, Sodna ulica 14).
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
Za upraviteljico prisilne poravnave je
določena Dragica Razboršek, zaposlena
pri Finea Holding d.o.o., Maribor, Ulica Vita
Kraigherja 10.
Ustanovi se upniški odbor, katerega
člani so:
1. Elektra TRG d.o.o., Maribor, Kosarjeva 8,
2. Nova Kreditna banka Maribor d.d.,
Maribor, Ul. Vita Kraigherja 4,
3. Prelog d.o.o., Maribor, Cesta XIV
divizije 4,
4. T.R. Inženiring, trgovina in storitve
d.o.o., Maribor,
5. Delavski zaupnik Franc Težak, Maribor, Župančičeva ulica 2.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko naslovnega sodišča dne 18. 3. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 3. 2004
St 153/2003
Os-8184/04
Stečajni postopek nad dolžnikom Aida
Kuntner in drugi, družba za trgovino in
osebne storitve, d.n.o., Cesta v Skoke
53, Miklavž na Dravskem polju, v stečaju,
se zaključi v smislu 99/II člena ZPPSL, ker
premoženja stečajnega dolžnika praktično
ni in tako ni niti sredstev za stroške tega
postopka.
Prekliče se I. narok za preizkus terjatev za dne 12. 5. 2004 ob 9. uri – soba št.
253/II.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 3. 2004

Izvršbe
Z 2002/00100
Os-8116/04
Na podlagi sklepa opr. št. Z 2002/00100,
ki ga je dne 13. 5. 2002 izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila ustanovljena na
stanovanju št. 28, na Ljubljanski cesti 19,
Domžale, v izmeri 60,94 m2, še pripadajočo
klet s souporabo skupnih prostorov, ki je
last zastaviteljice, zastavna pravica v korist
upnika: Šteblaj Slavko, Pregljeva ulica 15,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 16.380 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 5. 7. 2002
In 37/98
Os-4531/04
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Grosupljem, opr. št. In
1998/00037 z dne 31. 8. 1998 in rubežnega zapisnika z dne 28. 10. 1999, opr. št. In
37/1998, je bilo zarubljeno dvosobno stanovanje na Ljubljanski cesti 4c, Grosuplje,
št. stanovanja 13, ki se nahaja na parc. št.
1596/1, k.o. Grosuplje – naselje, v skupni izmeri 64,39 m2; ki je vse last dolžnika
Pungartnik Samota, Ljubljanska c. 4c, Grosuplje, za terjatev v znesku 10,867.812,60
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SIT s pp, v korist upnika RS, Ministrstva za
finance, Davčne uprave RS, Davčni urad
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 6. 2. 2004
II R 280/99
Os-6912/04
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. II R 280/99 z dne 13. 12.
1999, je bilo stanovanje št. 70, v 11. nadstropju stanovanjskega objekta Ulica Gornjskega odreda 18, v Kranju, ki stoji na parc.
št. 163/2, vpisani pri vl. št. 269, k.o. Huje, v
skupni izmeri 83,30 m2, ki še ni vpisano kot
etažna lastnina v zemljiški knjigi, zastavna
dolžnika Marjeta Leben in Gorazd Leben
pa sta ga vsak do 1/2 pridobila na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 21. 9. 1998,
sklenjene z Bredo Bezinovič, Ulica Gorenjskega odreda 18, Kranj, z dne 21. 9. 1998,
zarubljeno za zavarovanje denarne terjatve
po kreditni pogodbi št. SV 9808-000310 z
dne 8. 11. 1999, v višini 700.000 ATS, z obrestno mero 8% letno in enkratnimi stroški
za obdelavo kredita v višini 1,5%, v korist
upnice Kärntner Sparkasse AG, Neur Platz
14, Celovec, Avstrija.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 10. 3. 2004
In 2003/00641
Os-6707/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 3. 12. 2003, opr. št. In 2003/00641, je
bil dne 16. 2. 2004 opravljen v korist upnice Stanovanjske zadruge Ruski car z.o.o.,
Ljubljana, Bratovševa pl. 30, rubež stanovanja Polanškova 35, Ljubljana, v I. nadstropju
v izmeri 66,65 m2, last dolžnika Kapič Ismeta, Polanškova ul. 35, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 2. 2004
In 2003/00853
Os-6711/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 17. 9. 2003, opr. št. In 2003/00853, je
bil dne 13. 1. 2004 opravljen v korist upnice
Stanovanjske zadruge Emona z.o.o., Letališka 5, Ljubljana, rubež stanovanja št. 4, v
izmeri 63,38 m2, Linhartova 47, Ljubljana,
last dolžnika Japelj Andreja, Linhartova 47,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 2. 2004
In 2003/00581
Os-6733/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 30. 7. 2003, opr. št. In 2003/00581, je
bil dne 4. 2. 2004 opravljen v korist upnice
AA-Lipa d.o.o., Celovška 264, Ljubljana, rubež sobe št. 1028, v izmeri 16,99 m2, v 10.
nadstropju objekta Center Lipa, Celovška c.
264, Ljubljana, last dolžnika Novak Stjepana, Celovška 264, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2004
In 2003/00949
Os-6734/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 29. 9. 2003, opr. št. In 2003/00949, je
bil dne 5. 2. 2004 opravljen v korist upnika
Finance operativa d.o.o., Kneza Koclja 37,
Ljubljana, rubež stanovanja št. 16, v III.
nadstropju v Ljubljani, Ulica Martina Krpana 5–7, v izmeri 42,61 m2, last dolžnika
Vokal Mateja, Ulica Martina Krpana 5–7,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2004

Oklici o skrbnikih in
razpravah
I P1 758/2002
Os-5065/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Daji Bah Koren, v pravdni
zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, proti toženi
stranki Mihi Hafnerju (roj. 9. 6. 1962), Poljanski nasip 32, Ljubljana, sedaj neznanega
prebivališča, zaradi plačila 973.740,20 SIT s
pp, dne 19. 2. 2004 sklenilo:
toženi stranki, Mihi Hafnerju (roj. 9. 6.
1962), Poljanski nasip 32, Ljubljana, sedaj
neznanega prebivališča, se v pravdni zadevi opr. št. I Pl 758/2002, postavlja začasna
zastopnica, odvetnica Anka Kenda Oražem,
Slovenska cesta 55/c, Ljubljana, ki bo zastopala toženo stranko v postopku zaradi
plačila 973.740,20 SIT s pp.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 2. 2004
P 96/01
Os-8115/04
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni zadevi tožeče stranke Neve Benčič, Na Gorici
3, Hrpelje, ki jo zastopa odvetnica Vida Mali
Lemut iz Ajdovščine, zoper toženo stranko
Valentina Benčiča, Hrpelje 38, nazadnje stanujočega v Ameriki, sedaj neznanega bivališča, zaradi ugotovitve lastninske pravice,
pridobljene s priposestvovanjem, s sklepom
z dne 16. 5. 2003, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, toženi stranki postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Damjana
Krta iz Sežane, ki bo toženo stranko v tem
postopku zastopal vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 16. 5. 2003

Oklici dedičem
D 140/2001
Os-4540/04
V zapuščinski zadevi po pok. Luzbi
Antonu, rojenem 17. 1. 1860, umrlem 28.
7. 1951, nazadnje stanujočem Prelog 14,
Domžale, poziva sodišče z oklicem tiste, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v roku enega leta po
objavi tega oklica. Po poteku oklicnega roka
bo sodišče nadaljevalo zapuščinski postopek in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom
o dedovanju.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 10. 2. 2004
I D 96/2003
Os-6742/04
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani teče
zapuščinski postopek po pok. Bolta Francu,
sinu Ivana, roj. 26. 1. 1924, umrlem 8. 1.
2003, nazadnje stanujočem Erjavčeva cesta 5, Ljubljana.
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Kot upravičenka do dedovanja na podlagi zakona pride v poštev tudi njegova
vnukinja Bolta Danijela, hči Franca, katere
naslov ni znan.
Poziva se Bolta Danijelo in njene morebitne pravne naslednike, da se v roku enega
leta od objave tega oklica zglasijo in uveljavijo svojo pravico do dediščine.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 2. 2004.

Oklici pogrešanih
N 79/2003
Os-6611/04
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Lei Stegne, v nepravdni zadevi
predlagatelja Zdravka Mihca iz Kopra,
Pahorjeva 28, ki ga zastopa Igor Kocjančič, odvetnik v Kopru, zoper nasprotnega
udeleženca Jožeta Mihca, zadnje znano
prebivališče Kubed 28, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Suvada Čatak,
delavka CSD Koper, zaradi razglasitve za
mrtvega, po opravljenem naroku, dne 6. 2.
2004 sklenilo:
začne se postopek, da se pogrešani
Jože Mihec, rojen dne 15. 10. 1873 v Kubedu, sin pok. Valentina Mihca in Ivane Mihec
roj. Udovič, zadnje znano prebivališče Kubed 28, razglasi za mrtvega.
Poziva se pogrešanega, da se oglasi, kakor tudi vse, ki kaj vedo o življenju ali smrti
pogrešanega, da to sporočijo naslovnemu
sodišču v roku 3 mesecev po objavi tega
oklica, ker bo sicer po poteku tega roka pogrešani razglašen za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 2. 2004

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 265/2004
Rg-6704/04
To sodišče je na predlog družbenikov za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti sklep:
družba Vinstor trgovina d.o.o., Efenkova 61, Velenje, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenikov z dne
16. 2. 2004.
Družba ima dva družbenika, Žgajnar
Franca, stan. Polšeče 3, Nova vas in družbo
Fragmat Izolirka d.o.o., Cesta Majde Šilc 1,
Sodražica, ki si razdelita premoženje družbe
in prevzameta obveznost plačila morebitnih
obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 3. 2004

Št.

Srg 08960/2003
Rg-4887/04
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni
sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku
in izbris iz sodnega registra družbe Bemex,
inženiring, d.o.o., Krka, Krka 18, objavlja
sklep:
Bemex, inženiring, d.o.o., Krka, Krka
18, reg. št. vl. 1/13601/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
4. 8. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabniki so Baltič Matjaž, Grosuplje,
Marinča vas 9, Potrpin Damjan, Grosuplje,
Kozinova ulica in Seršen Iva, Selo pri Vodicah 4/a, Vodice, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenike v sorazmerju z njihovimi deleži.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2004
Srg 08524/2003
Rg-4909/04
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni
sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku
in izbris iz sodnega registra družbe Team
5 Mokranjac in Co., marketing in inženiring
d.n.o., Ljubljana, Glinškova pl. 12, objavlja
sklep:
Team 5 Mokranjac in Co., marketing
in inženiring d.n.o. Ljubljana, Glinškova
pl. 12, reg. št. vl. 1/18107/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 22. 7. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnici sta Anja Mokranjac, Ljubljana, Mačkov kot 13A in Irena Železnik
Kovačič, Ljubljana, Pot v Hrastovec 8A, z
ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanoviteljici.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2004
Srg 00793/2004
Rg-6636/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe Zeplad, proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o. Trbovlje,
Novi dom 30, Trbovlje, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Zeplad d.o.o. Trbovlje,
Novi dom 30, objavlja sklep:
družba Zeplad, proizvodnja, trgovina,
storitve d.o.o. Trbovlje, Novi dom 30,
reg. št. vl. 1/21810/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja z
dne 28. 1. 2004.
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Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Lavrinšek Dušan, Obrtniška cesta 8, Trbovlje, z ustanovitvenim
kapitalom 2,100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 2,100.000 SIT prenese
v celoti na Lavrinšek Dušana.
Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 2. 2004
Srg 00027/2004
Rg-6693/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe Aprile, podjetje za trgovino d.o.o., Ljubljana, Dunajska
cesta 442, Ljubljana, ki jo zastopa notarka
Lokošek Majda iz Domžal, Kolodvorska 6,
za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
Aprile d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 442,
objavlja sklep:
družba Aprile, podjetje za trgovino
d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 442,
reg. št. vl. 1/25298/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja z
dne 5. 1. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Kočevar Miran, Dunajska
cesta 442, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2,100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 2,100.000 SIT prenese
v celoti na Kočevar Mirana.
Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 2. 2004
Srg 134/2004
Rg-6629/04
Družba Marple, Proizvodnja in trgovina d.o.o. Nova Gorica, s sedežem v Solkanu, Ulica Milojke Štrukelj 42, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, s številko
registrskega vložka 1/1068/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenice
družbe z dne 17. 2. 2004.
Ustanoviteljica je Plesničar Marta iz Solkana, Ulica Milojke Štrukelj 42, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada
ustanoviteljici.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
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družbah dopusten ugovor v roku 15 dni od
dneva te objave, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 26. 2. 2004
Srg-621/2003
Rg-209/04
Okrožno sodišče v Novem mestu kot
registrsko sodišče na predlog za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe Car & Co, storitve
in trgovina d.n.o., Črnomelj, Bevkova 2,
objavlja sklep:
družba Car & Co, storitve in trgovina
d.n.o., Črnomelj, Bevkova 2, vpisana na
reg. vl. št. 1-2604/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
24. 12. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Branko Car in Mirjana
Car, oba Črnomelj, Bevkova 2, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 8.000 SIT
in preostalo premoženje v celoti prenese na
Car Branka in Mirjano Car.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 29. 12. 2003
Srg 9/2004
Rg-6633/04
Družba Sinal naložbe d.o.o., Osojnikova 3, Ptuj, reg. št. vl. 1/9824-00, katere
ustanovitelji so Impol d.d., Partizanska cesta 38, Slovenska Bistrica, Infond Holding
d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor in T
Invest d.o.o., Tovarniška cesta 10, Kidričevo, po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 18. 12. 2003, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom so prevzeli Impol d.d.,
Infond Holding d.d. in T Invest d.o.o.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na
Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 2. 3. 2004
Srg 55/2004
Rg-6627/04
Družba VIS Vitalis manegment, svetovanje d.o.o., Meškova 2, Slovenj Gradec,
reg. št. vl. 1/4399-00, katere družbenica je
Klobučar Martina, po sklepu družbenice z
dne 4. 2. 2004 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Klobučar Martina iz Raven na Koroškem, Javornik 25.
Zoper sklep lahko družbenica, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 25. 2. 2004
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Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
SINTAL D.D. LJUBLJANA, Zaloška cesta
143, Ljubljana, štampiljko pooblaščenega inženirja, pravokotne oblike z vsebino IGOR ROT,
dipl.inž.el., 1404 IZS E-0981, izdala Inženirska
zbornica Slovenije na ime Rot Igor, Jakčeva 40,
Ljubljana. gnj-147862

Priglasitveni list
Bovhan Marija s.p., Mladinska ulica
25, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 27-1452/94, izdan dne 14. 12. 1994.
gnt-147752
Fajfarič Martina s.p., Tomačevo 43, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 24-152/94,
izdan dne 1. 4. 1994. gnq-148084
Kos Alojz s.p., Zaloška cesta 181, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 26-1524-95,
izdan dne 1. 1. 1995. gne-148067
Kozorog
Stanko
s.p.,
Poljubinj
24/k, Tolmin, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 004934/0175/00-65/1995 in obrtno dovolenje z isto številko, izdana dne 6. 3. 1995.
gns-147707
Kreft Franc, Nova ulica 18, Spodnji Duplek,
priglasitveni list, opravilna št. 063-2287/94, izdan dne 24. 1. 2000. gnh-147918
Kričaj Zvonko, Stari trg 264, Slovenj Gradec, priglasitveni list, opravilna št. 49-1062/00,
izdan dne 12. 1. 2000. gnr-147708
Kuzmič Miroslav, Poštna 5, Vrhnika, priglasitveni list, opravilna št. 140-805/98, matična št.
1110985, izdan dne 19. 1. 1998. gnp-147785
Lampe Boris s.p., Počehova 14/c, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-5181/95, izdan dne 12. 11. 2001. gnk-147919
Mavrič Darko, Ulica Kozjanskega odreda 15/a, Šentjur, priglasitveni list, opravilna št. 52-0250/94, izdan dne 23. 5. 1994.
gnb-148124
Perić
Pero
s.p.,
Rjava
cesta
2/b, Ljubljana-Polje, priglasitveni list, opravilna št. 26-3004/03, izdan dne 1. 2. 1998.
gnn-148162
Perić
Pero
s.p.,
Rjava
cesta
2/b, Ljubljana-Polje, priglasitveni list, opravilna št. 25-0903/98, izdan dne 1. 2. 1998.
gnm-148163
Prša Roškar Breda, Svetozarevska 9, Maribor, priglasitveni list, opravilna št. 064-3235/95,
izdan dne 23. 1. 1995. gnf-147920
Razvedrilni program Agencija Casanova,
Mateja Rogač s.p., Tržaška cesta 2, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 28-3824/03, izdan dne 15. 12. 2003. gnf-148066
Rojs Marjeta, Glavni trg 1, Maribor, priglasitveni list, opravilna št. 064-3783/95, izdan
dne 24. 4. 1996. gnn-147783
Sever Franjo, Clevelandska 27, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 26-729/94, izdan
dne 1. 6. 1994. gnn-147687
Vodopivec Tanja, Bilje 197, Renče, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
004247/2176/00-47/1995 in obrtno dovolenje z isto številko, izdana dne 6. 3. 1995.
gne-147921
Vrhovnik Robert, Toma Brejca 21/a, Kamnik, priglasitveni list, opravilna št. 15-0630/94,
izdan dne 1. 11. 1994. gnl-148089

Potne listine
Bartolić Kristjan, Škocjan 56, Koper – Capodistria, potni list, št. P00638666. gnr-148104
Bijelić Poredoš Sara, Preglov trg 7, Ljubljana, potni list, št. P00737431. gnl-147685
Broman Franc, Zagrad 9, Prevalje, potni list,
št. P00260282. gnq-147980
Cimerman Simona, Plitvica 23, Apače, potni
list, št. P00981743. gnq-147730
Čadež Marko, Onger 5, Trzin, potni list, št.
P00263496. gnd-148068
Čampa Danijel, Pečinska 22/b, Ljubljana,
potni list, št. P00313811. gnf-147591
Čas Dejan, Sele 56, Slovenj Gradec, potni
list, št. P00731247. gnl-148110
Fideršek Peter, Čokova ulica 3, Portorož – Portorose, potni list, št. P00201890.
gnu-148101
Hočevar Lado, Dol. Stara vas 8, Škocjan,
potni list, št. P00140120. gnn-148108
Jakopin Jerman Julijana, Sajovčevo naselje 19, Šenčur, potni list, št. P00019354.
gnx-147748
Karan Diana, Rusjanov trg 5, Ljubljana, potni list, št. P00742041. gne-148092
Kobal Ludvik, Prelože pri Lokvi 6, Lokev,
potni list, št. P00609736. gnu-147676
Kocjančič Čadež Danica, Onger 5, Trzin,
potni list, št. P00998614. gnc-148069
Kotnik Janko, Ljubija 6, Mozirje, potni list, št.
P00249656. gnu-147951
Kristančič Marko, Plešivo 18, Dobrovo v Brdih, potni list, št. P00578322. gnc-147744
Kvržić Darija, Smrtnikova 4, Ljubljana, potni
list, št. P00773311. gnm-147759
Lampret Stanislav, Spodnje Gameljne 58/a,
Ljubljana Šmartno, potni list, št. P00529610.
gnk-148086
Lisjak Miloš, Cankarjeva 9, Nova Gorica,
potni list, št. P00603654. gno-147957
Logar Jan, Šmarje 12, Šmarje, potni list, št.
P00109651. gnd-147743
Markuš Tilen, Kvedrova 36, Ljubljana, potni
list, št. P00572058. gnb-148145
Merhar Blaž, Sajevec 32, Ribnica, potni list,
št. P00842627. gnn-148183
Minić Marko, Šerkova ulica 11, Ljubljana,
potni list, št. P 00881840. gnp-147731
Pantelič Vesna, Ul. Gorenjskega odreda 8,
Kranj, potni list, št. P00408584. gnf-147641
Pečar Martin, Šmartno 1/a, Kojsko, potni
list, št. P00393717. gnr-147804
Pestotnik Tjaša, Bratovševa 27, Ljubljana,
potni list, št. P00113200. gnk-147986
Petric Dragan, Titova 41, Jesenice, potni
list, št. P00285877. gng-147965
Pius Francis, Murnova 6, Ljubljana, potni
list, št. B 000496. gnz-148171
Počkaj Mojca, Cesta med vonogradi 18/a,
Koper – Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI 32657, izdala UE Koper. gnj-147962
Poredoš Nataša, Preglov trg 7, Ljubljana,
potni list, št. P00737430. gnm-147684
Prvulović Nebojša, Na bregu 2, Zagorje ob
Savi, potni list, št. AA 000765027. gnh-147764
Ristić Matjaž, Pusterla 5, Piran – Pirano,
potni list, št. P00637355. gnj-147987
Saje Miro, Krka 35, Novo mesto, potni list,
št. P00690575. gnr-147879
Soklič Marko, Ljubno 112, Podnart, potni
list, št. P00611853. gnx-147973
Stupar Bogdan, Majeričeva 5, Maribor, potni
list, št. P00202527. gnx-147673
Sula Feza, Ulica Franca Benedičiča 2/b, Jesenice, potni list, št. P00419646. gnt-147602
Šestan Stojan, Rozmanova 24/a, Ilirska Bistrica, potni list, št. P00914266. gnv-147825
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Šoštarič Robert, Pavlovci 3, Ormož, potni
list, št. P00584990. gni-147963
Štebih Majda, Orešje 68, Ptuj, potni list, št.
P00403900. gnl-147610
Štepihar Herta, Razlagova 11/b, Celje, potni
list, št. P00922708. gnf-147841
Vremec Eva, Celovška 108, Ljubljana, potni
list, št. P00238325. gnn-147658
Žnidaršič Janko, Goričane 22/h, Medvode,
potni list, št. P00245692. gnl-148185

Osebne izkaznice
Ajdarpašić
Rašo,
Ižanska
cesta
398/J, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1415477. gnw-147849
Andrašec Ivan, Ig 419, Ig, osebno izkaznico,
št. 1471755. gnb-147820
Bartolić Kristjan, Škocjan 56, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št. 323688.
gnq-148105
Batič Lidija, Ozeljan 128, Šempas, osebno
izkaznico, št. 617933. gnp-147631
Battista Stanislava, Cesta na Markovec
5, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
1620594. gnm-147609
Benčina Katja, Kržičeva ulica 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1177905. gng-147590
Bergant Marta, Pšata 20, Dol pri Ljubljani,
osebno izkaznico, št. 806240. gnk-147961
Bevcer Urška, Mala vas 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 279830. gnz-147746
Bezenšek Marija, Arclin 57, Škofja vas,
osebno izkaznico, št. 132225. gnw-147824
Bezjak Lina, Cankarjeva 6, Ptuj, osebno izkaznico, št. 1724344. gnz-147596
Bizjak Janja, Jezerska 42/a, Žiri, osebno
izkaznico, št. 1531418. gnt-148177
Blaznik Marjeta, Toma Zupana 9, Naklo,
osebno izkaznico, št. 145981. gnk-148061
Bogić Rada, Alpska 76, Lesce, osebno izkaznico, št. 525953. gnu-147726
Bole Stanislav, Reška 23, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 725328. gnn-148083
Bozovičar Veronika, Črni vrh 42, Polhov Gradec, osebno izkaznico, št. 1110245.
gnd-147593
Božiček Alojz, Čopova ulica 20, Maribor,
osebno izkaznico, št. 901970. gne-148117
Brčkalić Zijad, Petrovče 172, Petrovče,
osebno izkaznico, št. 1521092. gnf-148116
Bučinel Nina, Snežeče 16, Dobrovo v Brdih,
osebno izkaznico, št. 915585. gnr-147979
Burlovič Boris, Račice 35, Podgrad, osebno
izkaznico, št. 1051411. gnw-147649
Caf Feldin Žan, Malečnik 148/a, Mala
Nedelja, osebno izkaznico, št. 1371341.
gnp-148131
Caf Kim, Malečnik 148/a, Mala Nedelja,
osebno izkaznico, št. 1371324. gno-148132
Cehner Jože, Andraž nad Polzelo 110,
Polzela, osebno izkaznico, št. 312542.
gnj-147762
Colja Jure, Branik 7/a, Branik, osebno izkaznico, št. 1417537. gnx-147727
Čeligoj Emil, Slavina 11, Prestranek, osebno izkaznico, št. 244412. gnm-147984
Černe Uroš, Poljšica pri Gorjah 45, Zgornje Gorje, osebno izkaznico, št. 647299.
gnu-147626
Češko Nataša, Petelinkarjeva 1, Kisovec,
osebno izkaznico, št. 35320. gnr-147579
Dani Ana, Dolga reber 36, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št. 1452205.
gns-147728
Dani Tereza, Dolga reber 36, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št. 1452212.
gnr-147729
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Debeljak Matjaž, Tržič 10, Struge, osebno
izkaznico, št. 476071. gnz-148146
Demšar Bojan, Brilejeva 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1240796. gnv-147725
Demšar Nina, Malnarjeva ulica 33, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 974148. gnu-147801
Dernovšek Matjaž, Kolodvorska 2/a, Mengeš,
osebno izkaznico, št. 1011002. gnu-148126
Deželak Emilija, Dolenje 64, Jelšane, osebno izkaznico, št. 1281305. gnz-147671
Doberšek Franc, Vratja vas 5, Apače, osebno izkaznico, št. 581471. gnv-148100
Doboš Tjaša, Mejna ulica 7, Maribor, osebno izkaznico, št. 1628823. gnb-147595
Dolžan Ana, Jarška 1, Bled, osebno izkaznico, št. 561892. gnc-147969
Dolžan Mark, Kebetova 18, Kranj, osebno
izkaznico, št. 1723770. gny-148147
Dolžan Martina, Kebetova 18, Kranj, osebno izkaznico, št. 167962. gnc-148144
Dolžan Žan, Kebetova 18, Kranj, osebno
izkaznico, št. 1627972. gnx-148148
Dornik Aleksander, Rožičeva 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 335708. gnt-148127
Dragomirović Sašo, Preška cesta 12,
Medvode, osebno izkaznico, št. 288738.
gnn-147758
Drakšič Vladimir, Vrbje 37, Žalec, osebno
izkaznico, št. 1333159. gnk-147761
Draučbaher Matej, Ramovševa 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1688199. gnb-147545
Drev Rok, Lokovina 22/c, Dobrna, osebno
izkaznico, št. 428650. gng-147640
Drole Menči, Zg. Bitnje 312, Žabnica, osebno izkaznico, št. 714134. gnq-147630
Dušanić Željko, Sotensko 33/a, Šmarje
pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 342249.
gnq-147955
Fajdiga Dagmar, Dalmatinova 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 14925. gnz-148096
Ferek Janez, Poljanska cesta 10, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 798293.
gng-147815
Ferk Branko Štefan, Trebež 5/a, Artiče,
osebno izkaznico, št. 389744. gns-147953
Flegar Danica, Mošnje 54, Radovljica,
osebno izkaznico, št. 451903. gnr-147629
Flis Presečnik Mojca, Lenart 2, Gornji grad,
osebno izkaznico, št. 372025. gns-147757
Godeša Denis, Rusjanov trg 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 225893. gnu-148176
Golavšek Rok, Matke 34/b, Prebold, osebno
izkaznico, št. 1300093. gno-147857
Golob Denis, Markovci 33/e, Markovci,
osebno izkaznico, št. 232201. gnu-147976
Grabnar Sebastjan, Dolenjska cesta 136,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1321536.
gnc-147769
Grebenc Niko, Črtomirova ulica 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 613542. gng-147990
Grgić Mladenko, Gaberje 5, Straža, osebno
izkaznico, št. 223774. gni-147988
Grm Andrej, Pečovnik 59/a, Celje, osebno
izkaznico, št. 59635. gnu-147601
Herman Aleksander, Okoslavci 46, Sveti Jurij ob Ščavnici, osebno izkaznico, št. 955056.
gnc-147619
Hlebš Terezija, Gramozna pot 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 541633. gnm-147809
Horvat Anton, Ulica Tuga Vidmarja 10, Kranj,
osebno izkaznico, št. 1100101. gnt-147677
Hudorovac Dušanka, Šmihel 72, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 1576198.
gns-147978
Iljaš Helena, Vrtnarija 6/a, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 91491. gnn-147533
Janež Franc, Pri Unionu 14, Kočevje, osebno izkaznico, št. 1072800. gnd-148118
Jelenc Antonija, Kalinškova ulica 4, Kranj,
osebno izkaznico, št. 1106818. gnk-147736
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Jereb Maja, Triglavska cesta 13, Žiri, osebno
izkaznico, št. 477180. gnn-148158
Karan Diana, Rusjanov trg 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 408283. gnf-148091
Karin Evgen, Vinica 4, Vinica, osebno izkaznico, št. 372666. gni-148113
Kišek Jožica, Hladilniška pot 1/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 30888. gnk-147936
Klavžar Nataša, Trobni dol 38, Šentrupert,
osebno izkaznico, št. 285977. gno-147657
Kleč Bogomir, Prekomorskih brigad
62/a, Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
517613. gnp-148106
Klemenčič Gregor, Kidričeva 23, Kranj,
osebno izkaznico, št. 969552. gnw-147574
Klokočar Terezija, Cesta Kozjanskega odreda 94, Šentjur, osebno izkaznico, št. 501077.
gnh-147639
Knap Martin, Tičarjeva 9, Kranjska Gora,
osebno izkaznico, št. 784143. gnf-147966
Kobal Ludvik, Prelože pri Lokvi 6, Lokev,
osebno izkaznico, št. 889915. gnv-147675
Kodila Janez, Markišavci 44, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 1053660. gnk-148111
Kolar Romana, Kresnica 11, Šentilj v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št. 638220.
m-383
Kolman Franc, Ribniki 39, Sevnica, osebno
izkaznico, št. 335526. gnc-147644
Konda Robert, Gor. Suhadol 25, Brusnice,
osebno izkaznico, št. 302024. gnx-147623
Koren Aleksander, Prušnikova ulica 36, Maribor, osebno izkaznico, št. 395997. gnh-148114
Kovačević Tina, Krčevinska 21, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1400719. gng-147765
Kožuh Anže, Celovška 127, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1410967. gns-148103
Krajnc Žnidaršič Ana, Plevančeva 33,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 609127.
gnr-148129
Krebelj Andrej, Hruševje 9, Hruševje, osebno izkaznico, št. 814454. gnv-147625
Kresal Karmen, Gabrovka 61, Gabrovka,
osebno izkaznico, št. 425528. gnn-147633
Križman Lindič Marjana, Perovo 23, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 160402. gnx-147823
Križman Srečko, Dol. Nemška vas 70,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 1024543.
gnh-147664
Kukec Zvonko, Vodnikova cesta 38, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 984207. gnz-148071
Kukovec Stajan Sonja Irena, Vinska pot
10, Ruše, osebno izkaznico, št. 1436770.
gnd-147943
Kuzmič Milan, Kocljeva ulica 7, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 1190740.
gnw-147974
Lampret Stanislav, Spodnje Gameljne
58/a, Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
1256954. gnl-148085
Lavrič Marjan, Smrdujeva 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 658349. gnq-147580
Lazar Davorin, Cesta zmage 105, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1237287. gnh-147643
Legat Mitja, Lojzeta Hrovata 10, Kranj, osebno izkaznico, št. 1290893. gnf-147766
Leskovšek Nina, Vodenska cesta 44,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 1318094.
gnp-147981
Lestan Barbara, Brejčeva 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 981111. gnc-148169
Lipovec Angela, Pribinova 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 104202. gne-147742
Lubej Branko, Ranca 31, Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št. 1163454. m-392
Lukanc Ivanka, Jana Husa 45, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 777107. gnb-147645
Lukman Andrej, Slovenska cesta 46, Središče ob Dravi, osebno izkaznico, št. 343911.
gnr-147954
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Majer Dragomira, Linhartova 92, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 69687. gnw-147799
Makše Jože, Pot v dolino 39, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1176574. gnn-147808
Makše Jožefa, Češča vas 29, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 568133. gnt-147977
Makuc Majda, A. Besednjaka 7, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 799618. gnz-147750
Marđetko Marijan, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1582108. gnd-147718
Marković Marko, Ulica Tončka Dežamana 8, Kranj, osebno izkaznico, št. 314727.
gnw-147674
Mastnak Iztok, Ulice Ane Ziherlove 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1310771.
gnp-148081
Mauko Franc, Norički vrh 13, Gornja Radgona, osebno izkaznico, št. 773213. gny-147622
Medica Katica, Oktoberske revolucije 23,
Izola – Isola, osebno izkaznico, št. 532346.
gnh-147614
Medle Tim, Šentjernejska cesta 13,
Novo mesto, osebno izkaznico, št. 1044043.
gnn-147983
Medle Vanja, Šentjernejska cesta 13,
Novo mesto, osebno izkaznico, št. 768393.
gno-147982
Merhar Blaž, Sajevec 32, Ribnica, osebno
izkaznico, št. 260939. gno-148182
Merlak Božena, Alešovčeva ulica 37,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 940682.
gns-148028
Mihajlović Slađana, Partizanska cesta
10/a, Rakek, osebno izkaznico, št. 955429.
gnr-147754
Mihelič Emerencijana, Dolomitskega odreda 5, Postojna, osebno izkaznico, št. 1356029.
gno-147607
Mihelič Gregor, Dolomitskega odreda 5,
Postojna, osebno izkaznico, št. 1356079.
gns-147603
Mihelič Rok, Dolomitskega odreda 5,
Postojna, osebno izkaznico, št. 1356111.
gnq-147605
Mihelj Cirila, Trnovska 6, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 172735. gns-147628
Milić Marjan, Rozmanova 36, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št. 1417018.
gnl-147835
Milošič Miran, Ulica 1. maja 7, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 1256052. gnh-147839
Modrič Mojca, Tomšičeva 84, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 1242277. gnn-147833
Mohorič Robert, Novakova ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1401265.
gny-147772
Movrin Darko, Bratovševa ploščad 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 235652.
gne-148142
Mulej Blaž, Krnica 73/a, Zgornje Gorje,
osebno izkaznico, št. 1462853. gne-147967
Nemec Alenčica, Zapotok 49, Ig, osebno
izkaznico, št. 1180009. gnb-148095
Nikolčič Terezija, Ulica 6. maja 10, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 499748. gny-148172
Novak Branko, Gradišče 7, Škofljica, osebno izkaznico, št. 1636116. gnc-147594
Novak Marija, Pot sodarjev 9, Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št. 861135.
gnv-147950
Ogrič Katarina, Polje, Cesta 44/1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1247334. gng-147740
Omejec Iztok, Ob žici 13, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 1521548. gns-148178
Onič Mirko, Gomilsko 71/b, Gomilsko, osebno izkaznico, št. 772330. gnx-147873
Pečovnik Gregor, Selce 75, Voličina, osebno izkaznico, št. 467838. gnk-147836
Peklar Marjana, Kneza Koclja 9, Radenci,
osebno izkaznico, št. 1319375. gng-147840
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Pešec Mateja, Vosek 19/b, Pernica, osebno
izkaznico, št. 1325976. gnu-148151
Petek Jolanda, Ulica borcev 6, Maribor,
osebno izkaznico, št. 359241. gns-147828
Peterlin Simon, Sp. Brnik 88, Cerklje na
Gorenjskem, osebno izkaznico, št. 377567.
gnw-147949
Petrič Cecilija, Gradiška 130, Pesnica
pri Mariboru, osebno izkaznico, št. 926974.
m-298
Petrovčič Anton, Švegljeva cesta 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1273866.
gnk-148161
Petrovič Andrej, Dogoška 79/c, Maribor,
osebno izkaznico, št. 484577. gnx-147948
Pišler Matej, Trnovski pristan 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1295796. gnf-148041
Planinšek Dušan, Kočno ob Ložnici
1/a, Laporje, osebno izkaznico, št. 500153.
gne-147642
Plut Štraus Mira, Pod kostanji 45, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 35374. gni-147888
Počivavšek Štefan, Imeno 21, Podčetrtek,
osebno izkaznico, št. 837977. gnt-147952
Poljanšek Igor, Pod akacijami 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 515363. gnj-147587
Pongrac Jernej, Trg 4. julija 8, Dravograd,
osebno izkaznico, št. 396810. gni-147763
Poredoš Štefan, Bratonci 12, Beltinci, osebno izkaznico, št. 826899. gni-147838
Presečnik Katarina, Lenart 2, Gornji grad,
osebno izkaznico, št. 1522515. gnl-147760
Prus Simona, Krmačina 6, Metlika, osebno
izkaznico, št. 1388247. gnv-147975
Puhalj Nataša, Rošpoh 82, Kamnica, osebno izkaznico, št. 1498906. gnd-147672
Purić Branko, Stanežiče 12, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št. 682153.
gnb-147720
Rajh Maja, Volkmerjeva 2/a, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 1326029. gnj-147837
Remškar
Janez,
Spodnje
Pirniče
22/d, Medvode, osebno izkaznico, št. 1195759.
gnx-148098
Repe Damir, Sp. Gorje 98, Zgornje Gorje,
osebno izkaznico, št. 1518870. gnd-147843
Repec Aleš, Ob gozdu 1, Orehova vas,
osebno izkaznico, št. 731664. gnc-147669
Režek Tomaž, Ulica Ivana Selana 43,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
231899. gnm-147734
Riegl Gaber, Trg 3/b, Prevalje, osebno izkaznico, št. 1439618. gnz-147621
Rihar Klemen, Chengdujska cesta 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 633138.
gne-147867
Runovec Barbara, Ob potoku 10, Krško,
osebno izkaznico, št. 1589652. gnc-148119
Ržek Polonca, Gorenje Brdo 12, Poljane nad Škofjo Loko, osebno izkaznico, št.
1270885. gnh-147939
Santin Mirjana, Zgornje Škofije 52/f, Škofije,
osebno izkaznico, št. 846356. gne-147617
Sernel Darko, Veliki vrh 24, Litija, osebno
izkaznico, št. 349049. gni-148063
Sila Matevž, Rimska cesta 23, Trebnje,
osebno izkaznico, št. 950000. gni-148138
Soklič Marko, Ljubno 112, Podnart, osebno
izkaznico, št. 1664960. gny-147972
Sorentson Loreni, Resljeva 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1187138. gnk-147636
Stajan Niko, Vinska pot 10, Ruše, osebno
izkaznico, št. 1436793. gnc-147944
Sternad Anton, Dol 27, Gornji grad, osebno
izkaznico, št. 1509335. gnx-147648
Stojmilov Ilčo, Cesta Cankarjevega bataljona 6, Jesenice, osebno izkaznico, št. 1578556.
gnl-147985
Strašek Katarina, Podlože 60, Ptujska Gora,
osebno izkaznico, št. 1039933. gnm-148109

Stropnik Marija Tatjana, Kajuhova ulica 11, Celje, osebno izkaznico, št. 547535.
gnv-148150
Šatur Alenka, Kavče 18, Velenje, osebno
izkaznico, št. 352710. gnv-147875
Šavron Branka, Kolomban 3/b, Ankaran
– Ankarano, osebno izkaznico, št. 55391.
gnc-147844
Šega Jaka, Tomšičeva 84, Jesenice, osebno izkaznico, št. 1036520. gnm-147834
Šeško Ivan, Na otoku 2, Celje, osebno izkaznico, št. 1230524. gny-147947
Šiler Marijan, Vrba 7/b, Žirovnica, osebno
izkaznico, št. 72697. gnj-148112
Šimec Vesna, Pot na grič 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1521257. gnp-147881
Šimenc Ivan Zoran, Smrtnikova ulica
3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 631183.
gnf-147616
Škrjanec Ciril, Škrjančevo 11/a, Radomlje,
osebno izkaznico, št. 441025. gnm-148134
Šoštarič Robert, Pavlovci 3, Ormož, osebno
izkaznico, št. 1229796. gnh-147964
Štelcer Maša, Prušnikova ulica 38, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1754297. gnj-147737
Štrempfel Simona, Kraigherjeva 7, Celje,
osebno izkaznico, št. 305460. gne-147767
Štuhne Jožefa, Dragatuš 46, Dragatuš,
osebno izkaznico, št. 1611784. gnx-147573
Tertnik Irena, Metoda Mikuža 20, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1113832. gne-147842
Tominc Tadej, Hraše 29, Smlednik, osebno
izkaznico, št. 1586845. gnv-147925
Tomšič Barbara, Nabrežje 31, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 947626. gnm-148059
Trampuž Danilo, Arjol 11, Bertoki, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št. 1180567.
gnv-147600
Udovič Klemen, Vrhe 43, Teharje, osebno
izkaznico, št. 1261675. gny-147597
Vatovec Jožica, Dolnje ležeče 66, Divača,
osebno izkaznico, št. 1348927. gnf-147666
Vaupotič Jakob, Tolstojeva ulica 3, Maribor,
osebno izkaznico, št. 707396. gnl-147960
Veble Ivana, Bračičeva 5, Kočevje, osebno
izkaznico, št. 665631. gny-147647
Vidic Ljudmila, Štrosmajerjeva 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 44772. gnx-147723
Vindiš Alenka, Na griču 12, Kranj, osebno
izkaznico, št. 1639599. gnw-148149
Vodopija Nives, Hrvatini 209/c, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št. 1679900.
gnm-147584
Volavšek Jernej, Marija Dobje 20/c, Dramlje,
osebno izkaznico, št. 347250. gnw-147599
Volčič Matej, Frankovo naselje 74/a,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 1121611.
gnf-148166
Volčič Sabina, Frankovo naselje 74/a,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 540269.
gne-148167
Vovčko Nina, Globel 16, Ribnica, osebno
izkaznico, št. 57902. gnc-147994
Vozlič Edvard, Trajanova ulica 11, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 1073310. gnn-147733
Vugrin Tomislav, Tržaška 39, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 928773. gnj-147662
Vukašinović Marko, Zoisova 15, Kranj,
osebno izkaznico, št. 280222. gnz-147946
Zabret Igor, Bistriška 16, Radomlje, osebno
izkaznico, št. 886543. gnr-147929
Zabret Petra, Simona Jenka 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1213740. gnq-147930
Zemljak Tamara, Poženelova 5, Laško,
osebno izkaznico, št. 1004348. gnb-147670
Zidar Špela, Brodarjev trg 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 434181. gnf-147941
Zupan Janez, Šorlijeva 19, Kranj, osebno
izkaznico, št. 1625977. gno-147632
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Zupančič David Maks, Naselje na bregu 7,
Gozd Martuljek, osebno izkaznico, št. 1642614.
gnb-147845
Žderić Dragica, Rutarjeva 8, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št. 1701981.
gno-148107
Žebovec Katarina, Smlednik 54, Smlednik,
osebno izkaznico, št. 1622898. gnt-147777
Živkovič Nada, Zvezda 5, Ljubljana-Šentvid,
osebno izkaznico, št. 555383. gni-147813
Žolnir Žan, Gregorčičeva 4, Celje, osebno
izkaznico, št. 1626634. gnk-148136
Žuk Franc, Knafljev trg 14, Ribnica, osebno
izkaznico, št. 1051744. gnq-148180

Vozniška dovoljenja
Agić Muhamed, Koželjskega ulica 6, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 946980, reg. št. 1766, izdala UE Velenje.
gng-148115
Ajdarpašić Rašo, Ižanska cesta 398/j,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1525553, reg. št. 246836, izdala UE Ljubljana.
gnd-147618
Avsenik Brigita, Staničeva ulica 33/b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1190476, reg. št. 37510, izdala UE Ljubljana.
gno-147807
Bajc Marko, Pod Trško goro 58, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
30278, izdala UE Novo mesto. gne-147792
Balantič Uroš, Čanje 15, Blanca, vozniško
dovoljenje, št. S 1875655, reg. št. 13532.
gnn-147933
Ban Tomaž, Kosovelova 12, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12653, izdala
UE Sežana. gnh-147914
Bartolič Kristjan, Škocjan 56, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, št. SI 46282, reg.
št. 27937. gnz-147821
Batič Lidija, Ozeljan 128, Šempas, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 27378, izdala UE Nova
Gorica. gne-147542
Benčina Katja, Kržičeva ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, reg. št. 263282, izdala UE Ljubljana. gnl-147589
Bernik Peter, Ul. Janka Puclja 9, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1567887, reg.
št. 49074, izdala UE Kranj. gnu-147901
Bizjak Marica, Marxova ulica 35, Piran
– Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 31926, reg. št. 2745, izdala UE Piran.
gnt-147652
Blaznik Marjeta, Toma Zupana 9, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 737226,
reg. št. 33945, izdala UE Kranj. gnl-148060
Bohinec Darja, Sp. Kamenščak 6/a, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
582190, reg. št. 10206, izdala UE Ljutomer.
gnf-147541
Bohte Ivan, Vinja vas 38/a, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 40297,
izdala UE Novo mesto. gnx-147548
Bračič Igor, Ljubljanska cesta 17, Rače, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S 1151594,
reg. št. 71277, izdala UE Maribor. gnr-148154
Bračko Mihael, Cankarjeva 21, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1402661, reg. št. 22605, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnc-148044
Car Bratanič Petra, Prežihova 10, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16599, izdala
UE Brežice. gns-147803
Cej Andraž, Na Lokvi 26, Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 47241,
izdala UE Nova Gorica. gny-147797
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Cizej Darja, Plečnikova 26, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 504842, reg. št.
7000. gnx-148152
Copot Tanja, Užiška 14, Ljutomer, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 582147, reg. št.
10196. gnl-147885
Curk Matej, Vrhpolje 27, Vipava, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1540431, reg. št.
14936, izdala UE Ajdovščina. gno-147832
Čas Maksimilijan, Sele 56, Slovenj Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 4703.
gns-147553
Černe Uroš, Poljšica 45, Zgornje Gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 900872, reg.
št. 23972. gnd-147543
Černigoj Tatjana, Miklošičeva 5, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1019223, reg.
št. 12816. gns-147853
Demšar Nina, Malnarjeva ulica 33, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001190855, izdala UE Ljubljana. gnv-147800
Dermota Žiga, Toplarniška ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1371575, reg. št. 233193, izdala UE Ljubljana.
gny-147722
Erhatič Barbara, Mariborska cesta 33, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1635523,
izdala UE Ptuj. gnz-147896
Flis Presečnik Mojca, Lenart 2, Gornji grad,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10797.
gnp-147756
Fridrih Denis, Kebelj 2, Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1375910,
reg. št. 22401, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnr-147554
Furdi Ivica, Gradišnikova 12, Borovnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11791,
izdala UE Vrhnika. gnv-148175
Gmeiner Marijan, Leskovec 30, Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1689983, reg. št. 7382, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnd-147893
Godina Žiga, Manžan 74, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1650971, reg. št. 47673. gnf-147916
Goršič Frank Mojca, Teplyjevo naselje 12,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
913167, reg. št. 79923, izdala UE Maribor.
gnh-147739
Grah Andreja, Zorana Velnarja 23, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 34439.
gng-147540
Grebenc Niko, Črtomirova ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S
352154, reg. št. 155476, izdala UE Ljubljana.
gnh-147989
Hadža Džemailj, Valvasorjeva ulica 59,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1378948, reg. št. 117995, izdala UE Maribor.
gnu-147576
Havziu Ćani, Trubarjeva 1, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 660678, reg.
št. 15334. gnp-147906
Hodžić Vahidin, Dolenjska cesta 21, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1596390, reg. št. 242169, izdala UE Ljubljana.
gnn-148133
Homanović Gordana, Ulica Staneta Severja
18, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 714358, reg. št. 81591, izdala UE Maribor.
gnu-147776
Horvat Slavica, Sp. Velovlek 36, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1272630, izdala
UE Ptuj. gnv-147550
Hrovat Aleš, Muzejska pot 2, Kamnik, vozniško dovoljenje, reg. št. 20925, izdala UE Domžale. gnl-147710
Hukanović Elvis, Vrhpolje 381, BIH, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. S 001104174, reg. št.
220320, izdala UE Ljubljana. gnt-147852
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Husar Ana, Šmartinska cesta 129, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1866927, reg. št. 235214, izdala UE Ljubljana. gnr-148179
Ivančič Franc, Kraigherjeva ulica 22, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGHI, št. S 1693310,
izdala UE Ptuj. gne-148042
Jakoš Marko, Stari trg 24, Višnja Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1262469, reg.
št. 20887, izdala UE Grosuplje. gnp-147806
Jenko Franc, V dolini 1, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 1488832, reg. št.
27211, izdala UE Ljubljana. gns-148128
Jereb Maja, Triglavska cesta 13, Žiri, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, reg. št.
28345, izdala UE Škofja Loka. gno-148157
Jovanović Stojan, Novi log 19/d, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BFGH,
reg. št. 2918, izdala UE Hrastnik. gnc-147869
Jug Valentina, Tomšičeva 40, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
478760, reg. št. 17799, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnf-147891
Jurač Tadej, Dobrava 40, Radlje ob Dravi,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 11236, izdala
UE Radlje ob Dravi. gnw-147678
Jurančič Stane, Košaški dol 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S 1851346, reg. št. 23285, izdala UE Maribor.
gnn-147858
Jurkovič Mojca, Albrehtova ulica 34, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1212205, reg. št. 220871, izdala UE Ljubljana.
gng-147940
Jurman Nives, Cesta na Plužne 31, Cerkno,
vozniško dovoljenje, št. S 001805862, reg. št.
10687. gnu-147876
Kaiser Ana, Šentovec 6, Slovenska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 708512,
reg. št. 8540, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnb-147795
Kišek Jožica, Hladilniška pot 1/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000886524, izdala UE Ljubljana. gnj-147937
Knap Martin, Cesta Dr. J. Tičarja 9, Kranjska Gora, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1787718, izdala UE Jesenice. gns-148057
Kociper Franc, Trg svobode 16, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1840350, reg. št. 10365, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnu-147701
Kodila Janez, Markišavci 44, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 7840.
gne-147917
Koman Matjaž, Savska 32, Lesce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1148676, reg.
št. 19081. gnr-147904
Korošec Alojz, Cesta na Dobrovo 51, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 783571,
reg. št. 18686. gnp-148135
Košir Rok, Pot k Trojici 5, Vrhnika, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 14469, izdala UE
Vrhnika. gnz-147771
Krajc Alenka, Riklijeva cesta 15, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 001619074,
reg. št. 28793. gnt-147552
Kralj Justina, Opekarna 20/a, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7338, izdala
UE Trbovlje. gnq-147909
Kramarič Vesna, Pliberškova 8, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1177304, reg. št. 112056, izdala UE Maribor.
gnh-148139
Kranjec Mateja, Celovška 189, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1419948, reg. št. 237240, izdala UE Ljubljana.
gnu-147738
Kreitner Jana, Cesta v Rošpoh 97/b, Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1408765,
reg. št. 117853, izdala UE Maribor. gnq-147830
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Kresal Karmen, Gabrovka 61, Gabrovka,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1035510,
izdala UE Litija. gnm-147634
Križman Lindič Marjana, Perovo 23, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
709416, reg. št. 15813, izdala UE Grosuplje.
gny-147822
Križman Srečko, Dol. Nemška vas 70,
Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001555316, reg. št. 6514, izdala UE Trebnje.
gni-147663
Kruhek Tomo, Bernekarjeva 5, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
3964. gno-147882
Kuralt Gregor, Zgornji Brnik 50/b, Cerklje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 474565, reg. št. 41856, izdala UE
Kranj. gnc-147719
Kuruc Zlatko, Na Golovcu 2, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št. 31377.
gns-148153
Lajevec Domen, Tržaška cesta 48, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1820739, reg. št. 208373, izdala UE Ljubljana.
gng-147715
Lampret Stanislav, Spodnje Gameljne
58/a, Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1594899, reg. št. 21199, izdala
UE Ljubljana. gni-148088
Lasbaher Jernej, Mariborska cesta 21, Benedikt, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1530345, izdala UE Lenart. gnm-147884
Lebreht David, Kraigherjeva 1, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1275622, reg. št. 10953, izdala UE Lenart.
gnd-147793
Loborec Matjaž, Zaloška cesta 184, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1366246, reg. št. 234175, izdala UE Ljubljana.
gnw-148024
Lorber Edvard, Črmljenšak 37, Voličina,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S 34391,
reg. št. 2745, izdala UE Lenart. gnc-147794
Lukša Boštjan, Senožeti 17, Zgornja
Besnica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1533315, reg. št. 52080, izdala UE Kranj.
gnz-147546
Lužnik Marjan, Bratov Greifov 24, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 716608,
reg. št. 52821, izdala UE Maribor. gnb-148120
Majcen Žarko, Majcni 4, Sežana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 11256, izdala UE Sežana. gny-148047
Marđetko Marijan, Rusjanov trg 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BCEGH, št. S 1775424, reg. št. 99675, izdala
UE Ljubljana. gne-147717
Markič Bogdan, Tržaška cesta 143, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
3976, izdala UE Logatec. gnw-148174
Marovič Ivan, Vodnikova ulica 4, Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BFGH, reg. št. 2000, izdala UE Gornja
Radgona. gnj-147887
Mastnak Iztok, Ulice Ane Ziherlove 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1795324, reg. št. 186490, izdala
UE Ljubljana. gnq-148080
Matić Tanja, Ulica Slavka Gruma 10, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
41744, izdala UE Novo mesto. gnh-148164
Medle Vanja, Šentjernejska cesta 13, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
27511, izdala UE Novo mesto. gny-147897
Merhar Blaž, Sajevec 32, Ribnica, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50Km7H BGH, reg. št.
8419, izdala UE Ribnica. gnm-148184
Merlak Božena, Alešovčeva ulica 37, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1097522, izdala UE Ljubljana. gnt-148027
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Mezgec Teja, Križ 247, Sežana, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH, št. 19293,
izdala UE Sežana. gnp-147556
Mežnar Izidor, Kotlje 12/b, Kotlje, vozniško
dovoljenje, kat. GH, reg. št. 14232, izdala UE
Ravne na Koroškem. gnq-147705
Mihajlović Slađana, Partizanska cesta
10/a, Rakek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1156540, reg. št. 10139, izdala UE Cerknica.
gns-147753
Mihelčič Miran, Mevkuž 14, Zgornje Gorje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 868361,
reg. št. 8287. gnz-148046
Milič Marjan, Rozmanova 36, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. SI
34011, reg. št. 16108. gnx-147798
Miloš Dragan, Goriče 2, Postojna, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, reg. št. 8809,
izdala UE Postojna. gnt-147902
Močnik Vanja, Bukovica pri Vodicah 20,
Vodice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1368173, reg. št. 217333, izdala UE Ljubljana.
gnp-148156
Movrin Darko, Bratovševa ploščad 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1213288, reg. št. 184010, izdala UE Ljubljana. gnd-148143
Mulavdić Edin, Tacenska 9, Ljubljana-Šentvid,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 1564313,
reg. št. 29639, izdala UE Žalec. gnw-147774
Nemec Alenčica, Zapotok 49, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 101693, reg. št.
20374, izdala UE Ljubljana. gnc-148094
Nik Danijel, Gačnik 44, Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1241724,
reg. št. 12275, izdala UE Pesnica. m-384
Novosel Anja, Krajčeva 16, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 42313,
izdala UE Novo mesto. gnc-147898
Nusdorfer Igor, Plače 29, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 636045, reg. št.
13789, izdala UE Ajdovščina. gng-147544
Omanovič Aziza, Tavčarjeva 8, Jesenice,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 132/2003. gni-147538
Onič Mirko, Gomilsko 71/b, Gomilsko, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 001401051, izdala
UE Žalec. gnw-147874
Orešek Urban, Pregljev trg 4, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. 001842664, izdala UE
Tolmin. gnh-147789
Ornik Igor, Trstenik 17, Benedikt, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1402503, izdala UE
Lenart. gnn-147883
Parissenti Ursula Nastja, Pod anteno 21,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 16905, reg. št. 8315, izdala UE Piran. gnw-147549
Paušner Roman, Kerenčičeva 4, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št. 573175,
izdala UE Ptuj. gnb-147895
Pavko Čuden Alenka, Hudovernikova uilca
8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 890759, izdala UE Ljubljana. gnl-147535
Pavlinek Štefan, Hercegova 7, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 152442, izdala
UE Ptuj. gni-147788
Pečovnik Marko, Frajhajm 12, Šmartno
na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 22797, izdala UE Slovenska Bistrica.
gne-147892
Peklar Marjana, Kneza Koclja ulica 9, Radenci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12294,
izdala UE Gornja Radgona. gnf-147791
Peroša Nevio, Nova vas 34, Sečovlje
– Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 531915, reg. št. 4244, izdala UE Piran.
gny-147547
Petrovčič Anton, Švegljeva cesta 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S

889997, reg. št. 70144, izdala UE Ljubljana.
gnl-148160
Pirš Brigita, Prvomajska 3, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1465395, izdala UE
Litija. gnt-147577
Pogačnik Blaž, Srednja Dobrava 2/b, Kropa,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1448843,
reg. št. 23487. gnb-148045
Pogorelc Mirjana, Celovška cesta 159,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1013067, reg. št. 202295, izdala UE Ljubljana.
gnk-147586
Pondelak Goran, Srednik 31, Šentjanž
pri Dravogradu, vozniško dovoljenje, št. S
1031001, reg. št. 10327. gnv-147650
Pongrac Jernej, Trg 4. julija 8, Dravograd,
vozniško dovoljenje, št. 7132. gnn-147958
Predikaka Roman, Trubarjeva 5, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1278688, reg. št. 116252, izdala UE Maribor.
gnd-147868
Purić Branko, Stanežiče 12/a, Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BCFGH, št. S 1717617, reg. št. 121838,
izdala UE Ljubljana. gnj-147712
Pušnik Tomaž, Žiberci 14, Apače, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BCGH, reg. št.
13505, izdala UE Gornja Radgona. gnr-147704
Ravter Matej, Borova vas 8, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1379828, reg.
št. 100785. gnx-147598
Razboršek Kristina, Britof 314, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 601109, reg. št.
11779, izdala UE Kranj. gnh-147539
Rebolj Vanda, Kettejeva 4, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7980, izdala UE
Kamnik. gnz-147571
Remškar Janez, Spodnje Pirniče 22/d,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1611203, reg. št. 25100, izdala UE Ljubljana.
gny-148097
Repec Aleš, Ob gozdu 1, Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1290566, reg.
št. 114986, izdala UE Maribor. gnd-147668
Rešl Dubravka, Vajgen 26, Jarenina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 878406, reg. št.
92400. m-389
Režek Tomaž, Ulica Ivana Selana 43, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1166096, reg. št. 192473, izdala UE
Ljubljana. gnl-147735
Ribič Jožica, Hrvatska 3, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 802081, reg. št.
33344, izdala UE Maribor. gnn-148058
Rihar Klemen, Chengdujska cesta 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1587352, reg. št. 4918, izdala UE Ljubljana.
gnp-147856
Rojnik Saša, Ul. Danila Zelena 1, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, št. SI 48913,
reg. št. 27763. gnz-147796
Rosandič Iztok, Zg. Škofije 38/a, Škofije,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1337764,
reg. št. 40278. gng-147790
Savič Šljivič Gordana, Cesta na Markovec
3, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 46398, izdala UE Koper.
gni-147638
Simonič Robert, Maroltova ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1759387, reg. št. 144557, izdala UE Ljubljana. gnp-148181
Sitar Sanja, Pod smrekami 11, Šempeter v
Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat. A do
50 km/h, BGH, št. S 1563453, izdala UE Žalec.
gnr-147679
Smole Janez, Brezoviška cesta 27, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1370602, reg. št. 190598, izdala UE Ljubljana. gnh-147864
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Sosič Anica, Kosovelova ulica 4, Divača,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH,
št. 3356, izdala UE Sežana. gng-148040
Srblin Jožica, Ob Mlinščici 8, Bistrica ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
306295, reg. št. 2472, izdala UE Ruše. m-380
Strenčan Karmen, Ulica Savinjske čete
2, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1830033, reg. št. 19310, izdala UE Žalec.
gnw-147624
Stuhne Jožica, Dragatuš 46, Dragatuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 47, izdala UE
Črnomelj. gne-147667
Šavron Branka, Kolomban 3/b, Ankaran
– Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 9044, reg. št. 17093, izdala UE Koper.
gnd-147768
Šestan Stojan, Rozmanova 24/a, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 000233690, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnu-147826
Šimenc Ivan Zoran, Smrtnikova ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1821127, reg. št. 84018, izdala UE Ljubljana.
gng-147615
Šoštarič Robert, Pavlovci 3, Ormož, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št. 9437,
izdala UE Ormož. gng-147894
Špenko Viktor, Suhadole 15/c, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 188,
izdala UE Kamnik. gnn-147583
Štritof Jerneja, Cesta v Pretržje 9, Rakek,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1426943,
izdala UE Cerknica. gnh-147714
Štukovnik Vid, Pristova 8, Dobrna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 51778.
gnq-148155
Taks Urška, Ugasle luči 6, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 18716, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnp-148056
Tkavc Mirela, Na zelenici 8, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGh, št. S 747060, reg. št.
31162. gnt-147827
Tomažič Martin, Trg svobode 34, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4936, izdala
UE Trbovlje. gnj-147787
Tominc Tadej, Hraše 29, Smlednik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1163390, reg. št.
32072, izdala UE Ljubljana. gnw-147924
Trampuž Danilo, Arjol 11, Bertoki, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. SI 2726, reg. št. 12808. gnj-147537
Tratnjek Barbara, Gaberje, Spodnja ulica
19, Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50 km/h BGH, reg. št. 15602, izdala
UE Lendava. gnz-147846
Trobec Borut, Ivanji grad 1/c, Komen, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 14525, izdala
UE Sežana. gnq-147555
Troha Karlo, Ljubljanska 90, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1437181, reg.
št. 35741, izdala UE Domžale. gnx-147848
Tuvić Stojanka, Brodarjeva ulica 4, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 47753.
gnb-147945
Velikonja Kristina, Platiševa 43, Cerkno,
vozniško dovoljenje, št. S 1521826, reg. št.
12270, izdala UE Idrija. gnc-147819
Vidmar Nataša, Praprotnikova ulica
5, Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 11453, izdala UE Mozirje. gns-147653
Vodopija Nives, Hrvatini 209/c, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 33428, reg. št. 23539, izdala UE Koper.
gnl-147585
Vokalič Ivan, Trebež 46/a, Artiče, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 1931, izdala UE
Brežice. gne-147646
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Vovčko Nina, Globel 16, Ribnica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8254, izdala UE
Ribnica. gnd-147993
Vrabič Veronika, Žerjav 92, Črna na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12903,
izdala UE Ravne na Koroškem. gnd-148043
Vuk Goran, Omerzova 43, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BCEGH, št.
S 1655153, reg. št. 13588, izdala UE Kočevje.
gnp-147831
Zavadlal Kazimir, Komen 32, Komen, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št. 4747,
izdala UE Sežana. gni-147913
Završnik Blaž, Bratovševa ploščad 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1793748, reg. št. 260220, izdala
UE Ljubljana. gny-147922
Zupančič Andraž, Gorenja vas pri Polici 2,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1338514, reg. št. 22097, izdala UE Grosuplje.
gnp-147706
Živkovič Nada, Zvezda 5, Ljubljana-Šentvid,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S 1865991, reg. št. 189342, izdala UE Ljubljana. gnj-147812
Žnidar Ljubo, Ločica ob Savinji 51/g, Polzela, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1830808, izdala UE Žalec. gnp-147956
Žumer Tina, Medvedova ulica 39, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH, št.
S 1645481, reg. št. 94334, izdala UE Maribor.
gnm-147959

Zavarovalne police
Božič Aleš, Petkova ulica 7, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 968739 in 961233, izdala
zavarovalnica Tilia. gny-147747
Burmas Terezija Cvetka, Brilejeva ulica 16,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 583424, izdala zavarovalnica Slovenica. gni-147938
DISTOR d.o.o., Kavčičeva 58, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0961416 za osebni avto Citroen Xsara Picasso z reg. številko LJ T1-11U,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gno-147682
Jerala Nina, Podlubnik 162, Škofja Loka,
zavarovalno polico, št. 814586, izdala zavarovalnica Tilia. gnk-147911
Jovičić Violeta, Pobreška 38, Maribor, zavarovalno polico, št. 101661934, izdala zavarovalnica Slovenica. m-397
Kores Milena, Cesta 27. aprila 31, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 00101620255, izdala zavarovalnica Slovenica. gnq-147880
Kunej Vlasta, Koroška ulica 12, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 694507, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gns-147878
Lenassi Daniel, Vodnikova ulica 10, Domžale, zavarovalno polico, št. 589761, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnx-148173
Stanarević Božidar, Planina 18, Kranj, zavarovalno polico, št. 243333, izdala zavarovalnica
Tilia d.d.. gnv-147900
Svete Duša, Hudovernikova ulica 4, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 00101662248, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnf-147866
Vrtačnik Anton, Ljubljanska cesta 85, Domžale, zavarovalno polico, št. 574021, izdala zavarovalnica Slovenica. gnf-147991

Spričevala
Bedrač Vida, Bevkova 12, Žalec, spričevalo
o zaključnem izpitu št. 47/78-16, izdala Gimnazija Celje dne 24. 6. 1978. gng-147565
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Berginc Klavdij, Brdo 42, Bovec, diplomo in
spričevalo 4. letnika Gradbene tehnične šole v
Ljubljani, izdana leta 1979. gnz-147971
Bida Špela, Pivka 6, Naklo, spričevalo 1. in
2. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 1981 in
1982. gnr-147829
Bizjak Boštjan, Črešnjevec 67, Slovenska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu SIC Slovenske Konjice, izdano leta 1999. gne-147592
Blazinšek Irma, Lipa 40, Frankolovo, spričevalo 3. razreda Gimnazije pedagoške smeri,
št. I 502. gnr-147604
Blazinšek Irma, Lipa 40, Frankolovo, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije pedagoške
smeri, št. 179, izdano leta 1981. gnp-147606
Bogataj Roman, Gorenje Brdo 1, Poljane
nad Škofjo Loko, letno spričevalo 3. letnika ŠS
Škofja Loka. gni-147563
Bogataj Roman, Gorenje Brdo 1, Poljane
nad Škofjo Loko, letno spričevalo 2. letnika ŠS
Škofja Loka. gnh-147564
Bohinc Aleš, Malečnik 2, Malečnik, spričevalo 3. letnika SKSMŠ Maribor, izdano leta
1987. m-369
Brežnjak Darja, Godič 90/b, Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske
šole v Ljubljani, izdano leta 1981, izdano na
ime Podbregar Darja. gnk-147686
Bunc Erik, Lokavec 59/a, Ajdovščina, spričevalo 3. letnika TŠC Nova Gorica, izdano
28. 8. 2002. gnh-148039
Čampa Melita Ivana, Njegoševa cesta 67,
Ljubljana, diplomo Filozofske fakultete v Ljubljani – smer enosmerna psihologija. gnn-148137
Čeh Edi, Vitomarci 3/a, Vitomarci, diplomo
Šolskega centra Ptuj, Poklicna in tehniška kmetijska šola Ptuj. gnr-147779
Čeh Matej, Galetova 18, Kranj, spričevalo 3.
letnika Ekonomske srednje šole Kranj, izdano
leta 2003. gnw-148099
Ćurčić Mirjana, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene šole
na Jesenicah, izdano leta 1981/82. gnx-148123
De Vesci Janja, Ulica Tomšičeve brigade 37,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Šolskega
centra za vzgojo pisarniških kadrov v Ljubljani,
Administrativna šola, izdano leta 1973 in 1974,
izdano na ime Miserit Janja. gnj-148087
Debelak Tina, Brilejeva 1, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnaztije Moste, izdano leta
2003. gnt-148077
Djaković Julija, Slovenska cesta 67, Mengeš,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Jožeta Plečnika
v Ljubljani, izdano leta 2001. gnf-148141
Dorić Dževad, Srebrenik, BIH, diplomo Rudarskega šolskega centra v Velenju, izdana leta
1989. gnk-148036
Đukukić Daliborka, Ob studencu 19/a, Ljubljana, spričevala Tehnične šole Celje – KV zidar,
izdana leta 1981 – 1983, na ime Jusić Rezak.
gnb-147699
Fabjan Tomaž, Žabja vas 11, Novo mesto,
spričevalo 3. in 4. letnika Poklicne, tehnične, gradbene in lesarske šole Novo mesto.
gnv-147700
Ferk Jožef, Titova 21, Maribor, spričevalo
o zaključnem izpitu Poklicne šole v Mariboru
– zidar, izdano leta 1976. m-377
Frumen Janez, Clevelanska 45, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje lesarske šole v
Ljubljani, izdano leta 1997. gnx-148073
Gašparič Miroslav, Sodinci 3, Velika Nedelja, zaključno spričevalo Srednje kmetijske šole
Rakičan, izdano leta 1977. m-371
Geršovnik Sonja, Prušnikova 38, Maribor,
diplomo Srednje gostinske šole v Mariboru, izdana leta 1989. m-367
Godnič Luka, Kolarjeva ulica 61, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane, izdano
leta 2000. gnf-147770
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Golob Nevenka, Podvinci 22/b, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 4. letnika
Splošne gimnazije Dušana Kvedra v Ptuju, izdano leta 1980/81, izdano na ime Ljubec Nevenka. gnn-147683
Grašič Dušan, Juršinci 83, Juršinci, indeks,
št. 12140133168, izdala Višja lesarska šola v
Mariboru. m-379
Has Sabina, Ljubljanska 44, Slovenska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu Gostinskega šolskega centra Maribor, št. 2522, izdano
leta 1978. m-391
Hasanović Rahim, Livold 59, Kočevje, diplomo Srednje gradbene šole Ivana Kavčiča v
Ljubljani, izdana leta 1989. gny-148072
Herček Romana, Cankarjeva ulica 11,
Šmarje pri Jelšah, spričevalo 7. razreda OŠ
Šmarje pri Jelšah. gnf-147741
Hočevar Jožica, Gimnazijska 5/a, Trbovlje,
diplomo Fakultete za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani, profesor kemije in biologije,
izdana 17. 11. 1982. gno-147557
Hofbauer Urban, Zadrečka cesta 18, Nazarje, spričevalo 3. letnika SŠGT Celje – gostinski
tehnik, izdano leta 2003. m-374
Hojsak Danijela, Kavčičeva ulica 5, Maribor,
potrdilo o opravljeni maturi I. gimnazije Maribor,
izdano leta 1996. m-381
Holc Zmago, Moravce 123, Mala Nedelja,
zaključno spričevalo SKSMŠ Maribor, izdano
leta 1995. m-378
Hrastnik Nusreta, Gaberke 11, Šoštanj, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. in 4.
letnika Upravno administrativne šole Slovenj
Gradec. gnv-147575
Ivanšek Maja, Jesenice na Dolenjskem
37/a, Jesenice na Dolenjskem, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole
Brežice, izdano leta 1996. gnx-147702
Jelen Stanislav, Gotovlje 106/g, Žalec, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra
Boris Kidrič Celje, št. 2853, izdano leta 1971.
gnf-147691
Jokić Biljana, Pavšičeva 32, Logatec, spričevalo 7. razreda Oš Ljuba Šercerja Ig pri Ljubljani, izdano leta 1992. gnt-147927
Jug Aleksandra, Ličenca 1, Loče pri Poljčanah, spričevalo o poklicni maturi, izdano na šoli
za gospodinjske storitve Zreče, št. 37, izdano
leta 2002. gnk-147690
Karničar Karmen, Zg. Jezersko 57, Zgornje
Jezersko, letno spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Kranj, izdano leta 1981 in 1982, izdano
na ime Kern Karmen. gny-147847
Keber Tamara, Pohorska cesta 78, Vuzenica, spričevalo 4. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Mariboru, izdano leta
1998. m-390
Kramberger Konrad, Nadbišec 8, Voličina,
zaključno spričevalo Avtomehanske in kovinarske šole v Mariboru – vodovodni inštalater,
izdano leta 1979. m-373
Kuhelj Bojan, Gabvrovka pri Zagradcu 21,
Zagradec, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole Josip Jurčič, Ivančna Gorica, izdano leta
1991 in 1992. gno-147732
Lednik Iztok, Arja vas 22, Petrovče, spričevalo 3. in 4. razreda RŠC v Velenju, izdano leta
1999 in 1980. gnv-148075
Luin Michela, Coljava 2/a, Komen, spričevalo 3. letnika Srednje frizerske šole Ljubljana,
izdano leta 2002. gnt-148102
Lukendič Danijela, Delavska 12, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje tekstilne šole
v Mariboru, izdano leta 1995 in 1996. m-394
Marković Vesna, Cesta 4. maja 52, Cerknica, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta 1997 in 1998.
gny-147572
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Marsetič Sonja, Praproče 21, Črni Kal, spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske šole
Emona Efekta, izdano leta 1999. gnc-147694
Martinec Gregor, Gospodinjska ulica 11,
Ljubljana, spričevalo 1, 2. in 3. letnika Srednje
šole tehničnih strok Šiška, izdano leta 1998,
1999 in 2000. gnt-147877
Martinec Gregor, Gospodinjska ulica 11,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Riharda Jakopiča v Ljubljani, izdano leta 1994.
gnu-147926
Matjašič Vinko, Sakušak 49, Juršinci, spričevalo o končani OŠ Juršinci. gnx-147698
Medved Lidija, Podlože 69, Ptujska Gora,
maturitetno spričevalo Srednje zdravstvene
šole v Mariboru, izdano leta 1997. m-395
Menhart Hana, Topolšica 54, Topolšica, izkaz OŠ Antona Aškerca Velenje, izdano leta
2002/2003. gnz-147721
Mićić Dragana, Jakčeva ulica 34, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Oskarja Kovačiča, izdano leta 1991, izdano na ime Tekić Dragana.
gnx-147773
Mihelič Marko, Klemenčičeva ulica 1,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Ekonomske srednje šole Domžale, izdano leta 1984.
gnp-147581
Miklavič Martina, Idrsko 3, Kobarid, spričevalo o končani OŠ Simon Gregorčič Kobarid, št.
221/8, izdano leta 1989. gnj-147912
Miletić Maja, Ellerjeva ulica 47, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Koseze, izdano leta
2000. gnx-148023
Mlakar Marko, Jarčji vrh 14, Bučka, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kmetijske šole
Grm Novo mesto. gnx-148048
Moškov Marijan, Malnarjeva 15, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazija Poljane,
izdano leta 1983 in 1984. gnh-147689
Mumel Matjaž, Janževski vrh 63/a, Podvelka, spričevalo 1. letnika SKŠ Muta, izdano leta
1991. gnr-147654
Mumel Matjaž, Janževski vrh 63/a, Podvelka, spričevalo 2. letnika SKŠ Muta, izdano leta
1992. gnq-147655
Mumel Matjaž, Janževski vrh 63/a, Podvelka, spričevalo 3. letnika SKŠ Muta, izdano leta
1993. gnp-147656
Munda Manica, Kraigherjeva 13, Celje, spričevalo 3. in 4. letnika I. gimnazije Celje, izdano
leta 1993 in 1994. gnv-147775
Murks Robert, Zlatoličje 105, Starše, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za gostinstvo
in turizem Maribor, izdano leta 1998 in 1999.
m-370
Mušič Davor, Stražnji vrh 22, Črnomelj, zaključno spričevalo Srednje lesarske šole Škofja Loka, št. 84-144/2001 z dne 30. 8. 2001.
gnj-148062
Nakrst Francka, Preserje pri Lukovici 2, Lukovica, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole, izdano leta 2002. gnw-147899
Nežmah Aleš, Cesta na Brdo 2, Šentjur,
spričevalo 3. in 4. letnika STŠ Maršala Tita v
Celju, izdano leta 1985 in 1986. gnf-147620
Nežmah Aleš, Cesta na Brdo 2, Šentjur, diplomo Srednje tehniške šole Celje – smer elektroenergetika, izdana leta 1986. gni-147613
Novački Boris, Ruperče 29/a, Mala Nedelja,
zaključno spričevalo Šole za poklicne voznike
v Mariboru, izdano leta 1992 – poklicni voznik.
m-372
Ošlaj Bogomir, Ulica heroja Nandeta 7, Maribor, spričevalo 1. letnika Kovinarske in kmetijske šole na Ptuju, izdano leta 1980. m-401
Ošlaj Bogomir, Ulica heroja Nandeta 7, Maribor, spričevalo o končani OŠ Juršinci, izdano
leta 1978. m-400
Otič Jernej, Antoličičeva 18, Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje elektro in raču-

nalniške šole v Mariboru, izdano leta 1994 in
1995. m-396
Ovčina Jasmin, Celovška cesta 80, Ljubljana, diplomo Srednje komercialne šole v Ljubljani, izdana 6. 5. 1985, št. 1583. gnj-148037
Perko Eva, Cogetinci 55, Cerkvenjak, spričevalo 3. letnika III gimnazije v Mariboru, izdano leta 2003. m-399
Plasonik Hermina, Dravska 7, Maribor, zaključno spričevalo Srednje kmetijske šole Maribor, izdano leta 1966. m-393
Plazovnik Damjan, Zg. Vižinga 20/b, Radlje ob Dravi, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Ravne na Koroškem, izdano leta 2001/02.
gne-147567
Pleskonjič Marko, Videm pri Ptuju 1, Videm
pri Ptuju, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ptuj,
izdano leta 2003. gns-147703
Poje Janja, Poljska pot 4, Domžale, spričevalo 1, 2 in 3. letnika ŠCRM Kamnik, izdano
leta 1980, 1981 in 1983, izdano na ime Turšič
Janja. gns-147578
Polajnar Nina, Deteljica 2, Tržič, spričevalo
3. letnika Srednje ekonomske šole Kranj, izdano leta 2003. gng-147915
Potočnik Jure, Šaleška 16, Velenje, spričevalo 2. letnika Trgovske šole – trgovec, izdano
leta 2001. gnk-147661
Potokar Iztok, Glavarjeva cesta 76, Komenda, spričevalo 1. letnika Srednje lesne šole
Škofja Loka, izdano leta 1995/96. gns-147928
Prašnikar Marija, Pečki 3, Sveti Anton,
Pobegi, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje frizerske šole Koper, izdano leta 2001.
gnq-147780
Pregelj Primož, Miren 5/a, Miren, diplomo
Srednje kemijske šole, št. I-K/477, izdana leta
1986. gnr-148054
Prešern Thomas, Moste 74/a, Žirovnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Jesenice, izdano leta 2000. gnj-147562
Pretnar Nives, Linhartova cesta 92, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Hotelske šole
v Ljubljani, izdano leta 1975. gni-147588
Prosen Klemen, Kosovelova ulica 28, Žiri,
spričevalo o končani OŠ Ivan Tavčar, Gorenja
vas, izdano leta 1982/83. gnd-147968
Pšajd Milan, Sp.Žerjavci 21, Lenart v
Slov.goricah, spričevalo 2. letnika SŠGT v Mariboru, izdano leta 1993. m-382
Pugelj Milan, Križevniška 2, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za poklicne voznike motornih vozil Ježica, izdano leta
1978. gnu-147751
Rubin Mateja, Pameče 219, Slovenj Gradec, spričevalo 3. letnika Poklicne in srednje ekonomske šole, izdano leta 2002/03.
gnd-147568
Rutnik Simona, Ulica Kirbiševih 47, Miklavž
na Dravskem polju, diplomo Srednje ekonomske šole v Mariboru, izdana leta 1988. m-387
Skrbinšek Nataša, Vrhovci, Cesta XXX/5,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1993 in
1994. gni-147713
Slejko Mitja, Zalošče 6/a, Dornberk, spričevalo o zaključnem izpitu TŠC Nova Gorica,
izdano leta 1999. gnb-148170
Smodiš Jerneja, Gederovci 33, Tišina, letno
spričevalo 3. letnika Gimnazije Murska Sobota,
izdano leta 2002/03. gns-148053
Smrečnjak Nataša, Ul. Arnolda Tovornika
8, Maribor, indeks, št. 93392771, izdala FKKT
Maribor. m-375
Srdić Svetlana, Ulica bratov Babnik 12,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 1997/98. gno-147932
Sušnik Andrej, Opekarska cesta 25, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije pedagoške
smeri v Ljubljani, izdano leta 1976. gne-147817
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Šaldič Ines, Aškerčeva 4, Velenje,
spričevalo 4. letnika SC Slovenj Gradec,
smer poslovni tehnik, izdano leta 2002/03.
gnq-148055
Šegula Irma, Sp.Ščavnica 77, Gornja
Radgona, spričevalo 3. letnika Srednje
kmetijske šole Rakičan, izdano leta 1983.
gnk-147886
Šek Stanko, Zasavci 14, Miklavž pri Ormožu, spričevalo o zaključnem izpitu Kmetijske
šole Svečina pri Mariboru, izdano leta 1977.
gnp-147931
Šercer Antun, Kočevska 30, Kočevska
Reka, spričevalo Poklicne gradbene šole
Ivana Kavčiča Ljubljana, poklic zidar, izdano
leta 1976. gnw-148049
Šibila Nina, Vegova 12, Kidričevo, spričevalo 3. letnika srednje šole, izdano leta
2002/03. gnm-147784
Štefanič Alojz, Vojkova ulica 6, Celje,
spričevalo o končani OŠ Veržej, izdano leta
2001. gnz-147696
Telebar Suzana, Ljubljanska 86, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Janko Glazer Ruše,
izdano leta 1987. m-388
Tomašič Bojan, Naselje Aleša Kaple 6/b,
Hrastnik, spričevalo o zaključnem izpitu SKŠ
Muta, izdano 15. 6. 1993. gne-147942
Toškan Sonja, Vanganel 22/b, Koper – Capodistria, diplomo Srednje šole za gostinstvo
in turizem v Ljubljani, št. 544. gnc-147569
Urdih Branko, Kostanjevica na Krasu 51,
Kostanjevica na Krasu, spričevalo o končani OŠ Miren pri Gorici, izdano leta 1982.
gnb-147695
Vajdič Karmen, Dečkova 50, Celje, indeks, št. 1134, izdala Gimnazija Celje leto
izdaje 1987. gnr-147854
Videc Sebastijan, Breg pri Litiji 42, Litija,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4. letnika
Srednje šole za elektrotehniko in gostinstvo v
Zagorju, izdano leta 1998. gnw-147749
Vintar Ivan, Primož 4, Studenec, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske
in trgovske šole Brežice – ekonomsko komercialni tehnik, izdano leta 1994 in 1995.
gne-147692
Vlašič Stanislav, Cesta na trato 10, Kočevje, diplomo Kovinarske šole Kočevje, št.
91/T-KS, izdana v letu 1983/84. gnv-148050
Vodušek Gregor, Gradiška 652, Zgornja
Kungota, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske gimnazije Maribor, izdano leta 2002.
m-385
Volaš Tomislav, Cahova 10, Ankaran
– Ankarano, spričevalo Kovinarske šole Koper. gnh-147889
Vranešič Simona, Šmarjeta 14, Šmarješke
Toplice, spričevalo o poklicni maturi in letnega spričevala Srednje kmetijske šole Grm iz
Novega mesta- vrtnarski tehnik, šolsko leto
2001/2002. gnk-147861
Vučko Benjamin, Šalinci 5, Križevci pri
Ljutomeru, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kmetijske šole Rakičan, izdano leta
1994. gnt-148052
Zalokar Angela, Grobeljska cesta 12/a,
Mengeš, diplomo Visoke ekonomske komercialne šole v Mariboru, št. 1-5353, izdana
4. 3. 1981, na ime Zalokar Peter Angela.
gnu-148130
Zdjelar Ilija, Prijedor, BIH, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje poklicne in strokovne šole na Ježici, izdano leta 1978.
gnq-147709
Žabkar Jožica, Senuše 17, Leskovec
pri Krškem, spričevalo 1. letnika Vrtnarske
šole Celje, cvetličar, izdano leta 2001/02.
gno-147782

Št.

Ostali preklici
Adriatic zavarovalna družba d.d., PE Novo
mesto, preklicuje veljavnost naslednjih dokumentov: 1-AO-2003 št. 1294070, zel. karta št.
0973306, zel. karta št. 0978309, O-NEZ-POL
št. 00027156. Ob-8104/04
Agović Amila, Zofke Kvedrove ulica 6,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad. gnv-148125
Antoni d.o.o. Ajdovščina, Vipavska cesta
&/a, Ajdovščina, francosko dovolilnico 249/07,
št. 112859. gnw-148074
AVTO TAXI ANGELO Hrvačanin Andželko
s.p., Cesta 1. maja 76, Hrastnik, preklic original licence, objavljeno v Ur. l. RS, št. 21/2004.
gnm-147659
AVTO TAXI ANGELO Hrvačanin Andželko s.p., Cesta 1. maja 76, Hrastnik, original
licence za opravljenje prevozov v cestnem prometu, št. 008744/13741/03-LUM20/1999 z dne
29. 5. 1999 za vozilo daewoo lanos, reg. št. LJ
F5-68H. gnl-147660
Bau Luka, Savska cesta 24, Domžale, študentsko izkaznico, št. 04027532, izdala Fakulteta za upravo. gng-148065
Boštjančič Peter, Ulica Petra Skalarja 10,
Deskle, vozno karto, št. 1260, izdal Avrigo d.d.
Tolmin. gnu-148051
Bratuša Aleksandra, Kajuhova ulica 12,
Poljčane, delovno knjižico, št. 5979, ser. št.
0293034. m-376
CD STYLE Cvetan Damjana s.p., Tacenska
12, Ljubljana-Šentvid, belgijsko časovno dovolilnico št. 020699, koda D043364 in nemško
zeleno dovolilnico št. 020954, koda D091451.
gng-147865
Čebela Magdalena, Svetosavska ulica 28,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem higienskem
minimumu. gnb-148070
Duraković Enisa, Hrastje 48, Kranj, delovno
knjižico. gnq-147905
Eržen Manca, Lanišče 15, Škofljica, dijaško
izkaznico, izdala Srednja vzgojiteljska šola v
Ljubljani. gnu-147651
EUROTEK Trebnje d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber, dovolilnici za Avstrijo (040/02), št. 008432
in dovolilnici (040/63), št. 000876 in 000841.
gnm-147559
Furlan Andrejka, Zavino 19, Branik, delovno knjižico, št. 16050, izdana na ime Kravoš
Andrejka. gng-147890
Gajšek Stanko, Celovška cesta 161, Ljubljana, delovno knjižico. gni-147863
GATIS-CO, d.o.o., Žnidarčičeva 15, Šempeter pri Gorici, hrvaško tretjo dovolilnico, št.
7108, izdana s strani GZS, dne 23. 9. 2003.
gno-148082
GATIS-CO, d.o.o., Žnidarčičeva 15, Šempeter pri Gorici, italijansko bolateralno dovolilnico,
št. 34209, izdana s strani GZS, dne 23. 9. 2003.
gng-148090
GATIS-CO, d.o.o., Žnidarčičeva 15, Šempeter pri Gorici, italijansko maloobnejno dovolilnico, št. 01088, izdana s strani GZS dne 3. 1.
2003. gnd-148093
GATIS-CO, d.o.o., Žnidarčičeva 15, Šempeter pri Gorici, srbsko črnogorsko bilateralno
tranzitno dovolilnico, št. 2854, izdana s strani
GZS, izdana 26. 6. 2003. gnz-148121
GLOBUS MEDNARODNA ŠPEDICIJA
D.O.O. METLIKA, Drašiči 8, Metlika, beloruske
univerzalne dovolilnice (112/01), št. 0376818,
0376870 in 0378408. gnz-147871
GLOBUS MEDNARODNA ŠPEDICIJA
D.O.O. METLIKA, Drašiči 8, Metlika, rusko
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univerzalno dovolilnico (643/01), št. 311466
in slovaško tranzitno dovolilnico (703/03), št.
02279325. gny-147872
Hadalin Srečko, Klavčičeva ulica 7, Kamnik,
delovno knjižico. gnu-148076
Harej Andrej, Tavčarjeva 1/a, Jesenice, delovno knjižico. gno-147561
Hlede Nina, Cesta IX. korpusa 52/b, Solkan,
študentsko izkaznico, št. 18030060, izdala Filozofska fakulteta. gni-147688
Husić Elvin, Primšarjeva ulica 11, Cerknica,
vozno karto, št. 0061Š, izdal Integral Cerknica.
gng-147665
Ilar Urška, Dunajska 113, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina.
gny-148122
Iljaš Katja, Vrtnarija 6/a, Vrhnika, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane. gnm-147534
Jelen Slavko s.p.- avtoprevozništvo, Lukavci 2, Gornja Radgona, izvod licence, št. 000569
za vozilo Mercedes-Benz Actros 2640K, reg. št.
MS M4-21, izdan pri OZS. gnl-147860
Justinek Eva, Poljanski nasip 28, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20030185, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnk-148186
Kajič Jože s.p., Podkraj 53, Hrastnik, izvod
licence za vozilo FAP SANOS S 7 z reg. št. LJ
X9-786, ki je bila izdana pri OZS, pod št. 89 in
velja do 20. 5. 2005. gns-147778
Klemenšek Anja, Goriška 57, Velenje, študentsko izkaznico, št. 01097204, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gnm-147859
Kokošinek Dejan, Ob Ljubljanici 36/a, Ljubljana, delovno knjižico. gnb-147970
KPL d.d., Tbilisijska 61, Ljubljana, licenco
št. 2000757, za tovorni avtomobil MAN z registrsko oznako LJ KPL-056, izdana 18. 3. 2003.
gno-147907
Kurent Natalija, Gajeva 9, Radomlje, delovno knjižico. gnf-147566
L-PLAN d.o.o., Breznica 1, Žirovnica, kotelno knjižico za tlačno posodo, tovarniška št.
137960, izdalo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Republiški energetski inšpektorat, izdano na Vezenine Bled d.o.o., Kajuhova cesta
1, Bled. gnq-147755
Lajevec Domen, Tržaška cesta 48, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 26104139, izdala
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. gnf-147716
Leskovšek Nina, Vodenska cesta 44, Trbovlje, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola
Zagorje. gnl-147910
Lukič Goran, Klavčičeva 11, Kamnik, delovno knjižico. gnb-147570
Maček Mateja, Pod Plevno 75, Škofja Loka,
študentsko izkaznico, št. 18030880, izdala FF v
Ljubljani. gnl-147635
Madalu Fialdini Monika, Jakčeva ulica 2,
Ljubljana, delovno knjižico, izdano na ime Madalu Monika. gnh-148064
Maligec Dragutin, Gačnik 6/a, Pesnica pri
Mariboru, delovno knjižico, št. 10358, izdana
leta 1987 v Mariboru. m-366
Maljković Mišo, Kregarjeva ulica 56, Brežice, študentsko izkaznico, št. 41970101, izdala
Medicinska fakulteta v Ljubljani. gnt-147627
Markoč Anita, Matjaševci 1, Kuzma, delovno knjižico reg. št. 60964, št. 0260598, izdana
19. 4. 1994. gnn-147558
Matela Rosvita, Framska ulica 3, Maribor,
delovno knjižico, št. 21494, izdala UE Maribor
– trojnik. m-368
Matić Tanja, Ulica Slavka Gruma 10, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 30012626, izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
v Ljubljani. gng-148165
Matković Sanja, Kidričeva cesta 99, Miklavž
na Dravskem polju, študentsko izkaznico, št.
61186895, izdala PF v Mariboru. m-386
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Močnik Tina, Hrušica 71, Hrušica, delovno
knjižico. gnl-147560
Nikolić Janja, Kresnice 147, Kresnice, študentsko izkaznico, št. 19380455, izdala Ekonomska fakulteta. gni-148038
Oberski Branko, Šerovo 8, Šmarje pri Jelšah, delovno knjižico, št. 18234, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnb-147870
Obrekar Marko, Trg 41, Mirna Peč, delovno
knjižico. gnp-147781
Oštir Ana, Ložarjeva ulica 20, Ljubljana,
delovno knjižico. gno-147582
Paradžik Marijan, Perizzijeva ulica 121,
Ljubljana, delovno knjižico. gnm-148159
Petek Bojan, Prijateljeva 16/a, Celje, delovno knjižico. gnn-147608
Pevc Gorazd, Golniška 1, Kranj, delovno
knjižico. gns-147903
Pintarič Anja, Pergerjeva 3, Ptuj, študentsko
izkaznico, št. 61182482. gnd-147693
PINTARŠPED d.o.o., Mednarodni prehod 1,
Šempeter pri Gorici, italijansko bilateralno dovolilnico, oznaka 380/02, št. 002045, leto izdaje
2003. gnr-148079
PLOJ d.o.o., Radičevičeva ulica 2, Maribor,
dovolilnico za BIH št. 1101845, oznaka 070/10.
gnp-147681
PORSCHE INTER AUTO d.o.o., Bravničarjeva ulica 5, Ljubljana, potrdilo za registracijo vozila Audi A3 1,6, št. šasije WAUZZZ8P74A122645. gnq-147805
PROJ MATEVŽ d.o.o., Medvode, Zbilje
4/c, Medvode, dovolilnice 040/02, Avstrija
– bilateralne št. 001198, 003879, 003901,
003986, 009306, 009358, 009368, 009410,
00948, vse za leto 2003, 056/90 Belgija – ča-
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sovna, št. 021168, 021174, 021181, 021266,
021268, 021271 in 021275, vse za leto 2003.
gnl-147810
PROJ MATEVŽ d.o.o., Medvode, Zbilje 4/c,
Medvode, dovolilnice 040/07, Avstrija – zelena,
št. 020503, 020504, 020505, 020506, 020507,
020508, 020509, 020541, 020542, 020543, vse
za leto 2003, 208/01, Danska – univerzalna, št.
003884 za leto 2003, 276/07, Nemčija – zelena,
št. 007581, 013124, 017863, vse za leto 2003.
gnk-147811
PROJ MATEVŽ d.o.o., Medvode, Zbilje 4/c,
Medvode, dovolilnico 276/67, Nemčija – zelena – Euro 3, št. 001583, za leto 2003, 276/99
Nemčija – časovna – Eko, št. 000080, 000081,
000082, 000083, 000084, vse za leto 2003,
528/01, Nizozemska – univerzalna, št. 00418,
01956, 03720, 04287, 04327. gnh-147814
Robnik Matjaž, Okonina 11, Ljubno ob Savinji, delovno knjižico, reg. št. 13946, ser. št.
0387354, izdana 24. 9. 1997 pri UE Mozirje.
gnq-147680
Santin Marjan, Gregorčičeva 12, Izola – Isola, delovno knjižico, serija A 0264812, reg. št.
1743. gnn-147908
Shrestha Maja, Kunaverjeva 1, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41200218, izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani. gnw-147724
Simović Melita, Rožna dolina, Cesta XV/26,
Ljubljana, delovno knjižico. gnk-147536
STAVBAR – IGM, Miklavška cesta 40,
Spodnje Hoče, Hoče, licenco, št. 1008558 za
vozilo TAM 260 T 22B z reg. št. MB 66-57A,
letnik 1986. gnv-147850
STAVBAR – IGM, Miklavška cesta 40,
Spodnje Hoče, Hoče, licenco, št. 1008555 za

vozilo TAM 80 T 50, z reg. št. MB 28-43D, letnik
1989. gnu-147851
Studen Aleksandra, Metelkova ulica 1, Ljubljana, delovno knjižico. gng-148140
Sušnik Andrej, Opekarska cesta 25, Ljubljana, delovno knjižico. gnf-147816
Šimec Marko, Greblje 77, Gradac, študentsko izkaznico, št. 23030216, izdala Fakulteta za
strojništvo v Ljubljani. gne-147992
Škarja Sara, Volaričeva ulica 34, Postojna,
študentsko izkaznico, št. 19355082, izdala Ekonomska fakuleta v Ljubljani. gnh-148168
Šorc Ida, Pot na Fužine 21, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 06990123, izdala Visoka
šola za socialno delo v Ljubljani. gnx-147923
TRANSPORT MATJAŠ s.p., Bič 11, Veliki Gaber, dovolilnice za Srbijo in Črno goro (891/11),
št. 000338, koda E057831. gnd-147551
URDIH TRANSPORT, Branimir Urdih s.p.,
Kostanjevica 79/c, Kostanjevica na Krasu,
italijanske dovolilnice za mednarodni promet
380/02, koda D009620, št. 15616, D106998,
št. 024235, D106114, št. 22351 in 380/04,
koda D137881, št. 10055, D100945, št. 6568.
gnb-147745
Velikonja Kristina, Platiševa 43, Cerkno,
študentsko izkaznico, št. 4031210, izdala Fakulteta za upravo. gnd-147818
Verk Jelka, Pijovci 37, Podplat, delovno
knjižico, št. 24492/98. gnq-147855
Vovčko Nina, Globel 16, Ribnica, študentsko izkaznico, št. 18020742, izdala FF v Ljubljani. gnb-147995
Žnidaršič Matija, Cesta oktobrskih žrtev
49/a, Šentjernej, vozno karto, št. 0011065, izdal Integral Brežice. gns-148078

VSEBINA
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
ZJN-11
ZJN-12.B
ZJN-12.G
ZJN-12.S
ZJN-13.B
ZJN-15.B
ZJN-15.G
ZJN-15.S
ZJN-19
Javna naročila male vrednosti
Podelitev koncesij
Mednarodni razpisi
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Obvestila o vlogah za priznavanje označb posebnih
kmetijskih pridelkov oziroma živil
Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP
Evidenca statutov sindikatov

1709
1709
1710
1723
1732
1735
1737
1744
1745
1748
1749
1749
1749
1751
1771
1774
1780
1786
1786
1786
1787

Odločbe in sklepi po ZPOmK
Objave po 64. členu Zakona o medijih
Objave po Zakonu o telekomunikacijah
Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin
Zavarovanja
Objave sodišč
Stečajni postopkiin likvidacije
Izvršbe
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Izgubljene listine
Štampiljke
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala

1787
1787
1788
1788
1788
1790
1793
1793
1798
1798
1798
1799
1799
1799
1800
1800
1800
1800
1801
1803
1805
1805
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