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Ljubljana, petek

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

Zahteva za objavo
predhodnega razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo predhodnega razpisa
Št. 641-01/04-3/1
Ob-8299/04
1. Naročnik: Občina Tabor.
2. Naslov naročnika: Tabor 21, 3304 Tabor, tel. 03/705-70-80, faks 03/705-70-86,
e-mail: obcina.tabor@siol.net.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: izvedba gradbeno-obrtniških, strojnih in elektro instalacijskih del
pri adaptaciji in novogradnji Podružnične
osnovne šole Tabor.
4. Kraj dobave: Tabor.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: objava javnega razpisa
predvidoma v aprilu 2004.
6. Naslov službe in oseba od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Občina
Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, dodatne informacije Lilijana Štor, tel. 03/705-70-82, faks
03/705-70-86, e-mail: lili.tabor@siol.net.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
23. 3. 2004.
Občina Tabor
Št. 4/2004
Ob-8372/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-23-400,
faks 02/88-23-411.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: medicinski pripomočki.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj
Gradec.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: april 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Splošna
bolnišnica Slovenj Gradec, komercialni sektor – Suzana Dolar.
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7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
26. 3. 2004.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Št. 3/04
Ob-8389/04
1. Naročnik: Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zarnikova 3,
1000 Ljubljana, tel. 01/306-14-36, faks
01/306-15-78, e-mail: olga.funa@ljubljana.si.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: izgradnja stanovanjskega
objekta V2 (20 stanovanj).
4. Kraj dobave: Ljubljana, MS 1/2-1 in MR
1/1, funkcionalna enota F6, Zelena jama.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: julij 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Javni
stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, Olga Funa, tel.
01/306-14-12, faks 01/306-15-78.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
26. 3. 2004.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana
Št. 4/04
Ob-8390/04
1. Naročnik: Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zarnikova 3,
1000 Ljubljana, tel. 01/306-14-36, faks
01/306-15-78, e-mail: olga.funa@ljubljana.si.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev,
ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12
mesecih: izgradnja stanovanjske soseske
s štirimi stanovanjskimi kompleksi (bloki A
– D) (ca. 114 stanovanj in bivalnih enot).
4. Kraj dobave: Ljubljana, Cesta v Gorice.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: julij 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Javni
stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, Olga Funa, tel.
01/306-14-12, faks 01/306-15-78.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
26. 3. 2004.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana
Št. 163/04
Ob-8765/04
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000
Ljubljana, faks 01/522-27-64.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
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12 mesecih: čiščenje v Kliničnem centru
Ljubljana.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: /
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Komercialni sektor, Služba za javna naročila, Klinični center Ljubljana, Bohoričeva 28, 1000
Ljubljana, faks 01/ 522-27-64.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
26. 3. 2004.
Klinični center Ljubljana
Ob-8808/04
1. Naročnik: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje.
2. Naslov naročnika: Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, faks 01/300-99-37.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: opravljanje strokovnih in
svetovalnih storitev na področju upravljanja in vzdrževanja avtocest in hitrih
cest, s katerimi upravlja DARS d.d.
4. Kraj dobave: Republika Slovenija.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: april 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
DARS d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana,
kontaktna oseba za dodatne informacije
Andrej Vovk (tel. 01/300-99-25).
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
30. 3. 2004.
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. 3511-3/2004-14

Ob-8784/04

Dopolnitev
V Uradnem listu RS, št. 17-18 z dne
27. 2. 2004, Ob-5089/04, je bil objavljen
javni razpis za “Dobava in montaža brahi-
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terapevtske opreme za Onkološki inštitut
Ljubljana”.
Skladno z 42.a členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00, 102/00 in 2/04) dopolnjujemo objavo zgoraj citiranega javnega razpisa tako,
da se besedilo objave točke 13., v točki pod f)
pod zaporedno št. 3. spremeni tako, da sedaj
glasi: “BON 1/P in BON 2 obrazec izdan največ 30 dni pred javnim odpiranjem ponudb, v
originalu ali notarsko overjeni kopiji”.
Ministrstvo za zdravje
Št. 164/04

Ob-8802/04

Podaljšanje roka za predložitev ponudb
in sprememba datuma odpiranja
ponudb
Obveščamo vas, da se postopek za
oddajo ponudb po javnem naročilu za nakup 6 RTG aparatov vključno z adaptacijo
prostorov, objavljen v Ur. l. RS, št. 112 z dne
14. 11. 2003, Ob-105820, nadaljuje.
Naročnik na osnovi navedenega in v skladu s petim odstavkom 25. člena ZJN-1A podaljšuje rok za oddajo ponudb. Novi rok za oddajo ponudb za navedeni skupini je 20. aprila
2004 do 10. ure na naslovu Klinični center
Ljubljana, Komercialni sektor, Zaloška cesta
14, 1525 Ljubljana, II. nadstropje, tajništvo.
Odpiranje ponudb bo dne 20. aprila 2004 ob
12. uri v glavni stavbi Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška 7, predavalnica III.
Klinični center Ljubljana
Št. 153/04

Ob-8416/04

Popravek
Naročnik Klinični center Ljubljana je
dne 5. 3. 2004 v Ur. l. RS, št. 20-21 objavil
javno naročilo za nakup dveh ultrazvočnih
aparatov, Ob-5215/04, v navedenem tekstu
je prišlo do tiskarske napake v 15. točki objave, kjer sta v navedbi drugega merila za
ocenitev ponudb za nakup ultrazvočnega
aparata A (1. sklop) izpadli besedici »v
kvaliteti kot«.
Pravilno se drugo merilo za ocenitev ponudb v prvem sklopu: nakup ultrazvočnega
aparata A glasi: »2. merilo; v kvaliteti kot
Coherent Image former in Multipel Beamformer – 5%«.
Klinični center Ljubljana
Št. 5/10-2863/5-04

Ob-8773/04

Popravek
V javnem razpisu, objavljenen v Ur. l.
RS, št. 20-21 z dne 5. 3. 2004, Ob-5224/04,
za dobavo, montažo in vzdrževanje opreme
za paketni ekspedit, se spremenijo 8. (a), (b)
in 9. točka in se pravilno glasijo:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponudbe najkasneje do 26. 4. 2004
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
za investicije in nabavo, Slomškov trg
10 v Mariboru.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 26. 4. 2004 ob
10.30, v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10 v Mariboru.
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 6/2004
Ob-8276/04
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana,
Metelkova 9, Ljubljana.
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2. Naslov naročnika: Ljubljana, Metelkova 9, faks 01/30-03-937, tel. 01/30-03-045.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pohištvena
oprema prostorov otroškega dispanzerja
v ZD Ljubljana – Moste.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: samo
celotno naročilo.
4. Kraj dobave: Prvomajska 5, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: izdelava in
dobava opreme do 16. 8. 2004, začetek
montaže na objektu 17. 8. 2004, zaključek
montaže 27. 8. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Zdravstveni dom Ljubljana, Uprava, Metelkova 9/II, Ljubljana;
Sandi Robič, tel. 01/30-03-945.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 8.
in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na podračun ZD
Ljubljana 01261-6030921845, sklic model
02 št. 94010-280-94.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 5. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, Uprava, II. n., vložišče, soba 1, v zaprti ovojnici z oznako Ne odpiraj – ponudba
JR 6/2004.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 5. 2004 ob 12. uri, Zdravstveni dom
Ljubljana, Metelkova 9, Uprava, II. n., sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe višini
1,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvidno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: razvidno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 27. 8. 2004 in 16. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: razvidno
v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 3. 2004.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 1/2004
Ob-8289/04
1. Naročnik: Vrhovno sodišče Republike
Slovenije – Center za informatiko.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana, Tavčarjeva 9, tel. 01/366-42-50, faks
01/366-43-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
poz. 1 – osebni računalnik z LCD zaslonom PC-01 – 150 kosov,

poz. 2 – laserski tiskalnik LT-02 – 45
kosov,
poz. 3 – prenosni računalnik PR-03
– 1 kos,
poz. 4 – datotečni strežnik DS-04 – 21
kosov,
poz. 5 – aktivna mrežna oprema AO-05
– 1 komplet.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: pozicije 1 in 2 po sodiščih
RS; ostale pozicije na sedežu naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava do 30
dni dni od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Vrhovno sodišče RS,
Center za informatiko, Nikola Janjić (Nikola.Janjic@sodisce.si).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 5. 4. 2004 do
16. 4. 2004 med 9. in 14. uro v tajništvu
Centra za informatiko, Vrhovno sodišče
RS, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, podstrešje sodne stavbe, soba 11, samo v
papirni obliki in s pooblastilom zastopnika
ponudnika ali prokurista ter navedbo naslova in telefonske številke kontaktne osebe v
času razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 5. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Vrhovno sodišče RS, Center za
informatiko, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, II.
nadstropje, soba 210 (vložišče).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 5. 2004 ob 12. uri v učilnici Centra za informatiko, Vrhovno sodišče RS, Tavčarjeva
9, 1000 Ljubljana, podstrešje sodne stavbe,
soba 14.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: da za
resnost ponudbe nudi bančno garancijo v
višini 500.000 SIT, ki mora veljati 90 dni od
roka za oddajo ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po prejemu računa in njegove potrditve s
strani odgovorne osebe naročnika.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): ni dovoljena.
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 razvidni iz Navodil
ponudnikom št. CIF-JR-1/2004-NAV, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do 5. 8.
2004, odločitev o izbiri do 7. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: so
razvidna iz Navodil ponudnikom št.:
CIF-JR-1/2004-NAV, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list S, št. 114 z dne 21.
11. 2003, št. 1/2004, Ob-106235.
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18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 3. 2004.
Vrhovno sodišče RS
Center za informatiko
Ob-8414/04
1. Naročnik: Lekarna Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ulica Stare pravde
11, Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: izdelava in
dobava kartonskih zloženk za galenske
izdelke.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Galenski laboratorij, Tbilisijka 87, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 15. 5. 2004
do 14. 5. 2007.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Lekarna Ljubljana,
Ulica Stare pravde 11, Ljubljana, Nataša
Jeršin, splošno kadrovska služba.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo se
lahko osebno prevzame v času od 8. do 12.
ure, do 20. 4. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na račun naročnika 01261-6030275049.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 10. ure, 20. 4. 2004.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Lekarna Ljubljana, Ulica Stare
pravde 11, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 4. 2004 ob 12. uri na sedežu naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica
v znesku 1,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
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: a) je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu, b) da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno, c)
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi kaznivega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen, d) 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, e) da je poravnal davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež, f) da ponudnik v zadnjih
šestih mesecih ni imel blokiranega računa,
g) da bo zagotavljal sukcesivno dobavo v
Galenski laboratorij po naročenih količinah,
h) da dobavlja blago fco lokacija naročnika
– razloženo, i) da bo dobavljal kartonske
zloženke v roku 15 dni po prejemu naročila. Dobavni rok se lahko podaljša le, če
se pogodbeni stranki tako sporazumeta, j)

da bo za kartonske zloženke, ki so predmet
razpisa, zagotavljal zahtevano kakovost,
določeno v predračunu, k) da bodo kartonske zloženke izdelane iz materialov, ki so
primerni za uporabo v farmaciji, kozmetiki
in prehrani, l) da bo na zahtevo naročnika
predložil vzorce kartonskih zloženk.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 6. 2004, predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe pa je 30. 4. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Jasna Ćetković, univ. dipl. ek., Ul. Stare
pravde 11, Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 3. 2004.
Lekarna Ljubljana
Št. 586-68/04
Ob-8734/04
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Log, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Dobja vas 187, 2390
Ravne na Koroškem, faks 02/82-20-912, tel.
02/82-23-963.
3. (a) Vrsta in količina blaga: smetarsko
vozilo za praznjenje tipskih smetarskih
posod od 120 l do 1100 l.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: dobava
vozila z vso opremo v celoti.
4. Kraj dobave: Javno komunalno podjetje Log d.o.o., Dobja vas 187, 2390 Ravne
na Koroškem.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 15. september 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Javno komunalno podjetje Log d.o.o., Dobja vas 187, Ravne na
Koroškem, Alojzija Osvald.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT (z DDV) na TRR
št. 25100-9705263184, ali na blagajni podjetja z navedbo namena nakazila.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno komunalno podjetje
Log d.o.o., Dobja vas 187, 2390 Ravne na
Koroškem.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 5. 2004 ob 10. uri v prostorih Javnega
komunalnega podjetja Log d.o.o., Dobja vas
187, 2390 Ravne na Koroškem.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica
v višini 10% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
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
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naročilih: zahteve so sestavni del razpisne
dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 150 dni od dneva odpiranja ponudb. Naročnik bo odločitev o sprejemu
ponudbe sprejel predvidoma v 30 dneh po
javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
garancija, odzivnost servisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Stanku Šipek, tel.
02/82-23-963.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 3. 2004.
Javno komunalno podjetje Log d.o.o.
Št. 687-68/04
Ob-8735/04
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Log, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Dobja vas 187, 2390
Ravne na Koroškem, faks 02/82-20-912, tel.
02/82-23-963.
3. (a) Vrsta in količina blaga: tovorno
motorno vozilo »prekucnik«.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: dobava
vozila z vso opremo v celoti.
4. Kraj dobave: Javno komunalno podjetje Log d.o.o., Dobja vas 187, 2390 Ravne
na Koroškem.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 31. julij 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Javno komunalno podjetje Log d.o.o., Dobja vas 187, Ravne na
Koroškem, Alojzija Osvald.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT (z DDV) na TRR
št. 25100-9705263184, ali na blagajni podjetja z navedbo namena nakazila.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno komunalno podjetje
Log d.o.o., Dobja vas 187, 2390 Ravne na
Koroškem.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 5. 2004 ob 12. uri v prostorih Javnega
komunalnega podjetja Log d.o.o., Dobja vas
187, 2390 Ravne na Koroškem.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica
v višini 10% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
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 so sestavni del razpisne
dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 120 dni od dneva odpiranja ponudb. Naročnik bo odločitev o sprejemu
ponudbe sprejel predvidoma v 30 dneh po
javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
garancija, odzivnost servisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Stanku Šipek, tel.
02/82-23-963.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 3. 2004.
Javno komunalno podjetje Log d.o.o.
Št. 1.7.931/2004
Ob-8740/04
1. Naročnik: Holding Slovenske železnice, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kontaktni vodnik RiS 100
90.000 kg.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali vse skupaj: oddaja za
celotno razpisano količino.
4. Kraj dobave: Centralno skladišče Zalog, Kriva pot 38, Zalog.
5. Sprejemljivost varijantnih ponudb: variantne ponudbe niso možne. Predvidena je
obveznost alternativnih ponudb.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: dobava 30. 7.
2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Holding
Slovenske železnice, d.o.o., Center za
nabavo, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, faks 00386(0)1/29-14-833, tel.
00386(0)1/29-14-491.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 10. ure in od 12. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 8.000 SIT + 1.600
SIT (DDV) na transakcijski račun št.
02923-0019346887 pri NLB. d.d. Ljubljana,
tuji ponudniki pa 35 EUR na devizni račun
NLB01000-0000200097-900-7100-59384/4.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o
plačilu. Poleg dokazila o plačilu je potrebno
priložiti registracijo podjetja in ime kontaktne osebe.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 5. 2004 do 12. ure v
tajništvo Centra za nabavo.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Holding Slovenske železnice,
d.o.o., Center za nabavo, Kolodvorska ul.
11, 1506 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 5. 2004 ob 9. uri, Center za nabavo,
sejna soba št. 606, Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v znesku 3,500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: minimalni rok plačila je 90 dni od datuma dobave.
12. Pravna oblika povezave 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 po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugemu organu;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
14. Datum do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum določitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe:
do vključno 3. 8. 2004; predvideni izbor do
21. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni rok in reference.
16. Morebitne
druge
informacije o naročilu: Center za nabavo, faks
00386(0)1/29-14-833,
e-pošta:nabava@slo-zeleznice.si.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 3. 2004.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 447
Ob-8770/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 449-23-02, faks
449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: klimatizacija upravnih zgradb Pošte Slovenije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: da.
4. Kraj dobave: Ljubljana 2x, Celje, Novo
mesto, Kranj in Nova Gorica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 45 dni po
podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Sektor za investicije in nabavo, Slomškov
trg 10, 2500 Maribor, oseba za informacije
Peter Hometer.
Zainteresiran ponudnik mora v zahtevku
za razpisno dokumentacijo navesti: predmet
(vrsta blaga) javnega naročila, svoj točen
naslov, davčno in matično številko, kontaktno osebo in dokazilo o plačilu za razpisno
dokumentacijo.
(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: 5. 5. 2004 do 11. 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:
5. 5. 2004 ob 11.30, 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 višini
1,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 90 dni
po izvedenem delu do 90% pogodbene
vrednosti in 10% pogodbene vrednosti po
opravljenem kvalitetnem prevzemu.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: v skladu z 42. in 42.a člena
ZJN-1A 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 ima za razpisano javno naročilo po
svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da
je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev,
da je finančno sposoben izvesti naročilo:
letni prihodki v letu 2002 morajo biti enaki
ali večji od trikratne vrednosti ponudbe, in ni
imel blokiran račun v zadnjih 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, za izkazane in potrjene terjatve, kolikor bo to zahtevano s strani dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev,
da bo za poplačilo obveznosti dobaviteljem
blaga, kooperantom in podizvajalcem upošteval enake roke plačil, kot so določeni v
pogodbi o prevzemu del z naročnikom, da
bo priznal in obračunal ter plačal dobaviteljem blaga, kooperantom in podizvajalcem
del zapadle obveznosti in zakonite zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih
zapadlih in potrjenih obveznosti po izdanih
računih za opravljene storitve podizvajalcev
in kooperantov, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe, da ni ponudil rok
plačila, ki je krajši od 90 dni, da ponujena
oprema izpolnjuje vse tehnične zahteve, da
je ponudil najmanj 36-mesečni garancijski
rok za ponujeno opremo, da ni dal zavajajoče podatke oziroma dajal zavajajoče podatke, da ponudnik v zadnjih 12 mesecih
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ni prekinil pogodbenega razmerja zaradi
neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
da je predložen obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije, da
je ponudnik pravilno in pravočasno izpolnil
pogodbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb
v zadnjih treh letih.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 75 dni od odpiranja ponudb,
predvideni datum odločitve 25. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudnena vrednost za sklop (klimatizacija
ene zgradbe).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 3. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 17/04
Ob-8787/04
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna enota Informacijski center.
2. Naslov naročnika: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna
enota Informacijski center, Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup namizne in mrežne računalniške opreme za
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Vrsta in količina opreme navedena
v točki b) sklopi.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
Specifikacija 1 (osebni računalniki):
1.1. osebni računalniki – 370 kosov;
Specifikacija 2 (ekrani):
2.1 monitorji LCD 15 palčni – 370 kosov;
Specifikacija 3 (prenosni računalniki):
3.1 prenosni računalniki – 56 kosov;
Specifikacija 4 (matrični tiskalniki):
4.1 matrični tiskalnik A4 – 5 kosov;
Specifikacija 5 (laserski tiskalniki):
5.1 laserski tiskalniki črno-beli A4
– 154 kosov,
5.2 mrežni laserski tiskalnik A4 – 9 kosov,
5.3 mrežni laserski tiskalnik A4 (ZK)
– 2 kosa,
5.4 mrežni laserski tiskalnik A3 – 10 kosov,
5.5. barvni mrežni laserski tisklanik A4
– 3 kose,
5.6 zmogljiv tiskalnik za multifunkcijsko
podporo – 1 kos;
Specifikacija 6 (dodatna oprema):
6.1 USB drive – 50 kosov;
Specifikacija 7 (strežniki):
7.1 strežniki manjše kapacitete – 7 kosov,
7.2 strežniki večje kapacitete – 1 kos.
Ponudnik mora ponuditi vsaj en sklop
(specifikacijo) opreme v celoti.
4. Kraj dobave: s strani naročnika določene lokacije poslovnih prostorov naročnika
po regijskih centrih Slovenije in montaža po
lokacijah v zahtevah specifikacij.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: dovoljena je osnovna ponudba in ena varianta
posameznega ponudnika za posamezni
sklop – specifikacijo.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek dobave konec junija 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna
enota Informacijski center, Janez Škufca,
univ. dipl. prof. mat., tel. 01/30-77-361, faks
01/23-12-667, e-mail: janez.skufca@zzzs.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dvignete vsak delovni dan po
objavi od 10. do 13. ure v tajništvu Informacijskega centra ZZZS, soba 345/III ali s pisnim zahtevkom po elektronski pošti oziroma
faksu (do roka predložitve ponudb). Zaželjen dvig razpisne dokumentacije v elektronski obliki na naslovu: janez.skufca@zzzs.si.
V zahtevku za dvig razpisne dokumentacije
obvezno navedite običajni poštni naslov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: predložitev ponudb: ponedeljek, 10. 5. 2004, do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna enota Informacijski
center, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, tajništvo, soba 345/III. Dovoljena je poštna ali
osebna dostava, ponudba, poslana po pošti,
mora do datuma in ure prispeti v tajništvo
Informacijskega centra.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponedeljek, 10. 5. 2004 ob 12.30, v sejni
sobi Informacijskega centra, Miklošičeva
24, Ljubljana, soba 342/III.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahtevane so naslednje nepreklicne bančne garancije: za resnost ponudbe, za izpolnitev
pogodbenih obveznosti in za odpravo napak
v garancijski dobi.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih zahtev financiranja, plačila skladno
z vzorcem pogodbe oziroma zahtevami razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
– izveden posel v vrednosti najmanj
50,000.000 SIT v preteklem letu za opremo,
ki je predmet razpisa (ločeno za vsak sklop
posebej); velja za sklope 1, 3, 5 in 7;
– dobavni rok do 30 dni;
– plačilni rok 45 dni ali več po prejemu;
– razmerje med povprečno bruto mesečno plačo na zaposlenega in povprečno bruto
mesečno plačo v RS za leto 2002 ne sme
biti manj kot 0,80;
– garancijski rok najmanj 3 leta za Specifikacije 1–5, najmanj 1 leto za Specifikaciji 6
in najmanj 5 let za Specifikacijo 7;
– garancijsko vzdrževanje za opremo
iz specifikacij 1–5 in 7 mora zagotavljati
ponudnik, kar pomeni, da za vse posege
naročnik kontaktira izključno s ponudnikom vsak delovni dan med 7. in 17. uro.
Odzivnost servisno/vzdrževalne službe v
garancijskem roku mora biti manjša od 3
ur, zamenjava okvarjene opreme v manj
kot 48 urah;
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– naročnik si pridržuje pravico do poziva
za preverjanje skladnosti ponujene opreme s specifikacijami. Preverjanje opreme
opravijo delavci ponudnika v prisotnosti
delavcev naročnika na delujoči opremi v
ponujeni konfiguraciji. Ponudnik mora pristopiti k preverjanju opreme v roku 36 ur
od poziva. Preverjanje opreme se izvaja na
lokaciji Informacijskega centra, Miklošičeva
24, 1507 Ljubljana;
– dobava opreme natančno po zahtevah
razpisne dokumentacije, naročnik si pridržuje pravico razlage specifikacij oziroma razpisne dokumentacije;
– oprema mora biti skladna z opremo
zavoda.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 7. 2004, naročnik bo odločitev sprejel do sredine maja 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: naročnik
bo izbral najugodnešega ponudnika z najnižjo oceno po formuli:
Ocena je cena /(1 + merilo v%), kjer je
merilo:
– plačilni rok: 0 – 1.0%
Cena v formuli je cena posameznega
sklopa (specifikacije) opreme v ponudbi.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: sestanek s ponudniki bo v četrtek,
22. 4. 2004 v sejni sobi Informacijskega
centra, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana,
soba 342/III, ob 10. uri.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 3. 2004.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Področna enota Informacijski center
Št. 170/2-3/2004
Ob-8814/04
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, tel. 05/66-96-100, faks
05/65-27-185.
3. (a) Vrsta in količina blaga: slikovni
medicinski tiskalnik.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantnih ponudb ni.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava 60 dni
po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran,
Vodopivec Alenka, tel. 05/66-96-218, faks
05/65-27-185.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 14. uro po tej objavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (DDV je vključen)
na podračun enotnega zakladniškega računa 01100-6030277312 odprt pri Banki Slovenije, z navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 5. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ortopedska bolnišnica Valdoltra,
Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, upravna
stavba, pisarna JN, Alenka Vodopivec.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 5. 2004 ob 11. uri, v sejni sobi nad lekarno, Ortopedska bolnišnica Valdoltra,
Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 3% ponudbene
vrednosti, garancija za dobro izvedbo posla v
višini 5% pogodbene vrednosti, garancija za
odpravo napak v garancijskem roku v višini
5% vrednosti posla, za katerega se daje.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih

ZJN-12.G

Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega razpisa za oddajo naročila gradenj po odprtem postopku
Št. 3530-14/2003-84

Ob-8822/04

Podaljšanje roka za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 119-120 z dne
5. 12. 2003, je bil objavljen javni razpis
“Izvedba gradbenih in obrtniških del in projektne dokumentacije za vse vrste instalacij za Novo Pediatrično kliniko Ljubljana”
(Ob-107036).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00 in 102/00) podaljšujemo rok za
predložitev ponudb na 28. 4. 2004 do 12.
ure. Odpiranje ponudb bo v veliki sejni sobi
Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, dne 28. 4. 2004 ob 13. uri. Čas, v
katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo je vsak delovni dan do 28. 4. 2004
med 9. in 12. uro. Kraj predložitve ponudb
ostane nespremenjen.
Ministrstvo za zdravje
Ob-8793/04
Dopolnitev
Naročnik Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, dopolnjuje javno naročilo A2
Karavanke – Obrežje, odsek Smednik–Krška vas. Glavna gradbena dela od km 0.000
do km 4.580: trasa, deviacije, regulacije,
kom. vodi in objekti, ki je bilo objavljeno v
Uradnem listu RS, št. 20-21 z dne 5. 3. 2004
(Ob-6336/04) in se v 11. točki Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila
v predpisih dopolni tekst: “Predvideno je,
da se bo predlagani odsek financiral tudi iz
sredstev Kohezijskega sklada.”.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: v skladu z 42 in 42.a členom
ZJN-1A mora ponudnik izpolnjevati naslednje pogoje: da je registriran pri pristojnem
državnem organu za dejavnost, ki je predmet razpisa; proti ponudniku ne sme biti
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja; ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen; ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi v RS;
dokazila o finančnem poslovanju (BON 1/P
in potrdilo bank o ponudnikovi solventnosti);
potrjen vzorec pogodbe; ponudnik ne sme
dati zavajajočih podatkov; ponudnik mora

priložiti vse dokumente, ki jih naročnik zahteva; ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
ponujeno blago mora popolnoma ustrezati
tehničnim zahtevam naročnika.
14. Datum do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 6. 2004, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe 11. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena za aparat do 80 točk in kakovost do
20 točk; točkovanje se izvede v skladu z
razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2004.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Ob-8794/04

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. Pogoj:
– seznam najvažnejših zgrajenih objektov v
zadnji petih letih: najmanj trije objekti v vrednosti posameznega objekta nad 500 mio SIT
(brez DDV), najmanj en objekt v vrednosti na
800 mio SIT (brez DDV). – 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), na enem
objektu v vednosti 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 zbornici.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Dopolnitev
Naročnik Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska
7, 1000 Ljubljana, dopolnjuje javno naročilo
A2 Karavanke – Obrežje, odsek Smednik–Krška vas. Gradnja čelne cestinske
postaje Drnovo, ki je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 17-18 z dne 27. 2. 2004
(Ob-5099/04) in se v 11. točki Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih dopolni tekst: “Predvideno je,
da se bo predlagani odsek financiral tudi iz
sredstev Kohezijskega sklada.”.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-8795/04
Dopolnitev
Naročnik Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, dopolnjuje
javno naročilo A2 Karavanke – Obrežje, odsek Smednik–Krška vas. Gradnja priključne
cestinske postaje Drnovo in avtocestne
baze-Izpostava Drnovo, ki je bilo objavljeno
v Uradnem listu RS, št. 17-18 z dne 27. 2.
2004 (Ob-5098/04) in se v 11. točki Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih dopolni tekst: “Predvideno
je, da se bo predlagani odsek financiral tudi
iz sredstev Kohezijskega sklada.”.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 404-01-24/2004

Ob-8800/04

Dopolnitev
V javnem razpisu za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku za predmet
javnega naročila gradnja študentskega
doma na Potočnikovi ulici v Ljubljani za
naročnika po tem javnem razpisu po načelu
“ključ v roke” s fiksno ceno, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 15-16 z dne 20. 2.
2004, Ob-4654/04, št. 23 z dne 12. 3. 2004,
Ob-6683/04, št. 404-01-24/2004, se dopolni
13. točka tako, da se sedaj glasi:
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih

Št. 481/04

Ob-8737/04

Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega
naročila št. JN 04/04: “Prilagoditev končnih
postaj na novi DCV Ljubljana”, objavljenem
v Uradnih listih RS, št. 17-18 z dne 27. 2.
2004, Ob-4910 (objava) in 26-29 z dne 26.
3. 2004, Ob-8114 (popravek objave), se
spremenijo naštete točke, ki se pravilno
glasijo:
7. (b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 15. aprila 2004, in
sicer vsak delovni dan od 8. do 14. ure.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene najkasneje do 15. aprila 2004

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
do 10. ure, ponudbe predložene po tem
roku ne bodo upoštevane.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. aprila 2004
ob 11. uri, v sejni sobi družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56/VII v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udeležili odpiranja ponudb, morajo predložiti podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje
ponudnika.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu ZJN: ostanejo
vsi dokumenti, navedeni v citiranih objavah
in vse zahteve v zvezi z njimi, pri čemer se
starost dokumentov določi glede na novi
datum odpiranja ponudb.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: upoštevati je potrebno
novi datum odpiranja ponudb, ostalo ostane
nespremenjeno.
16. Morebitne druge informacije o naročniku:
– navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku posredovani do 9. aprila 2004;
– vsa ostala določila v razpisni dokumentaciji ostanejo še naprej v veljavi;
– do naštetih sprememb je prišlo zaradi
naročnikove odločitve, da na željo prevzemnika razpisne dokumentacije podaljša rok za
oddajo ponudb.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. marec 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 011-04-2004

Ob-8803/04

Popravek
V javnem razpisu za oddajo del: modernizacija ceste R3-728/1148 Škofljica–Ig, ki
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 17-18
z dne 27. 2. 2004, Ob-4577/04 se popravi 6.
točka in se pravilno glasi:
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe:
7 mesecev po sklenitvi pogodbe.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2004

Ob-8812/04

Popravek
V javnem razpisu za oddajo del: Rekonstrukcija ceste R3-639 Spodnji Brnik-Zgornji
Brnik, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 17-18 z dne 27. 2. 2004, Ob-5028/04, se
popravi 6. točka in se pravilno glasi:
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 6
mesecev po sklenitvi pogodbe.
Direkcija RS za ceste
Št. 12/04
Ob-8274/04
1. Naročnik: Komunala Tolmin, Javno
podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Poljubinj 89h,
5220 Tolmin, tel. 05/38-19-300, faks
05/38-81-025, e-mail: kp.tolmin@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
vodovoda Tolmin – Dolje.
(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: /
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4. Kraj izvedbe: Zatolmin.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek: 1. julij
2004, zaključek: do 30. september 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Komunala Tolmin,
Javno podjetje d.d., tajništvo, Poljubinj
89h, 5220 Tolmin (razpisna dokumentacija
se lahko dvigne osebno ali pošlje po pošti
po predhodni dostavi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije s podatki o naslovu
ponudnika).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
javnega razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na transakcijski
račun št. 04753-0000100881 pri Novi KBM
d.d., Področje Nova Gorica.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 5. 2004 do 11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Komunala Tolmin, Javno podjetje
d.d., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin – tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 5. 2004 ob 12. uri v prostorih Komunale
Tolmin, Poljubinj 89h, Tolmin.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila najmanj 90 dni.
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: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 6. 8. 2004, predvideni datum
odločitve 14. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Sovdat Davorin, univ. dipl. inž, tel.
05/38-19-317.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 3. 2004.
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.

6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del predvidoma konec maja 2004 in dokončanje del
(skupaj z uporabnim dovoljenjem) v 180
dneh.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Javni zavod Mestne lekarne, Šutna 7, 1241 Kamnik, Ksenija Čevka, tel. 01/831-92-00, faks 01/831-92-05.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik med
9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.700 SIT na podračun pri
UJP: 01243-6030274573.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 11. 5. 2004 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Javni zavod Mestne lekarne, Šutna 7, 1241 Kamnik, računovodstvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 5. 2004 ob 11. uri na Javnem zavodu
Mestne lekarne, Šutna 7, 1241 Kamnik,
računovodstvo.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija ali garancija zavarovalnice v višini
10% od ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: določeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija 90 dni od odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve
do 25. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, rok izvedbe 20% in druge ugodnosti
10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 3. 2004.
Javni zavod Mestne lekarne

Št. 01/2004
Ob-8275/04
1. Naročnik: Javni zavod Mestne lekarne, Šutna 7, 1241 Kamnik.
2. Naslov naročnika: Javni zavod Mestne
lekarne, Šutna 7, 1241 Kamnik.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbeno obrtniških in inštalacijskih del
ter zunanje ureditve za Lekarno Mengeš
v prizidku k ZD Mengeš na parc. št. 704
v k.o. Mengeš.
(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: Mengeš, prizidek ZD
Mengeš na parc. št. 704 k.o. Mengeš.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: brez
variant.

Št. 2/2004
Ob-8282/04
1. Naročnik: Občina Duplek.
2. Naslov naročnika: Cesta 4. julija 106,
2241 Sp. Duplek, tel. 02/681-41-01.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena,
obrtniška, strojno in elektro instalacijska
dela za nadzidavo, dozidavo in rekonstrukcijo Osnovne šole Duplek. Izvedba
del je predvidena v letih 2004, 2005 in 2006,
v skladu s sredstvi, ki bodo zagotovljena v
proračunu Občine Duplek za leto 2004,
2005 in 2006.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: predvidena je oddaja naslednjih sklopov: gradbena in obrtniška dela, streha in ostrešje,
strojne instalacije, prezračevanje, elektroinstalacije, stavbno pohištvo, slikopleskarska
dela. Sprejemljive so ponudbe za posamez-
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ni sklop, več sklopov ali za celotno javno naročilo. Kraj izvedbe: Sp. Duplek.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: /
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: v letu 2004 pričetek 20. 5. 2004, dokončanje 31. 8. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občinski urad občine
Duplek, Milena Ropoša.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na voljo v Občinskem uradu
občine Duplek od 5. 4. 2004 do zadnjega
dne za oddajo ponudbe. V tem času je
možno tudi pregledati projektno dokumentacijo za gradnjo in lokacijo izvedbe
razpisanih del.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 20.000 SIT, ki jih prevzemnik razpisne dokumentacije plača na
transakcijski račun Občine Duplek pri Banki
Slovenije, št. rač. 01226-0100008522.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno oddati do 3. 5. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Duplek, Cesta 4. julija
106, 2241 Sp. Duplek, označeno na način,
kot je to določeno v razpisni dokumentaciji.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 3. 5. 2004 ob 13. uri
v prostorih Občinskega urada občine Duplek.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora ponudbi priložiti garancijo za
resnost ponudbe v višini 1,500.000 SIT. Garancija mora veljati do 30. 6. 2004.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila
mora biti 60 dni po potrditvi situacije, ponudbena cena je fiksna za leto 2004, kasneje se
lahko povišuje v skladu z indeksom rasti cen
v gradbeništvu, avansi niso možni.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
a) da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
b) da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
c) da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
d) 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 ponudnikovega
poslovanja ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež;
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e) da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
f) 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;
g) da v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa;
h) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi;
i) da ni dal zavajajočih podatkov;
j) da sprejema plačilne pogoje;
k) da upošteva obveznosti, ki izhajajo iz
predpisov o varstvu pri delu in ureditvi delovnih pogojev;
l) da se ponudnik strinja s sistemom
gradnje po fazah po terminskem planu, ki bo
usklajen z investitorjem, v skladu z razpoložljivimi sredstvi naročnika in da bo naročnik
za vsako naslednjo fazo gradnje izvedel postopek s pogajanji po 89. členu ZJN-1A.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 6. 2003. Predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 10. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 80%,
– reference 10%,
– garancijska doba 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ostale informacije o javnem naročilu so
razvidne iz razpisne dokumentacije.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 3. 2004.
Občina Duplek
Št. 15/2004
Ob-8328/04
1. Naročnik: RTC Žičnice Kranjska Gora
d.d.
2. Naslov naročnika: Borovška cesta
103/a, 4280 Kranjska Gora, rtc-zicnice@rtc-zicnice-kranjskagora.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
štirisedežnice Podkoren.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Kranjska Gora, smučišče Podkoren.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek gradnje
takoj po podpisu pogodbe, dokončanje
gradnje do 1. 8. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Projektivno podjetje Kranj d.o.o., Bleiweisova cesta 6, 4000
Kranj, tel. 04/20-26-800 (Mojca Starič).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 9. 4. 2004, med
9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT, plačati na transakcijski račun Projektivnega podjetja Kranj
d.o.o.: 02068-0010979561 (NLB).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 4. 2004 do 10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: RTC Žičnice Kranjska Gora, Borovška cesta 103/a, 4280 Kranjska Gora.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 4. 2004 ob 11. uri v prostorih RTC Žičnice Kranjska Gora, Borovška 103/a, Kranjska Gora.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija v višini 15% ponujene ocenjene vrednosti pogodbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
financiranja so predstavljeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): ni določeno.
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 so navedene v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 16. 4. 2004 ob 11. uri.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladnost
ponudbe z razpisanimi pogoji (5%), ponudbena cena in plačilni pogoji (60%), refernce
ponudnika (30%), morebitne dodatne ugodnosti (5%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Projektivno podjetje Kranj d.o.o., kontaktna oseba Mojca Starič, tel. 04/20-26-800.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 3. 2004.
RTC Žičnice Kranjska Gora d.d.
Št. 40510-03/04
Ob-8329/04
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 69,
1230 Domžale, tel. 01/72-42-022, faks
01/72-14-005.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija Prešernove ceste v Domžalah.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Občina Domžale.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: julij–avgust 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Domžale,
Oddelek za Komunalne zadeve, Savska
2, Domžale, tel. 01/72-42-022, kontaktna
oseba: Jože Petarka.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek od 8.
do 14. ure, sreda od 8. do 12. ure in od 14.
do 18. ure, petek od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.000 SIT, transakcijski
račun: 01223-0100001491, sklic – javni
razpis “rekonstrukcija Prešernove ceste v
Domžalah”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 5. 2004 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Domžale, vložišče, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 5. 2004 ob 16. uri, Občina Domžale,
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Ljubljanska 69, Domžale, konferenčna
soba, 1. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica
vrednosti 10% ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po ZJF.
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: potrjeni pisni referenci za podobne
investicije v zadnjih 3 letih.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb,
predviden datum odločitve 21 dni po javnem
odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena 90% in reference 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Občina Domžale, Oddelek za komunalne zadeve, Savska 2, kontaktna oseba
Jože Petarka.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 3. 2004.
Občina Domžale
Št. 40510-1/04
Ob-8331/04
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 69,
1230 Domžale, tel. 01/72-42-022, faks
01/72-14-005.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija mostu v Zalogu.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Občina Domžale.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: maj–julij 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Domžale,
Oddelek za komunalne zadeve, Savska 2,
Domžale, tel. 01/72-42-022, kontaktna oseba: Primož Tonkli.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek od 8.
do 14. ure, sreda od 8. do 12. ure in od 14.
do 18. ure, petek od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.000 SIT, transakcijski račun: 01223-0100001491, sklic – javni razpis
“rekonstrukcija mostu v Zalogu”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 5. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Domžale, vložišče, Ljubljanska 69, Domžale.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 5. 2004 ob 15.30, Občina Domžale,
Ljubljanska 69, Domžale, konferenčna
soba, 1. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: izpolnjena menica v vrednosti 10% ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ZJF.

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: 2 potrjeni pisni referenci za izvedbo podobnih investicij v zadnjih 3 letih.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb,
predviden datum odločitve 21 dni po javnem
odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
90%, reference 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Občina Domžale, oddelek za komunalne
zadeve, Savska 2, kontaktna oseba Primož
Tonkli, tel. 01/724-20-22.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 3. 2004.
Občina Domžale
Ob-8334/04
1. Naročnik: Občina Radovljica.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta
19, 4240 Radovljica, tel. 04/537-23-00, faks
04/531-46-84.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
objekta za pripravo vode – Vodarna
Kropa.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
gradnja ni predvidena v več sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Občina Radovljica – nad
naseljem Kropa.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od maja 2004 do
avgusta 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo v sprejemni pisarni, kontaktna
oseba za pojasnila je Rado Pintar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.000 SIT na podračun Občine Radovljica, št. 01302-0100007805.
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 Radovljica, Gorenjska cesta 19, sprejemna pisarna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 4. 2004 ob 13. uri v mali sejni sobi občine.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica
v višini 2,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po potrditvi 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 sploš-
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nih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe do 28.
6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 3. 2004.
Občina Radovljica
Ob-8337/04
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja
13, 6000 Koper, tel. 05/66-86-100, faks
05/66-86-120.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
vodovodnega omrežja Liminjan.
Dolžina vodovoda 1280 m; duktil Ø 100
mm, raztežilnik 2 m3 - (2 kosa).
(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: KS Lucija - Občina Piran.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: varianta ni dopustna.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden pričetek del na izgradnji 24. 5. 2004, datum
dokončanja 22. 8. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Rižanski vodovod Koper d.o.o. – Ulica 15. maja 13, 6000 Koper
- tajništvo, soba 101, Stopar Mira.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 29. 4. 2004 do
13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumentacije v višini 30.000 SIT. Način plačila je: virman, na transakcijski račun št.
10100-0000055382 pri Banki Koper d.d.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 4. 2004 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Rižanski vodovod Koper d.o.o. (tajništvo), Ulica 15. maja 13, 6000 Koper.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 4. 2004 ob 13.15, na Rižanskem vodovodu, soba št. 113.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za vrednost 1,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisnih 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: po razpisnih pogojih.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o spre-
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jemu ponudbe: datum veljavnosti ponudbe
1. 8. 2004. Predviden datum odločitve o
sprejemu ponudbe 4. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: naročnik
bo pri izboru najugodnejšega ponudnika
upošteval najnižjo ceno ob izpolnjevanju
vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 3. 2004.
Rižanski vodovod Koper d.o.o.
Št. 18/1274/2004
Ob-8382/04
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Elektro-Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, telefaks 01/474-27-62, tel. 01/474-30-00.
3. (a) Opis in obseg gradnje: preureditev prostorov v I. in II. nadstropju stavbe
RCV.
(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: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, stavba RCV
(I. in II. nadstropje).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 150 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: pri naročniku, prevzem
dokumentacije v tajništvu Službe za meritve,
3. nadstropje, Dejana Kneževič, dodatne informacije Pero Papić.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 13. 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 na račun št.
02924-0017900956, sklic na UPO št. 18.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 5. 2004 do 9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, vložišče, prevzemnica Katarina
Krepfl.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
4. 5. 2004 ob 10. uri, v sejni sobi RCV, IV.
nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 5% ponudbene vrednosti
z veljavnostjo 60 dni od dneva odpiranja
ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa
ni, plačilni rok najmanj 60 dni, gotovinsko
plačilo po opravljenih delih.
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 izbrano
skupino izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji mora biti predložena
pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora
natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
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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 še naslednje pogoje:
– rok izvedbe mora biti krajši od 150 dni
od dneva veljavnosti pogodbe,
– zavarovanje za morebitno nastalo škodo v višini 40% vrednosti investicije,
– zagotavljanje stalne prisotnosti vodje
gradbišča,
– zagotoviti prisotnost delavca, ki je že
delal na podobnih delih v centrih vodenja ali
objektih pri katerih računalniška ali telekomunikacijska oprema dela neprekinjeno,
– varovanje delovišča in vstopa v stavbo
RCV s svojim varnostnikom,
– urediti gradbeni električni priključek in
svoj montažni WC,
– hrupna dela opravljati izven rednega
delovnega časa ELES-a,
– izvajalec si mora organizirati delo tako,
da upošteva, da na objektu ni prostora za
skladiščenje materiala,
– odstranitev materiala (gradbenega,..)
se izvaja s sprotnim odvozom (kontejner),
– postavitev fasadnega dvigala za odvoz
in dovoz materiala,
– protiprašno ščitenje fasade, stopnišča,
naprav in prostorov,
– zavarovanje naravnega kamna pred
poškodbami v avli, na stopnišču in vhodu v
zgradbo. Morebitne poškodbe popraviti na
svoje stroške,
– zagotoviti dnevno čiščenje stopnišča,
vhoda in okolice objekta,
– ponudnik mora zagotoviti neprekinjeno
obratovanje naprav v TK in DTS prostoru v 1.
nadstropju ter Komandnega centra v 2. nadstropju v teku izvajanja gradbenih, strojnih in
elektro del (zaščita proti prahu, vodi, zagotovitev noramlne delovne temperature),
– ponujena oprema ne sme biti slabše
kvalitete od navedene referenčne opreme v
tehničnih specifikacijah,
– nepopolne ponudbe (ponudbe, ki ne
bodo v celoti zajele obsega specificiranih
del) bodo izločene,
– izločene bodo ponudbe, ki bodo imele
računske napake večje od 0,2% predračunske vrednosti,
– plačilni rok je najmanj 60 dni od dneva
izstavitve računa,
– garancijski rok za opravljena dela je
najmanj 4 leta od komisijsko ugotovljenega
prevzema del,
– vsaj dve referenci ponudnika ali podizvajalca na podobnih delih – ponudnik naj
navede št. pogodbe, datum podpisa pogodbe, naslov projekta – objekta, kjer je izvajal
podobna dela in pogodbenega partnerja.
Reference v ELES-u ni potrebno potrjevati,
navesti pa je potrebno št. pogodbe oziroma
naročila,
– mnenje pooblaščenega ravizorja v
skladu s 6. členom Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih porabnikov.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 5. 7. 2004, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe 4. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena (90%),
– plačilni pogoji (3%),
– s strani naročnikov potrjene pozitivne
reference ponudnika za tovrstna dela (5%),
– ISO standard (2%).

16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Pero Papić, tel. (GSM
031/370-929), 01/474-27-11, 02/429-96-44.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 3. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Splošni sektor
Št. 40505-3/2004
Ob-8419/04
1. Naročnik: Občina Postojna.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 4,
6230 Postojna, tel. 05/72-80-700, faks
05/72-80-780, e-pošta: obcina@postojna.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: komunalna
oprema stanovanjske soseske Poljane.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Postojna.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek junij 2004,
konec oktober 2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina
Postojna, soba št. 29, Zora Obreza, tel.
05/72-80-784, e-pošta: zora.obreza@postojna.si (za prevzem razpisne dokumentacije), Ivan Žnidaršič, tel. 05/72-80-760,
e-pošta: ivan.znidarsic@postojna.si (za
ostale informacije).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po predhodni najavi,
vsak delavnik med 8. in 14. uro, v sredo med
8. in 16. uro in v petek med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom razpisne dokumentacije plača naročniku nadomestilo za materialne stroške, ki znašajo
30.000 SIT (v ceno je vključen DDV). Nakazilo se izvede na račun 01294-0100016345,
Občina Postojna s pripisom “RD Poljane”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: petek, 14. 5. 2004 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, pisarna št. 22, 6230 Postojna, v zapečateni kuvert s pripisom “Ne odpiraj-ponudba komunalna oprema Poljane”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
četrtek, 14. 5. 2004 ob 11. uri v sejni sobi
Kulturnega doma Postojna, Gregorčičev
drevored 1 (vhod s Prešernove ul.), 6230
Postojna.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti naročila.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najkrajši
rok plačila je 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): 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.
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14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 30. 6. 2004, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 31. 5.
2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
A) ponudbena cena – 80 točk,
B) način plačila – 10 točk,
C) garancija – 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 21 z dne 5. 3.
2004, Ob-6376/04.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 3. 2004.
Občina Postojna
Št. 40505-5/2004
Ob-8420/04
1. Naročnik: Občina Postojna.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 4,
6230 Postojna, tel. 05/72-80-700, faks
05/72-80-780, e-pošta: obcina@postojna.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: kanalizacijsko omrežje Hruševje – ločeni sistem.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Hruševje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek junij 2004,
zaključek konec avgusta 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina
Postojna, soba št. 29, Zora Obreza, tel.
05/72-80-784, e-pošta: zora.obreza@postojna.si (za prevzem razpisne dokumentacije), Ivan Žnidašič, tel. 05/72-80-760,
e-pošta: ivan.znidarsic@postojna.si (za
ostale informacije).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: po predhodni
najavi, vsak delavnik med 8. in 14. uro, v
sredo med 8. in 16. uro in v petek med 8.
in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom razpisne dokumentacije plača naročniku nadomestilo za materialne stroške, ki znašajo
30.000 SIT (v ceno je vključen DDV). Nakazilo se izvede na račun 01294-0100016345,
Občina Postojna s pripisom “RD kanalizacija
Hruševje”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: četrtek, 13. 5. 2004 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, pisarna št. 22, 6230 Postojna, v zapečateni kuvert s pripisom “Ne odpiraj-ponudba kanalizacija Hruševje”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
četrtek, 13. 5. 2004 ob 10.30 v sejni sobi
Kulturnega doma Postojna, Gregorčičev
drevored 1 (vhod s Prešernove ul.), 6230
Postojna.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti naročila.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najkrajši
rok plačila je 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): 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: ponudba mora veljati
najmanj do 30. 6. 2004, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 31. 5.
2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
A) ponudbena cena – 80 točk,
B) način plačila – 10 točk,
C) garancija – 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 21 z dne 5. 3.
2004, Ob-6376/04.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 3. 2004.
Občina Postojna
Št. 37
Ob-8428/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor; tel.
02/449-23-05 in telefaks 02/449-23-79.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
sistemskih prostorov, in sicer: 1. sklop PE
Celje, 2. sklop PE Koper, 3. sklop PE Kranj
in 4. sklop PE Novo mesto.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: da.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Celje, Koper, Kranj,
Novo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek: takoj po
podpisu pogodbe, dokončanje: v 60 dneh od
podpisa pogodbe in uvedbe v posel.
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 – Alenka Mihurko – tel. 02/449-23-05.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure. Razpisno dokumentacijo pošljemo tudi po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.000 SIT na TRR
90672-0000040025, sklic 00 0000-17. Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu odkupnine za razpisno dokumentacijo in vaš
točen naslov ter davčno številko, posredujete po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo
številko in naziv javnega naročila, številko
telefaksa in kontaktno osebo zainteresiranega ponudnika.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za
investicije in nabavo, nabavna služba, Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 5. 2004 ob 10. uri v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10 v Mariboru.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: v skladu z 42. in 42.a členom
ZJN-1A mora ponudnik izpolnjevati naslednje pogoje: da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa; proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; ponudnik ne sme biti v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen; ponudnik mora imeti
poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu
s spredpisi v RS; dokazila o finančnem poslovanju (BON 1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti); ponudnik v zadnjih
šestih mesecih poslovanja ni smel imeti
blokiran račun več kot 5 dni skupaj; ponudnik v letu 2002 ni smel imeti promet manjši
od mnogokratnika 3 ponudbene vrednosti;
da je tehnično in kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo, da redno izpolnjuje
minimalne zahteve iz kolektivne pogodbe,
da odstopa od terjatev do naročnika v korist dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev za izkazane in potrjene terjatve,
kolikor bo to zahtevano s strani dobaviteljev
blaga, kooperanotov in podizvajalcev, da bo
za poplačilo obveznosti dobaviteljem blaga,
kooperanotom in podizvajalcem upošteval
enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi
o prevzemu del z naročnikom, da bo priznal
in obračunal ter plačal dobaviteljem blaga,
kooperantom in podizvajalcem del zapadle
obveznosti in zakonite zamudne obresti za
vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in
potrjenih obveznosti po izdanih računih za
opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov, da zakon podjetju ne prepoveduje
sklenitve pogodbe, da ponudnik v zadnjih 12
mesecih ni prekinil pogodbenega razmerja
zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti; potrdilo pooblaščenega revizorja, da
ima ponudnik za razpisano javno naročilo
po svojih knjigovodskih podatkih izkazano,
da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev do dneva izdaje potrdila; potrjen vzorec
pogodbe; ponudba mora biti veljavna najmanj 75 dni od dneva odpiranja ponudb;
ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov;
ponudnik mora priložiti vse dokumente, ki
jih naročnik zahteva zase, svoje partnerje (v
primeru predložitve skupne ponudbe) in podizvajalce; ponudnik mora predložiti izjavo,
da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije, pogodbo s podizvajalcem, oziroma pogodbo o skupnem nastopanju, če ponudnik
zagotavlja kapacitete s podizvajalcem ali v
obliki poslovnega sodelovanja; izjava ponudnika, v kateri ponudnik zagotavlja, da
upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje
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je povezano z določbami o varstvu pri delu,
zaposlovanju in delovnimi pogoji, veljavnimi
v Republiki Sloveniji, rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 75 dni od datuma odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb je 8. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
vrednost ponudbe po sklopu.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 3. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 24/04
Ob-8470/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, po
pooblastilu LIZ-inženiring, d.d., Ljubljana,
Vurnikova 2.
2. Naslov naročnika: Vurnikova 2,
1000 Ljubljana, faks 01/23-44-050, tel.
01/23-44-051.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
uvoza in zunanje ureditev Zavoda za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, navesti sklope in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek takoj po
podpisu pogodbe, dokončanje junij 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: LIZ-inženiring, d.d.,
Vurnikova 2, 1000 Ljubljana, dodatne informacije: Duša Hrček, ig., tel. 01/23-44-051,
faks 01/23-44-050.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 2. 4. 2004 od
10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 5.000 SIT, virmansko plačilo
na transakcijski račun 19100-0010023743,
pred dvigom razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 5. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: LIZ-inženiring, d.d., Vurnikova 2,
1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 5. 2004, ob 12. uri, LIZ-inženiring, d.d.,
Vurnikova 2, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: skladno
z določili pogojev iz razpisne dokumentacije.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno
z določili razpisnih pogojev iz razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): skladno z določili razpisnih pogojev iz razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
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tehnične sposobnosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. Zakona o javnih naročilih:
skladno z določili razpisnih pogojev iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na LIZ-inženiring, d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana,
Duša Hrček.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 4. 2004.
Po pooblastilu LIZ-inženiring, d.d.
Št. 352-01-7/2004
Ob-8476/04
1. Naročnik: Mestna občina Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto, faks 07/39-39-212, tel.
39-39-290.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
skupne javne komunalne infrastrukture v
sklopu ZN Adria.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ponudba se izdela v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekti so izdelani.
4. Kraj izvedbe: Novo mesto, ZN Adria.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del 15 dni
po sklenjeni pogodbi, konec del je odvisen
od obsega oddanih del in rokov, navedenih v
ponudbi, vendar najdlje do 31. 3. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina
Novo mesto, Oddelek za gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči, Novi trg 6, 8000 Novo
mesto. Kontaktna oseba je Darja Plantan,
tel. 07/39-39-290 ali 39-39-288.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času trajanja razpisa od 8. do 10. ure po predhodni telefonski
najavi na tel. 07/39-39-288.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred dvigom dokumentacije
je potrebno plačati znesek 12.000 SIT na
podračun Mestne občine Novo mesto, št.
01285-0100015234, model 00, sklicna št.
501 s pripisom “ZN Adria”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno oddati do 10. 5. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Novo mesto, Oddelek za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, Novi trg 6, 8000 Novo mesto, III. nadstropje, soba 84, Mirjana Vardijan.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 10. 5. 2004 ob 12. uri
v sejni sobi MO Novo mesto, II/67, Seidlova
cesta 1.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 5,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok pla-

čila je 60 dni od prejema računa oziroma
potrjene mesečne obračunske situacije v
skladu s pogodbo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): po veljavnem
zakonu.
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:
I. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
II. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
III. 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
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež,
IV. da ima poravnane 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 RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati,
V. da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika,
VI. da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 ali Podatke iz bilance uspeha in
Podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun (ponudnik bo predložil enega
od navedenih obrazcev v odvisnosti od
registracije),
VII. seznam najpomembnejših gradenj v
zadnjih treh letih, skupaj s potrdili o dobro
opravljenem delu, z vrednostmi in datumi
izvedbe,
VIII. izobrazbene in strokovne kvalifikacije izvajalca gradnje ter kvalifikacije vodstvenega osebja, zlasti oseb, ki bodo vodile
izvedbo gradnje,
IX. da ni dal zavajajočih podatkov,
X. da nudi 60-dnevni plačilni rok (ali
ugodneje) od prejema računa s strani naročnika,
XI. bančna garancija in izjave:
a) bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5,000.000 SIT (veljavna še 90 dni
od odpiranja),
b) izjava banke za pridobitev garancije
za dobro izvedbo del v višini 8,000.000 SIT,
veljavno do konca pogodbenega roka,
c) izjava banke za pridobitev garancije za
odpravo napak v garancijskem roku v višini
20,000.000 SIT.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
60 dni po odpiranju, ponudniki bodo o izbiri
obveščeni do 20. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena 100%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: v letu 2004 se bodo dela oddala do
največ 280 milijonov SIT. Po sprejetju proračuna za leto 2005 in zagotovljena sredstva
za nadaljevanje del v letu 2005 se bo z izvajalcem podpisal aneks še za dodatna sred-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
stva. Naročnik ni odškodninsko odgovoren,
če podaljšanja pogodbe zaradi neizpolnjenih
pogojev ne bo. Tudi najugodnejša ponudba
naročnika ne zavezuje k izboru ponudnika.
Naročnik si izrecno pridržuje pravico, da
lahko v vsakem trenutku brez kakršnegakoli povračila morebitnih stroškov interesentov
(ponudnikov) in obrazložitve razveljavi postopek in ne odda javnega naročila oziroma
ga odda v ponovljenem postopku.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 8 z dne 30. 1. 2004,
Ob-1172/04.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 3. 2004.
Mestna občina Novo mesto
Št. 110-1/04
Ob-8479/04
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: dobava in
montaža video kamer ob AC in izvedba
instalacij.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: AC odseki: Arja vas–Ptujska cesta; Pesnica–Šentilj; Ljubljanska obvoznica; Kozarje–Vrhnika; Hrušica–Vrba.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok izvedbe javnega naročila je 4 mesece 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 Marko Marolt, univ.
dipl. inž. el. – DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
Kotnikova 40, Ljubljana, Nadzor Dolenjska,
tel. 01/78-78-662, faks 01/78-78-664.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od
8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
13. 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 13. 5. 2004
ob 11. uri v prostorih DDC svetovanje inže-

niring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2,880.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
se financira iz lastnih sredstev DARS d.d.
Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): 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
v razpisni dokumentaciji,
– 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.
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, navedenem v vzorcu pogodbe.
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 najmanj
96,000.000 SIT za izvedbo vseh razpisanih del;
b) uspešne izkušnje kot glavni izvajalec
pri vsaj enem javnem naročilu za istovrstna
dela, kot je predmet javnega naročila v zadnjih 3 letih, v skladu z zahtevo po točki 5.1
(h) teh navodil ponudnikom;
c) Izjava o zagotovitvi in časovni razpoložljivosti glavne opreme za izvedbo del po
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tem razpisu kot je navedena v točki 5.1 (i)
teh navodil ponudnikom;
d) v ponudbi mora biti naveden odgovorni vodja projekta z delovno skupino za posamezna področja (oprema, instalacijska dela,
gradbena dela, projektantska dela), vključno z zunanjimi sodelavci. Posebej mora biti
navedeno, katera dela bodo izvajali zunanji
sodelavci oziroma podizvajalci. Za vse sodelujoče je potrebno navesti reference.
Ponudbi je potrebno priložiti organizacijsko shemo ključnih kadrov predlaganih za
vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi,
drugih strokovnih delavcev odgovornih za
izvedbo pogodbe, v skladu z zahtevo po
točki 5.1 (j);
Enake pogoje mora izpolnjevati tudi
oseba, ki jo izvajalec določi za svojega zastopnika v vzorcu pogodbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
142 dni po preteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev
o sprejemu ponudbe je 22. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo za
ocenitev ponudbe je najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 3. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-8480/04
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba rekonstrukcije mostu čez Polskavo VA 063
na AC odseku Fram–Slovenska Bistrica.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: delo se oddaja v celoti in obsega:
1.1 Rekonstrukcija mostu čez Polskavo
VA 063 v km 4,400 AC odseka 0036 Fram
– Slovenska Bistrica.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: AC odsek Fram-Slovenska Bistrica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: skrajni rok za
dokončanje del je 8 tednov od uvedbe izvajalca v delo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna oseba je Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/30-68-204, faks 01/30-68-206. Strokovne
informacije posreduje Aleš Berkopec, univ.
dipl. inž. grad. – DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
Kotnikova 40, Ljubljana, tel. 01/30-68-217,
faks 01/30-68-251.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
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mentacija je na voljo vsak delovni dan od
8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
11. 5. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 11. 5. 2004
ob 10. uri v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2,340.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
se financira iz lastnih sredstev DARS d.d.
Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): 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 (n),
– 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 part-
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nerje 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 gradbenih del
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 500 mio SIT za
izvedbo vseh razpisanih del;
b) uspešne izkušnje kot glavni izvajalec
pri vsaj enem javnem naročilu za istovrstna
dela, kot je predmet javnega naročila v zadnjih 5 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;
d) odgovorni vodja del mora biti oseba z
visoko ali višjo izobrazbo gradbene stroke z
opravljenim strokovnim izpitom in 10-letnimi
izkušnjami pri podobnih projektih po naravi
in sestavi in to najmanj 5 let kot odgovorni
vodja del.
Enake pogoje mora izpolnjevati tudi oseba, ki jo izvajalec določi za svojega zastopnika v vzorcu pogodbe (18. člen).
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
142 dni po preteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev
o sprejemu ponudbe je 21. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo za ocenitev ponudbe je najnižja cena,
ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 3. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-8481/04
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: zaščita
pred hrupom PO1 in PO3 ob avtocesti
A2 na razcepu Kozarje (III. del).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: delo se oddaja v celoti in obsega:
1.1 Izvedba zaščite pred hrupom PO 1
na kraku B razcepa Kozarje, ki obsega:
– APO 1/1 (odsek 0615)…L =
406,54 m, h = 4,5 m, km 13+293.000 do
km 13+699.540,
– APO 1/2 (odsek 0615)…L =
141,00 m, h = 3,0 m, km 13+699.540 do
km 13+840.540.
Izvedba zaščite pred hrupom PO 3 na
kraku D razcepa Kozarje, ki obsega:
– APO 3/1 (odsek 0015)…L =
120,00 m, h = 5,0 m, km 13+179.011 do
km 13+299.011,

– APO 3/2 (odsek 0015)…L =
210,00 m, h = 3,0 m, km 13+299.011 do
km 13+509.011,
– APO 3/3 (odsek 0115)…L =
220,54 m, h = 4,5 m, km 13+509.011 do
km 13+729.551,
(Pravilno:
km
00+000.000
do
km 00+220.540)
– APO 3/4 (odsek 0115)…L =
279,00 m, h = 3,5 m, km 13+729.551 do
km 14+025.092
(Pravilno: km 00+220.540 do km
00+499.540).
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: avtocesta A2 na razcepu
Kozarje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: skrajni rok za
dokončanje del je za dela pod točko 1.1
Navodil ponudnikom naslednji:
– izvedba PH zaščite na kraku B 65 dni
od uvedbe izvajalca v delo,
– izvedba PH zaščite na kraku D 80 dni
od uvedbe izvajalca v delo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu:
DDC svetovanje inženiring, Družba za
svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna
oseba je Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad.,
tel. 01/30-68-204, faks 01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Aleš Vojska,
univ. dipl. inž. grad., DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, tel.
01/30-68-219, faks 01/30-68-251.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od
8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
12. 5. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 12. 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
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 11,160.000 SIT, za veljavnost bančne
garancije mora biti najmanj 142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
se financira iz lastnih sredstev DARS d.d.
Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
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pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): 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
v razpisni dokumentaciji,
– 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.
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 gradbenih del
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 450 mio SIT za
izvedbo vseh razpisanih del oziroma:
b) uspešne izkušnje kot glavni izvajalec
pri vsaj enem javnem naročilu za istovrstna
dela, kot je predmet javnega naročila v zadnjih 5 letih,
c) izjava o zagotovitvi in časovni razpoložljivosti glavne opreme za izvedbo del, po
tem razpisu,
d) odgovorni vodja del mora biti oseba z
visoko ali višjo izobrazbo gradbene stroke z
opravljenim strokovnim izpitom in 10-letnimi
izkušnjami pri podobnih projektih po naravi
in sestavi in to najmanj 5 let kot odgovorni
vodja del.
Enake pogoje mora izpolnjevati tudi oseba, ki jo izvajalec določi za svojega zastopnika v vzorcu pogodbe (18. člen).
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
142 dni po preteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev
o sprejemu ponudbe je 21. 6. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo za ocenitev ponudbe je najnižja cena,
ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen
v Ur. l. RS, št. 7-8 z dne 30. 1. 2004.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 3. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 41
Ob-8775/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
02/449-23-05 in telefaks 02/449-23-79.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena,
obrtniška in instalacijska dela pri ureditvi
poštnih prostorov pošte Ponikva.
(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: Ponikva.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek: takoj po
podpisu pogodbe, dokončanje: 3. 9. 2004.
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 – Alenka Mihurko – tel. 02/449-23-05.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure. Razpisno dokumentacijo pošljemo tudi po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.000 SIT na TRR
90672-0000040025, sklic 00 0000-17. Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu odkupnine za razpisno dokumentacijo in vaš
točen naslov ter davčno številko, posredujete po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo
številko in naziv javnega naročila, številko
telefaksa in kontaktno osebo zainteresiranega ponudnika.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 4. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
za investicije in nabavo, Nabavna služba,
Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 4. 2004 ob 12.30, v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10 v Mariboru.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: v skladu z 42. in 42.a členom
ZJN-1A mora ponudnik izpolnjevati naslednje pogoje: da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
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razpisa; proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; ponudnik ne sme biti v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen; ponudnik mora imeti
poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu
s spredpisi v RS; dokazila o finančnem poslovanju (BON 1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti); ponudnik v zadnjih
šestih mesecih poslovanja ni smel imeti
blokiran račun več kot 5 dni skupaj; ponudnik v letu 2002 ni smel imeti promet manjši
od mnogokratnika 3 ponudbene vrednosti;
da je tehnično in kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo, da redno izpolnjuje
minimalne zahteve iz kolektivne pogodbe,
da odstopa od terjatev do naročnika v korist dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev za izkazane in potrjene terjatve,
kolikor bo to zahtevano s strani dobaviteljev
blaga, kooperantov in podizvajalcev, da bo
za poplačilo obveznosti dobaviteljem blaga,
kooperantom in podizvajalcem upošteval
enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi
o prevzemu del z naročnikom, da bo priznal
in obračunal ter plačal dobaviteljem blaga,
kooperantom in podizvajalcem del zapadle
obveznosti in zakonite zamudne obresti za
vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in
potrjenih obveznosti po izdanih računih za
opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov, da zakon podjetju ne prepoveduje
sklenitve pogodbe, da ponudnik v zadnjih 12
mesecih ni prekinil pogodbenega razmerja
zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti; potrdilo pooblaščenega revizorja, da
ima ponudnik za razpisano javno naročilo
po svojih knjigovodskih podatkih izkazano,
da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev do dneva izdaje potrdila; potrjen vzorec
pogodbe; ponudba mora biti veljavna najmanj 75 dni od dneva odpiranja ponudb;
ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov;
ponudnik mora priložiti vse dokumente, ki
jih naročnik zahteva zase, svoje partnerje (v
primeru predložitve skupne ponudbe) in podizvajalce; ponudnik mora predložiti izjavo,
da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije, pogodbo s podizvajalcem, oziroma pogodbo o skupnem nastopanju, če ponudnik
zagotavlja kapacitete s podizvajalcem ali v
obliki poslovnega sodelovanja; izjava ponudnika, v kateri ponudnik zagotavlja, da
upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje
je povezano z določbami o varstvu pri delu,
zaposlovanju in delovnimi pogoji, veljavnimi
v Republiki Sloveniji, rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
ponudnik mora predložiti izjavo, da bo končal z deli v zahtevanem roku.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 75 dni od datuma odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb je 11. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
vrednost ponudbe.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 3. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
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Št. 43
Ob-8776/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
02/449-23-05 in telefaks 02/449-23-79.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena,
obrtniška in instalacijska dela pri ureditvi
poštnih prostorov pošte Mozirje.
(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: Mozirje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek: takoj po
podpisu pogodbe, dokončanje: 3. 9. 2004.
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 – Alenka Mihurko – tel. 02/449-23-05.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure. Razpisno dokumentacijo pošljemo tudi po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.000 SIT na TRR
90672-0000040025, sklic 00 0000-17. Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu odkupnine za razpisno dokumentacijo in vaš
točen naslov ter davčno številko, posredujete po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo
številko in naziv javnega naročila, številko
telefaksa in kontaktno osebo zainteresiranega ponudnika.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 4. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
za investicije in nabavo, Nabavna služba,
Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 4. 2004 ob 11. uri v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10 v Mariboru.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z 42. in 42.a
členom ZJN-1A mora ponudnik izpolnjevati naslednje pogoje: da je registriran pri
pristojnem državnem organu za dejavnost,
ki je predmet razpisa; proti ponudniku ne
sme biti uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen; ponudnik mora imeti
poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s spredpisi v RS; dokazila o finanč-
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nem poslovanju (BON 1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti); ponudnik v
zadnjih šestih mesecih poslovanja ni smel
imeti blokiran račun več kot 5 dni skupaj;
ponudnik v letu 2002 ni smel imeti promet
manjši od mnogokratnika 3 ponudbene
vrednosti; da je tehnično in kadrovsko
sposoben izvesti javno naročilo, da redno
izpolnjuje minimalne zahteve iz kolektivne pogodbe, da odstopa od terjatev do
naročnika v korist dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev za izkazane in
potrjene terjatve, kolikor bo to zahtevano
s strani dobaviteljev blaga, kooperantov in
podizvajalcev, da bo za poplačilo obveznosti dobaviteljem blaga, kooperantom in
podizvajalcem upošteval enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi o prevzemu
del z naročnikom, da bo priznal in obračunal ter plačal dobaviteljem blaga, kooperantom in podizvajalcem del zapadle
obveznosti in zakonite zamudne obresti za
vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in
potrjenih obveznosti po izdanih računih za
opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov, da zakon podjetju ne prepoveduje
sklenitve pogodbe, da ponudnik v zadnjih
12 mesecih ni prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti; potrdilo pooblaščenega revizorja, da ima ponudnik za razpisano javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, kooperantov
in podizvajalcev do dneva izdaje potrdila;
potrjen vzorec pogodbe; ponudba mora
biti veljavna najmanj 75 dni od dneva
odpiranja ponudb; ponudnik ne sme dati
zavajajočih podatkov; ponudnik mora
priložiti vse dokumente, ki jih naročnik
zahteva zase, svoje partnerje (v primeru
predložitve skupne ponudbe) in podizvajalce; ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije, pogodbo s podizvajalcem, oziroma
pogodbo o skupnem nastopanju, če ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalcem ali v obliki poslovnega sodelovanja;
izjava ponudnika, v kateri ponudnik zagotavlja, da upošteva obveznosti, katerih
izpolnjevanje je povezano z določbami o
varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji, veljavnimi v Republiki Sloveniji,
rok plačila mora ustrezati zahtevanemu
v razpisni dokumentaciji, ponudnik mora
predložiti izjavo, da bo končal z deli v zahtevanem roku.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 75 dni od datuma odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb je 11. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
vrednost ponudbe.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 3. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 42
Ob-8777/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
02/449-23-05 in telefaks 02/449-23-79.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena,
obrtniška in instalacijska dela pri ureditvi
poštnih prostorov pošte 3104 Celje.
(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: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek: takoj
po podpisu pogodbe, dokončanje: 23. 8.
2004.
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 – Alenka Mihurko – tel. 02/449-23-05.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure. Razpisno dokumentacijo pošljemo tudi po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.000 SIT na TRR
90672-0000040025, sklic 00 0000-17. Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu odkupnine za razpisno dokumentacijo in vaš
točen naslov ter davčno številko, posredujete po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo
številko in naziv javnega naročila, številko
telefaksa in kontaktno osebo zainteresiranega ponudnika.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 4. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
za investicije in nabavo, Nabavna služba,
Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 4. 2004 ob 9. uri v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10 v Mariboru.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z 42. in 42.a
členom ZJN-1A mora ponudnik izpolnjevati
naslednje pogoje: da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost,
ki je predmet razpisa; proti ponudniku ne
sme biti uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen; ponudnik mora imeti poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi v RS; dokazila o finančnem poslovanju
(BON 1/P in potrdilo banke o ponudnikovi
solventnosti); ponudnik v zadnjih šestih
mesecih poslovanja ni smel imeti blokiran račun več kot 5 dni skupaj; ponudnik
v letu 2002 ni smel imeti promet manjši od
mnogokratnika 3 ponudbene vrednosti;
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da je tehnično in kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo, da redno izpolnjuje
minimalne zahteve iz kolektivne pogodbe, da odstopa od terjatev do naročnika
v korist dobaviteljev blaga, kooperantov
in podizvajalcev za izkazane in potrjene
terjatve, kolikor bo to zahtevano s strani
dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev, da bo za poplačilo obveznosti
dobaviteljem blaga, kooperantom in podizvajalcem upošteval enake roke plačil, kot
so določeni v pogodbi o prevzemu del z
naročnikom, da bo priznal in obračunal ter
plačal dobaviteljem blaga, kooperantom in
podizvajalcem del zapadle obveznosti in
zakonite zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po izdanih računih za opravljene
storitve podizvajalcev in kooperantov, da
zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve
pogodbe, da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni prekinil pogodbenega razmerja
zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti; potrdilo pooblaščenega revizorja, da
ima ponudnik za razpisano javno naročilo
po svojih knjigovodskih podatkih izkazano,
da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev do dneva izdaje potrdila; potrjen
vzorec pogodbe; ponudba mora biti veljavna najmanj 75 dni od dneva odpiranja
ponudb; ponudnik ne sme dati zavajajočih
podatkov; ponudnik mora priložiti vse dokumente, ki jih naročnik zahteva zase, svoje partnerje (v primeru predložitve skupne
ponudbe) in podizvajalce; ponudnik mora
predložiti izjavo, da sprejema pogoje iz
razpisne dokumentacije, pogodbo s podizvajalcem, oziroma pogodbo o skupnem
nastopanju, če ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalcem ali v obliki poslovnega sodelovanja; izjava ponudnika, v kateri
ponudnik zagotavlja, da upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z
določbami o varstvu pri delu, zaposlovanju
in delovnimi pogoji, veljavnimi v Republiki
Sloveniji, rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji, ponudnik mora predložiti izjavo, da bo končal z
deli v zahtevanem roku.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 75 dni od datuma odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb je 11. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
vrednost ponudbe.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 3. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 035-2-1-2/2004
Ob-8797/04
1. Naročnik: Občina Gorišnica.
2. Naslov naročnika: Gorišnica 54,
2272 Gorišnica, tel. 02/743-11-11, faks
02/743-11-20.
3. (a) Opis in obseg gradnje: modernizacija cest in preplastitve cest na
območju Občine Gorišnica za leto 2004
in 2005.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: delo se oddaja v celoti.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: območje Občine Gorišnica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek
del 8 dni po podpisu pogodbe, predvideno
dokončanje del 1. 9. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Gorišnica,
Gorišnica 54, 2272 Gorišnica.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik med
8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: v znesku 30.000 SIT (z
DDV) na TR 01228-0100016863 z navedbo
“Plačilo razpisne dokumentacije - modernizacija cest”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 4. 5. 2004 do 12. ure
ne glede na način pošiljanja.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Gorišnica, Gorišnica 54,
2272 Gorišnica, s pripisom “Ne odpiraj Modernizacija cest in preplastitve cest na
območju Občine Gorišnica za leto 2004 in
2005”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 2004 ob 14. uri, sejna soba Občine
Gorišnica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije, rok
plačila je 90 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru predložitve skupne ponudbe se zahteva predložitev 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.
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: podani v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30 dni od datuma odpiranja
ponudb, predviden datum odločitve o izbiri
izvajalca 9. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 3. 2004.
Občina Gorišnica
Št. 035-2-1-3/2004
Ob-8798/04
1. Naročnik: Občina Gorišnica.
2. Naslov naročnika: Gorišnica 54,
2272 Gorišnica, tel. 02/743-11-11, faks
02/743-11-20.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija večnamenske dvorane in gradnja prizidka.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: delo se lahko odda po sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projektna dokumentacija je izdelana.
4. Kraj izvedbe: Cirkulane.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek del 25. 6., predvideno dokončanje
del 15. 8.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Gorišnica,
Gorišnica 54, 2272 Gorišnica.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik med
8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: v znesku 15.000 SIT
(z DDV) na TR 01228-0100016863 z navedbo “Plačilo razpisne dokumentacije
- dvorana”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 3. 5. 2004 do 12. ure
ne glede na način pošiljanja.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Gorišnica, Gorišnica 54,
2272 Gorišnica, s pripisom “Ne odpiraj Rekonstrukcija večnamenske dvorane in
gradnja prizidka”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 5. 2004 ob 14. uri, sejna soba Občine
Gorišnica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije, rok
plačila je 60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru predložitve skupne ponudbe se zahteva predložitev 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.
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: podani v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30 dni od datuma odpiranja
ponudb, predviden datum odločitve o izbiri
izvajalca 9. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 3. 2004.
Občina Gorišnica
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ZJN-12.S

Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
storitev po odprtem
postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega razpisa za oddajo naročila storitev po odprtem postopku
Št. 513-19/2004

Ob-8415/04

Podaljšanje roka javnega razpisa
V Uradnem listu RS, št. 15-16 z dne
20. 2. 2004, Ob-4545/04, je bil objavljen
javni razpis za oddajo naročila storitve po
odprtem postopku, za fizično varovanje
poslovnih prostorov in premoženja z receptorsko službo ter sprejem alarmnih signalov
(požar, vlom), stalno pripravljenost na izvajanje intervencij, izvajanje intervencij in izvajanje rednega letnega preventivnega pregleda z rednim letnim servisom ter servisom
na posebno zahtevo naročnika za naprave
za javljanje vloma in ropa, javljanje požara
ter opreme za video nadzor na lokaciji naročnika Centrala Ljubljana na Tržaški cesti
16 v Ljubljani in Izpostavi Ljubljana, Cesta
v Kleče 12 v Ljubljani, z arhivskimi prostori
na lokacijah Cerknica, Cesta 4. maja 70b,
Kamnik, Šutna 37 in Litija, Ponoviška 14,
za katerega podaljšujemo rok za predložitev ponudb in spremembo datuma javnega
odpiranja ponudb, kot sledi:
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
jo bo ponudnik predložil naročniku do dne
13. 4. 2004, najkasneje do 10. ure.
Javno odpiranje ponudb bo dne 13. 4.
2004 ob 11. uri.
Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostaneta nespremenjena.
Agencija Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve
Št. 404-01-40/2004

Ob-8801/04

Dopolnitev
V javnem razpisu za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku 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, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 25 z dne 19. 3. 2004, Ob-6994/04, št.
26-29 z dne 26. 3. 2004, Ob-8197/04, št.
404-01-40/2004, se dopolnijo 14., 18. in 19.
točka tako, da se sedaj glasijo:
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. Pogoj: – seznam
najvažnejših zgrajenih objektov v zadnji
petih letih: najmanj trije objekti v vred-
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nosti posameznega objekta nad 100 mio
SIT (brez DDV). – Seznam zaposlenih in
drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za
izvedbo pogodbe, in sicer: odgovorni vodja
razpisanih del, pravnik, strokovni nadzor za
GOI dela, strokovni nadzor za elektroinstalcije, strokovni nadzor za strojne instalacije
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 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 nadzor za elektro instalacije: najmanj
visoko strokovno izobrazbo, 5 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.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: po zaključku razpisnega obdobja in še
pred potekom treh let od sklenitve pogodb
z izbranimi izvajalci, si naročnik pridržuje
pravico oddati naročilo za nove storitve, ki
so ponovitev podobnih storitev po tem razpisu in pod pogojem, da jih bodo izvajali isti
izvajalci, ki jim je naročnik oddal to naročilo
in da te nove storitve ustrezajo osnovnemu
projektu (89. in 97. člen ZJN-1A).
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 25 z dne 19. 3.
2004, Ob-6994/04.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 5/35-1470/6-04

Ob-8780/04

Sprememba
V javnem razpisu, objavljenem v Ur. l.
RS, št. 14 z dne 13. 2. 2004, Ob-2242/04,
za Microsoft Authorisised Premier Support
(MAPS) Enterprice storitve, se popravijo
9. (a), (b) in 10. točka, ki se pravilno glasijo:
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 4. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za investicije in nabavo, Nabavna
služba, Slomškov trg 10 v Mariboru,
če bodo ponudbo oddali osebno, Pošta
Slovenije, d.o.o., Sektor za investicije in
nabavo, Nabavna služba, 2500 Maribor,
če bodo ponudbo poslali priporočeno
po pošti.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 4. 2004 ob 12.30, v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10 v Mariboru.
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene. Veljavnost dokumentov se bo upoštevala, glede na roke, ki so bili objavljeni
dne 14. 2. 2004 (ni potrebo prilagati novih
dokumentov). Prav tako se bo veljavnost
ponudbe upoštevala 75 dni od 2. 3. 2004
(dan odpiranja ponudb, kot je bil objavljen
dne 14. 2. 2004).
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor

Št. 3/2004
Ob-8277/04
1. Naročnik: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad.
2. Naslov naročnika: Poljanska cesta
31, 1000 Ljubljana, tel. 01/47-10-500, faks
01/47-10-503.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: tehnično spremljanje izvajanja investicij (52) naročnika v okviru
soinvestitorstva z občinami (48) (Priloga
I B, št. 27).
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: možna
je oddaja po sklopih pod pogoji iz razpisne
dokumentacije.
5. Kraj izvedbe: v 48 občinah po Sloveniji, navedenimi v razpisni dokumentaciji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: maj 2004 – junij
2005, različno po lokacijah.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna
dokumentacija se lahko dvigne na sedežu
naročnika na Poljanski cesti 31, Ljubljana, kontaktna oseba Biserka Prošek, tel.
01/47-10-507, faks 01/47-10-508, e-naslov:
biserka.prosek@stanovanjskisklad-rs.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 12.000 SIT z nakazilom na transkakcijski račun naročnika št. 01100-6270960211, s sklicem: 00
7906-713001, namen nakazila: “tehnično
spremljanje”.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 5. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Stanovanjski sklad Republike
Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31,
1000 Ljubljana. Zapečatene ovojnice morajo
biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj
– Ponudba”.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 2004 ob 12. uri na sedežu naročnika.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedena v razpisni dokumentaciji.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudb do
30. 6. 2004, predvideni datum odločitve
10. 5. 2004.
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17. Merila za ocenitev ponudb: navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene v razpisni dokumentaciji.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 3. 2004.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 90415-4/2004-4
Ob-8332/04
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Geodetska uprava Republike
Slovenije.
2. Naslov naročnika: Geodetska uprava
Republike Slovenije, 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: zajem podatkov za državno topografsko karto v merilu 1: 5000
(DTK 5) in izdelavo geodetskih podlag
za prikaz prostorskih planskih aktov (priloga 1B-storitve-druge storitve).
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročnik bo oddal javno naročilo po nalogah:
4.1. območje 1 (50 listov merila
1: 5000),
4.1.1. GU (20 listov),
4.1.2 – Piran (4 listi),
4.1.3 – Sežana (13 listov),
4.1.4 – Hrastnik (8 listov),
4.1.5 – Tržič (5 listov),
4.2. območje 2 (50 listov merila
1:5000),
4.3. območje 3 (50 listov merila
1:5000).
5. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v
prostorih izvajalca in na terenu.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek po uveljavitvi pogodb, predviden čas dokončanja
je 20. oktober 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Služba za finančne in splošne zadeve, Glavni urad, Zemljemerska 12, Ljubljana, Nives Jurcan, tel.
01/478-49-27, soba P07.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
22. 4. 2003 do 9. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo v višini
5.000 SIT na račun 01100-1000616337 11
25127-7141998-00000004; pri prevzemu
preko spletnih strani plačilo ni potrebno.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 22. 4. 2004 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Nives
Jurcan, soba P07.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 4. 2004 ob 10. uri v prostorih Geodetske
uprave Republike Slovenije, Zemljemerska
12, Ljubljana, sejna soba v pritličju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica
oziroma bančna garancija.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naloge
4.1.1., 4.2 in 4.3 v celoti financira naročnik,

naloge 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 in 4.1.5 pa 50%
financira naročnik ter 50% občine.
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: primerna fotogrametrična oprema
za stereo izvrednotenje; usposobljeno osebje za zajem topografskih podatkov na fotogrametričnem inštrumentu.
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:
Zakon o geodetki dejavnosti (Ur. l. RS, št.
8/00), Zakon o evidentiranju nepremičnin,
državne meje in prostorskih enot (Ur. l. RS,
št. 52/00).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati najmanj
do 30. 6. 2004, naročnik bo sprejel odločitev
o izbiri predvidoma do 30. 4. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena (do
75 točk), izkušnje in reference ponudnika
na primerljivih delih (do 15 točk), ustreznost projektne skupine (ključnega osebja)
(do 10 točk).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Marija Brnot, 01/478-48-07, Nives
Jurcan, 01/478-49-27.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bilo objavljeno.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 3. 2004.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 1/04-105
Ob-8360/04
1. Naročnik: Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, Javni sklad.
2. Naslov naročnika: Trg republike 3,
1000 Ljubljana, tel. 01/241-48-20, faks
01/241-48-60.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: storitev revidiranja računovodskih izkazov Ekološko razvojnega
sklada Republike Slovenije, Javnega
sklada, terjatev sklada, namenskega premoženja in sredstev za delo in po potrebi
posameznih računov, ki jih vodi sklad, za
obdobje 2004–2006, priloga 1A, št. kategorije 9, z odložnim pogojem.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: storitev iz javnega naročila se odda kot celota,
z odložnim pogojem zagotovitve finančnih
sredstev za drugi del.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
sprejemljivo.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek januar
2005, zaključek izvedbe april 2007.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, Javni sklad, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, tel. 01/241-48-20,
telefaks 01/241-48-60.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: vsak delovni
dan od 9. do 12. ure oziroma pošljemo po
pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ekološko razvojni sklad Republike
Slovenije, Javni sklad, Trg republike 3, 1000
Ljubljana, tajništvo.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 5. 2004 ob 13. uri, v sejni sobi Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, Javnega sklada, Trg republike 3, 1000
Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
od prejema računa.
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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: da – revizijska družba.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: navedeno v razpisni dokumentaciji.
(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: 120 dni od odpiranja, predvideni datum odločitve je 20. 5. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
storitve.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 3. 2004.
Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, Javni sklad
Št. 01/2004
Ob-8394/04
1. Naročnik: VVZ Antona Medveda.
2. Naslov naročnika: Novi trg 26b,
1241 Kamnik, tel. 01/830-33-30, faks
01/839-13-27.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: storitev čiščenja zavoda.
Opis in okvirne površine, ki so predmet
javnega razpisa, so navedene v razpisni dokumentaciji.
Sklic na vrsto storitve po prilogi 1A Zakona o javnih naročilih: 14. storitve čiščenja
stavb.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: javno
naročilo se ne oddaja po sklopih. Ponudniki
morajo ponuditi predmet javnega razpisa v
celoti, ter se ne morejo prijaviti za izvajanje
posameznih delov predmetnega javnega
razpisa.
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5. Kraj izvedbe: storitev čiščenja je potrebno opravljati v naslednjih enotah zavoda: enota Pesterna, Groharjeva 1, Kamnik,
ca. 1.143 m2; enota Rožle, Novi trg 26b,
Kamnik, ca. 968 m2; enota Tinkara, Klavčičeva 1, Kamnik, ca. 1.264 m2; enota Palček,
Šmartno 13b, Laze v Tuhinju, ca. 347 m2;
enota Cepetavček, Nevlje 18, Kamnik, ca.
200 m2; enota Sonček, Trg padlih borcev
2, Kamnik, ca. 183 m2; enota Marjetica,
Ljubljanska 3a, Kamnik, ca. 65 m2; enota
Pedenjped, Jakopičeva 27, Kamnik, ca.
65 m2; enota Mojca, Matija Blejca 14, Kamnik, ca. 65 m2.
Naročnik si pridržuje pravico do spremembe obsega razpisane storitve.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki lahko ponudijo samo eno – osnovno
ponudbo. V primeru, da ponudniki ponudijo
še variantne ponudbe, naročnik le-teh ne
bo upošteval.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni datum
začetka opravljanja storitve je 1. 6. 2004.
Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil
pogodbo za obdobje 12 mesecev, z možnostjo podaljšanja za enako obdobje.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: VVZ Antona Medveda,
Novi trg 26b, 1241 Kamnik, dodatne informacije: Jelka Golob, tel. 01/830-33-30.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je
vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen pogled v razpisno dokumentacijo ter
njen dvig, in sicer vsak delavnik med 8. in
14. uro. 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, telefonska in
telefaks št., navedba ali je davčni zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 5.000 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: 5.000 SIT, način
plačila: s plačilnim nalogom, številka transakcijskega računa: 01243-6030635413,
sklicna številka: 290404.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 29. 4. 2004, najkasneje do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko ali
osebno na naslov naročnika: VVZ Antona
Medveda, Novi trg 26b, 1241 Kamnik.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
29. 4. 2004, ob 14. uri, na naslovu: VVZ
Anotna Medveda, Novi trg 26b, 1241 Kamnik. 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: ponudniki morajo kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe predložiti bančno garancijo.
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12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila mora biti 30 dni od dneva uradnega
prejema računa.
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. Ne glede
na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno. Podrobnejša določila
so podana v razpisni dokumentaciji.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: naročnik bo 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 proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek; 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 je poravnal davke,
prispevke in druge obvezne dajatve v skladu
s predpisi države, kjer ima sedež; 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; da razpolaga z zadostnimi kadrovskimi
zmogljivostmi.
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 napovedi ter potrdila banke o
stanju na transakcijskem računu; dokazila, da razpolaga z zadostnimi kadrovskimi
zmogljivostmi, in sicer obrazca Podatki ponudnika o kadrih.
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
najmanj 140 dni od dneva odpiranja ponudb.
Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 15. 5. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba, ki ustreza merilom: cena, strokovna priporočila in finančno
stanje ponudnika.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 3. 2004.
VVZ Antona Medveda
Št. 40510-2/04
Ob-8417/04
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 69,
1230 Domžale.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: bančne storitve – poslovno sodelovanje z banko pri dodeljevanju
dolgoročnih posojil fizičnim in pravnim
osebam iz Občine Domžale – za področje
podjetništva v letu 2004.
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: Domžale.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od podpisa pogodbe do novembra 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Domžale, Oddelek za finance, Ljubljanska 69, Domžale,
Žagar Darinka, tel. 01/721-42-51.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur
od dneva te objave do 23. 4. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 4. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbe se oddajo na vložišče
Občine Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, soba št. 1 ali pa pošljejo priporočeno
po pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in pripisom “Ponudba
banke za posojila za podjetništvo – Ne odpiraj” na naslov: Občina Domžale, Oddelek
za finance in gospodarstvo, Ljubljanska 69,
1230 Domžale.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 5. 2004 ob 10. uri v konferenčni sobi Občine Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230
Domžale.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
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: ni posebnih zahtev razen
zakonskih.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 15. 6. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: pri izboru bo kot glavno merilo upoštevana višina
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bančnih sredstev, ki jo bo posamezna banka
ponudila za dodelitev posojil, višina bančne
provizije za njene storitve posameznim posojilojemalcem, dostopnost do upravičencev
do posojila ter morebitne dodatne ugodnosti, ki jih bo banka ponudila.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 3. 2004.
Občina Domžale
Št. 402-00-21/2004
Ob-8418/04
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana, Dunajska 48, tel. 01/478-74-00, faks
01/478-74-22.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izvajanje inženirskih storitev za pripravo investicijskega projekta;
– “Ureditev celovite oskrbe s pitno vodo
in varovanje vodnih virov Pomurja” in
– “Izgradnja prenosnega vodovoda za
občini Črna na Koroškem in Mežica” – inženiring storitve (1A, št. kateg. 12).
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja
po sklopih ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: na sedežu naročnika
(Ljubljana, Einspielerjeva 6) in na terenu.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti
po razpisnih pogojih, variantne ponudbe ne
bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 29 mesecev po
sklenitvi pogodbe za inženirske storitve za
“Ureditev celovite oskrbe s pitno vodo in
varovanje vodnih virov Pomurja” in 16 mesecev po sklenitvi pogodbe za inženirske
storitve “Izgradnja prenosnega vodovoda
za občini Črna na Koroškem in Mežica”.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo, 1000 Ljubljana, Dunajska 48, Mani Šefran, 2. nadstropje, vložišče,
tel. 01/478-73-20.
Dodatne informacije posreduje dr.
Meta Gorišek, tel. 01/30-94-220, faks
01/30-94-230, 1000 Ljubljana, Einspielerjeva 6.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 15. ure
vsak delovni dan, v petek do 14.30.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT na račun
št. 01100-6300109972, sklic na številko
18 25119 714199823410004 z navedbo
»plačilo razpisne dokumentacije za izvajanje inženirskih storitev«.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 5. 2004, do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, 1000 Ljubljana, Dunajska 48, vložišče, 2. nadstropje, tel. 01/478-73-20.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 5. 2004 ob 12. uri, Ministrstvo za okolje,
prostor in enrgijo, Urad za okolje, Sektor za
pripravo in vodenje investicij, 1000 Ljubljana, Einspielerjeva 6, sejna soba št. 220a v
2. nadstropju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS in poravnava plačila v
skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna
RS, podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
– da je finančno in poslovno sposoben
in sicer, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel neporavnanih obveznosti več kot 3 dni
od datuma sestavitve dokazila,
– da ponujeno trajanje razpisanih del ni
daljše od razpisanega,
– da opcija (veljavnost) ponudbe ni
krajša od 90 dni od datuma za predložitev
ponudb,
– odgovorni nosilec naloge mora imeti vsaj 3 reference v zadnjih petih letih s
področja vodenja inženiringa pri pripravi
za investicijske projekte v vrednosti nad
714 mio SIT,
– pravni svetovalec mora imeti najmanj
VII. stopnjo izobrazbe in pravosodni izpit ter
izkušnje pravnega svetovanja v postopkih
urejanja zemljiško knjižnih zadev (vsaj 3
reference investitorja),
– ponudnik mora zagotoviti minimalno
kadrovsko zasedbo projektne skupine, in
sicer:
– odgovorni nosilec naloge in
– univ. dipl. pravnik s pravosodnim
izpitom,
– odgovorni nosilec naloge bo delo za
naročnika opravljal na in iz sedeža naročnika, Ljubljana, Einspielerjeva 6.
Pogoji in dokazila o izpolnjevanju teh
pogojev so podrobneje navedena v razpisni
dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: navedeni so v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitev: da, kot je
navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati vsaj še
90 dni po javnem odpiranju ponudb in predvideni datum odločitve: 10 dni po javnem
odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. kadrovska zasedba ponudnika,
2. reference članov projektne skupine,
3. ponudbena cena.
Merila so podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: razpisna dokumentacija ni na voljo v
elektronski obliki.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
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20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 3. 2004.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Št. 17123-07-403-31/2004
Ob-8430/04
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
01/472-57-91.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: javni razpis za oddajo naročila storitve po odprtem postopku za zavarovanje oseb, premoženja in interesov
MNZ in Policije.
Predmet javnega razpisa je: ostalo premoženjsko zavarovanje z odgovornostjo,
zavarovanje helikopterjev, zavarovanje
čolnov in ladij.
Sklic na vrsto storitve po prilogi I A Zakona o javnih naročilih: 16. a) zavarovalniške
storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– sklop 1: ostalo premoženjsko zavarovanje z odgovornostjo,
– sklop 2: zavarovanje helikopterjev,
– sklop 3: zavarovanje čolnov in ladij.
Ponudniki lahko ponudijo zavarovanje, ki
je predmet javnega razpisa v celoti (sklopi
od 1 do 3) ali posamezne sklope v celoti.
Posameznih točk iz posameznega sklopa,
ponudniki ne morejo ponuditi.
5. Kraj izvedbe: področje zavarovalnega
kritja.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki lahko ponudijo samo eno – osnovno
ponudbo. V primeru, da ponudniki ponudijo
še variantne ponudbe, naročnik le-teh ne
bo upošteval.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden čas
izvedbe razpisane storitve je od 1. 7. 2004
do 31. 3. 2006.
8. (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, 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.
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(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
17116-2401002-40303104.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 5. 5. 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.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 5. 5.
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.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo kot
finančno zavarovanje za resnost ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila mora biti 30 dni od dneva uradnega
prejema računa.
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. Ne glede
na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: naročnik bo 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; da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.
Naročnik bo usposobljenost ponudnika
po 42.a členu ZJN-1 preveril iz: podatkov
o finančnem stanju, in sicer obrazca BON 2
in Potrdila poslovne banke o plačilni sposobnosti oziroma za samostojne podjetnike: iz
davčne odločbe ter potrdila banke o stanju
na transakcijskem računu; dokazila, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, in sicer izjave o razširjenosti prodajne mreže.
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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: Zakon o zavarovalništvu (Ur. l. RS, št. 13/00,
91/00, 12/01, 21/02 in 29/03) – Zzavar.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati najmanj
140 dni od dneva odpiranja ponudb.
Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 31. 5. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba, ki ustreza merilom: vrednost premije, razširjenost poslovne
mreže in finančno stanje ponudnika.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 3. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 110-1/04
Ob-8482/04
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izvajanje zunanje kontrole
kvalitete pri gradnji HC odseka Škofije–
Srmin, od km 0,000 do km 1,660.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se
oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: HC odsek Škofije–Srmin, od km 0,000 do km 1,660.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je usklajen s trajanjem gradbene pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu:
DDC svetovanje inženiring, Družba za
svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna
oseba je Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad.,
tel. 01/30-68-204, faks 01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje dr. Aljoša Šajna, univ. dipl. inž. gradb. – DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana,
tel. 01/30-68-302, faks 01/30-68-307.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od
8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT stroškov razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na
blagajni DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., oziroma
z virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje

in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
14. 5. 2004 do 9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 14. 5. 2004
ob 10. uri na naslovu DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, sejna
soba 1.18.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 954.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): 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
v razpisni dokumentaciji,
– 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.
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.
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: ponudniki morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju naslednjih minimalnih
pogojev:
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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 Navodil ponudnikom v višini 35,000.000 SIT za
izvedbo vseh razpisanih del;
b) uspešne izkušnje kot glavni izvajalec
pri vsaj enem javnem naročilu za istovrstna
dela, kot je predmet javnega naročila v zadnjih 5 letih, v skladu z zahtevo po točki 5.1h
navodil ponudnikom;
c) izjava o zagotovitvi in časovni razpoložljivosti glavne opreme za izvedbo del po
tem razpisu kot je navedena v točki 5.1i Navodil ponudnikom;
d) v ponudbi mora biti naveden odgovorni vodja projekta z delovno skupino za
posamezna področja, vključno z zunanjimi
sodelavci. Posebej mora biti navedeno,
katera dela bodo izvajali zunanji sodelavci
oziroma podizvajalci. Za vse sodelujoče je
potrebno navesti reference.
Ponudnik mora zagotoviti naslednje
število vodstvenih delavcev za koordinacijo
in za posamezno področje dela. Dokazil o
kvalifikacijah in izkušnjah kadrov mora ponudnik posredovati v primeru naknadne
pisne zahteve naročnika.
Vodenje in organizacija
Ponudnik mora biti organiziran tako, da
je zagotovljena ustrezna koordinacija med
naročnikom DARS, d.d., njegovim pooblaščenim inženirjem in vsemi lastnimi notranjimi organizacijskimi strukturami. Za vodenje
in organizacijo je zato potrebno zagotoviti
najmanj enega diplomiranega inženirja
tehnične smeri, ki mora imeti vsaj pet let
delovnih izkušenj na področju zagotavljanja in kontrole kvalitete pri izgradnji avtocest ali drugih zahtevnih objektov. Naloga
strokovnjaka za vodenje in organizacijo bo
koordiniranje aktivnosti izvajalca, komuniciranje z naročnikom, njegovim inženirjem in
izvajalcem gradbenih del ter izvajanje vseh
ostalih potrebnih aktivnosti za realizacijo
prevzetih del.
Zemeljska dela
Najmanj dva diplomirana inženirja tehnične smeri, od katerih je eden vodja laboratorija z najmanj petimi leti in drugi njegov

namestnik z najmanj tremi leti delovnih izkušenj, oba pri zemeljskih delih.
Asfalterska dela
Najmanj dva diplomirana inženirja tehnične smeri, od katerih je eden vodja laboratorija z najmanj petimi leti in drugi njegov
namestnik s tremi leti delovnih izkušenj, oba
pri asfalterskih delih.
Hidroizolacijska dela
Najmanj dva diplomirana inženirja tehnične smeri, od katerih je eden vodja laboratorija z najmanj petimi leti in drugi njegov
namestnik z najmanj tremi leti delovnih izkušenj, oba pri hidroizolacijskih delih.
Betonerska dela
Najmanj tri diplomirane inženirje tehnične
smeri, od katerih je eden vodja laboratorija z
najmanj petimi leti in drugi njegov namestnik
z najmanj tremi leti delovnih izkušenj, oba
pri betonerskih delih.
Jeklarska dela in trajna geotehnična
sidra
Najmanj dva diplomirana inženirja tehnične smeri, od katerih je eden vodja laboratorija z najmanj petimi leti in drugi njegov
namestnik z najmanj tremi leti delovnih izkušenj, oba pri jeklarskih delih.
Odvodnjavanje
Najmanj enega diplomiranega inženirja
tehnične smeri z najmanj tremi leti delovnih
izkušenj pri polaganju in preskušanju kanalizacijskih vodov.
Oprema objektov
Najmanj enega diplomiranega inženirja
tehnične smeri z najmanj tremi leti delovnih
izkušenj pri delu v laboratoriju za umetne
mase in preizkušanje materialov za opremo objektov.
Oprema cest
Najmanj enega diplomiranega inženirja
tehnične smeri z najmanj tremi leti delovnih
izkušenj pri delu v laboratoriju za umetne
mase in preizkušanje materialov za opremo cest.
Posamezni strokovnjak lahko opravlja
storitve največ za dve področji del, kar pomeni, da je lahko v prilogi 6.5 c) posameznik
naveden največ dvakrat.
e) Ponudnikova neodvisnost

Neodvisna organizacija je pravna oseba,
ki izpolnjuje zahteve, ki se nanašajo na:
– nepristranskost in poklicno poštenost
osebja pri izvajanju nalog, opredeljenih v
tem Navodilu ponudnikom,
– varovanje poslovnih skrivnosti proizvajalca oziroma izvajalca del,
– finančno neodvisnost in
– v primeru pridobitve del izvajanje samo
po tem razpisu pridobljenih del; to pomeni,
da ponudnik ne bo vključen v proces proizvodnje in notranje kontrole izvedbe del
na avtocestnem odseku, ki je predmet
razpisa.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev
o sprejemu ponudbe je 23. 6. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev in izbiro ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba.
Merila so ločena v tehnični del in finančni
del in so naslednja:
Tehnični del sestavljajo:
– izkušnje ponudnika (Ri),
– ostala oprema (delovni prostori, osebna vozila, računalniki) (Oi),
– akreditacija laboratorijskih preiskav po
SIST EN ISO/IEC 17025 (Si).
Finančni del sestavlja:
– cena, določena iz ponudbenega predračuna (Ci).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 3. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Št. 025-9/2004
Ob-8488/04
1. Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije.
2. Naslov naročnika: Večna pot 2, Ljubljana, tel. 01/423-54-32, faks 01/423-53-61.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih:
Sklop 1: pomožna dela pri načrtovanju, ki obsegajo: pomoč pri meritvah se-

stojev (meritev lesnih zalog in prirastka,
pomoč pri postavitvi vzorčnih ploskev
in njihova odmera, meritev premera in
višine dreves, meritev prirastka na posameznih drevesih), barvanje oddelčnih
mej in mej odsekov (obeležba mej na drevesih z rdečo barvo po normativu – ca.
2000 metrov/dan, normativ je odvisen od
konfiguracije terena), pomoč pri digitali-

zaciji oddelkov, odsekov, gozdnega roba
ter gozdnih sestojev (delo v pisarni) in
pomoč pri izdelavi indeksa oziroma izkaza gozdnih parcel (delo v pisarni).
Sklop 2: pomožna dela pri izbiri drevja
za posek, ki obsegajo: premerba dreves,
označenih za posek in pomoč pri označevanju, evidentiranje označenih dreves in
pomoč pri trasiranju vlak.

Območna
enota
naročnika
Tolmin
Bled
Kranj

Sklop

Leto 2004
Okvirna vrednost (v SIT)

Leto 2005
Okvirna vrednost (v SIT)

Brez DDV

z 20% DDV

Brez DDV

z 20% DDV

Sklop 1

2,073.600

2,592.000

2,073.600

2,592.000

Sklop 2

1,592.640

1,990.800

1,592.640

1,990.800

Sklop 1

1,883.520

2,354.400

1,883.520

2,354.400

Sklop 2

1,028.160

1,285.200

1,028.160

1,285.200

Sklop 1

3,267.360

4,084.200

3,267.360

4,084.200

Sklop 2

725.760

907.200

725.760

907.200

Stran

1980 /

Št.

Območna
enota
naročnika
Ljubljana
Postojna
Kočevje
Novo mesto
Brežice
Celje
Nazarje
Sl. Gradec
Maribor
M. Sobota
Sežana

Skupaj
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Leto 2004
Okvirna vrednost (v SIT)

Leto 2005
Okvirna vrednost (v SIT)

Brez DDV

z 20% DDV

Brez DDV

z 20% DDV

3,611.520

4,514.400

3,611.520

4,514.400

Sklop 2

826.560

1,033.200

826.560

1,033.200

Sklop 1

3,817.440

4,771.800

3,817.440

4,771.800

Sklop 2

2,358.720

2,948.400

2,358.720

2,948.400

Sklop 1

3,435.840

4,294.800

3,435.840

4,294.800

Sklop 2

4,233.600

5,292.000

4,233.600

5,292.000

Sklop 1

2,004.480

2,505.600

2,004.480

2,505.600

Sklop 2

2,560.320

3,200.400

2,560.320

3,200.400

Sklop 1

1,491.840

1,864.800

1,491.840

1,864.800

Sklop 2

786.240

982.800

786.240

982.800

Sklop 1

2,293.200

2,866.500

2,293.200

2,866.500

Sklop 2

826.560

1,033.200

826.560

1,033.200

Sklop 1

1,220.400

1,525.500

1,220.400

1,525.500

Sklop 2

786.240

982.800

786.240

982.800

Sklop 1

1,714.320

2,142.900

1,714.320

2,142.900

Sklop 2

1,310.400

1,638.000

1,310.400

1,638.000

Sklop 1

3,559.680

4,449.600

3,559.680

4,449.600

Sklop 2

1,794.240

2,242.800

1,794.240

2,242.800

Sklop 1

966.240

1,207.800

966.240

1,207.800

Sklop 2

1,068.480

1,335.600

1,068.480

1,335.600

Sklop 1

1,166.400

1,458.000

1,166.400

1,458.000

Sklop 1

Sklop 2

262.080

327.600

262.080

327.600

Sklop 1

32,505.840

40,632.300

32,505.840

40,632.300

Sklop 2

20,160.000

25,200.000

20,160.000

25,200.000

Sklop 1

52,665.840

65,832.300

52,665.840

65,832.300

4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki lahko podajo ponudbo za en sklop, več
sklopov ali za vse sklope skupaj. Ponudniki
podajo ponudbo glede na sklop in območno
enoto naročnika: npr: Območna enota Tolmin
– sklop 1, Območna enota Bled – sklop 2,
Območna enota Kranj – sklop 1 in sklop 2.
5. Kraj izvedbe: območne enote naročnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: varinatne ponudbe niso dopustne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: dela se bodo
opravljala sukcesivno: julij 2004 – december 2005, in sicer 50% obsega del se izvede v mesecih julij–september, 50% v drugih
mesecih.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisno dokumentacijo
se zahteva v tajništvu naročnika, Večna pot 2,
Ljubljana, tel. 01/423-54-32, interna št. 118.
Dodatne informacije: Dragan Matijašić,
tel. 01/423-54-32, interna št. 121.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 2.000 SIT z upoštevanim
20% DDV. Znesek se nakaže na TR št.:
01100-6030234244 pri Upravi za javna

plačila. Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne
dokumentacije, mora predložiti potrdilo o
plačilu in posredovati naslednje podatke:
naziv, naslov in davčno številko (če je davčni zavezanec).
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 4. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 4. 2004, ob 10. uri v sejni sobi naročnika, Večna pot 2, Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene vrednosti, kolikor vrednost ponudbe presega 30,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni
rok najmanj 30 dni od potrdive računa.
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: so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 90 dni od odpiranja ponudb.
Predvidoma bo naročnik sprejel odločitev o sprejemu ponudbe v roku 14 dni od
dneva odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 3. 2004.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 2680-4/2004
Ob-8738/04
1. Naročnik: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kopitarjeva 5, 2000
Maribor.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izdelava idejnega projekta elektrifikacije in rekonstrukcije železniške proge Pragersko–Hodoš.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
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sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se
oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: celotna trasa proge Pragersko–Hodoš.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe so nesprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 12 mesecev.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, Maribor,
Maksimiljan Dolinšek, tel. 02/234-14-60,
faks 02/234-14-52.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: torek, sreda, četrtek od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob predložitvi dokazila o
plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo v višini 10.000 SIT, na podračun
Javne agencije za železniški promet RS:
01100-6000002642 UJP Slovenska Bistrica.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 5. 5. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Javna agencija za železniški promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 5. 5. 2004
ob 10. uri na naslovu: Javna agencija za
železniški promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, v sejni sobi.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: finančno zavarovanje za resnost ponudbe (garancija za
resnost ponudbe) mora biti dana v višini 10%
ponujene vrednosti javnega naročila. Garancija za resnost ponudbe je lahko dana v obliki
bančne garancije prvorazredne banke s sedežem v državi naročnika ali v tujini ali v drugi
obliki, skladno z zakonskimi določili in zahtevami naročnika v razpisni dokumentaciji.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
v celoti financira naročnik. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni vsebini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno
dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve:
skladno z razpisno dokumentacijo.
(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: opcija ponudbe je 120 dni od
odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe do 20. 5. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, rok izvedbe naročila za I., II.
in III. fazo.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene v razpisni dokumentaciji.

19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 3. 2004.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Št. 17123-07-403-35/2004
Ob-8744/04
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
01/472-57-91.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona
o javnih naročilih: celodnevna oskrba s
prehrano oseb, nastanjenih v Izpostavi
centra za tujce II Postojna.
Predmet javnega naročila zajema pripravo
hrane, transport in razdelitev vseh obrokov
hrane v razdelilnici navedenega objekta naročnika, pomivanje posode in pribora v prostorih izvajalca ter odvoz vseh odpadkov.
Sklic na vrsto storitve po prilogi I B Zakona o javnih naročilih: 17. hotelske in restavracijske storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: javno
naročilo se ne oddaja po sklopih. Ponudniki
morajo ponuditi predmet javnega razpisa v
celoti, ter se ne morejo prijaviti za izvajanje
posameznih delov predmetnega javnega
razpisa.
5. Kraj izvedbe: kraj izvedbe storitve je
lokacija ponudnika – izvajalca in lokacija
naročnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki lahko ponudijo samo eno – osnovno
ponudbo. V primeru, da ponudniki ponudijo
še variantne ponudbe, naročnik le-teh ne
bo upošteval.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: storitev se bo
izvajala za dobo 2 let. Predvideni datum
začetka je 1. 7. 2004, predviden datum dokončanja pa 31. 6. 2006.
8. (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, 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.
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(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
17116-2401002-40303504.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 4. 5. 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.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 4. 5.
2004, ob 12. 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.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo kot
finančno zavarovanje za resnost ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila mora biti 30 dni od dneva uradnega
prejema računa.
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. Ne glede
na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: naročnik bo 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 proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek; 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 je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež;
da ima potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
in sicer obrtno dovoljenje, v primeru, da mu
je le-tega na podlagi Obrtnega zakona za
opravljanje dejavnosti, za katero se prijavlja
na predmetnem razpisu, potrebno pridobiti
in odločbo o izpolnjevanju pogojev, določenih z Zakonom o gostinstvu; da izpolnjuje
vse 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 pogod-
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bo; da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in
kadrovskimi zmogljivostmi.
Naročnik bo usposobljenost ponudnika po 42a. 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;
dokazila, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, in
sicer iz izjave o strokovnem osebju, predvidenem za izvajanje storitve, ki je predmet
javnega naročila.
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: ponudnik mora za izvedbo storitve
upoštevati naslednje zakone in pravilnike:
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
(Ur. l. RS, št. 52/00, 42/02); Zakon o gostinstvu (Ur. l. RS, št. 1/95) – ZGos; Pravilnik
o higienskih in sanitarno tehničnih pogojih,
ki jih morajo izpolnjevati objekti za pripravo
in delitev hrane (Ur. l. SRS, št. 6/90 in Ur. l.
RS, št. 5/93); Pravilnik o posebnih ukrepih
pri zastrupitvah in infekcijah oseb s hrano
in o njihovem preprečevanju (Ur. l. RS, št.
24/81 in 35/82); Pravilnik o tečajih in izpitih
za pridobitev osnovnega znanja o higieni
živil in o osebni higieni za osebe zaposlene
v proizvodnji ali prometu z živili (Ur. l. SRS,
št. 17/85 in 8/89); Pravilnik o zagotavljanju
higienske neoporečnosti živil rastlinskega
izvora in pripravljenih jedi, ter kruha in peciva med prevozom (Ur. l. SRS, št. 17/85);
Pravilnik o posebni delovni obleki in obutvi
oseb, ki prihajajo pri opravljanju svojih del
in nalog v proizvodnji ali prometu v neposreden dotik z živili (Ur. l. SRS, št. 35/82);
Pravilnik o pogojih, ki jim morajo glede
mikrobiološke neoporečnosti ustrezati živila
v prometu (Ur. l. SFRJ, št. 45/83 in 43/89,
Ur. l. RS, št. 39/92); Pravilnik o zdravstvenih
zahtevah za osebe pri delu v proizvodnji in
prometu z živili prihajajo v stik z živili (Ur. l.
RS, št. 82/03); Pravilnik o uradnem zdravstvenem nadzoru nad živili (Ur. l. RS, št.
73/03); Pravilnik o higieni živil (Ur. l. RS, št.
60/02, 104/03 in 11/04); Pravilnik o minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki opravljajo delo
v gostinski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 34/95
in 45/98); Pravilnik o minimalnih tehničnih
pogojih in o minimalnem obsegu storitev za
opravljanje gostinske dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 88/00); Pravilnik o preizkušanju izdelkov
in snovi, ki prihajajo v stik z živili (Ur. l. RS,
št. 131/04); vsa pozitivna zakonodaja, ki
ureja področje izvajanja storitve.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: ponudnik
mora zagotoviti primerno število strokovnega osebja, ki bo izvajalo razpisane storitve
ter na obrazcih iz razpisne dokumentacije
navesti podatke o le-teh.
16. 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 1. 6. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba, ki ustreza meriloma cena in finančno stanje ponudnika.
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18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 3. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 414-05-35/2004-1313
Ob-8769/04
1. Naročnik: Mestna občina Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto, faks 07/39-39-212, tel.
07/39-39-215; e-mail: pavle.jenic@novomesto.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona
o javnih naročilih: svetovanje, strokovni
nadzor ter izbor koordinatorja varstva pri
delu nad izgradnjo Regionalnega centra
za ravnanje z odpadki – CEROD.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo bo oddano v enem sklopu.
5. Kraj izvedbe: Novo mesto, deponija
Leskovec.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: junij 2004, maj
2007.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
Pavle Jenič, 07/39-39-215.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času trajanja
razpisa od 8. do 12. ure, po predhodni telefonski najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred dvigom dokumentacije je potrebno plačati znesek 5.000 SIT na
podračun Mestne občine Novo mesto, št.
01285-0100015234, model 00, sklic 500.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 4. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, oziroma
osebno na vložišču Mestne občine Novo
mesto, Novi trg 6 (I. nadstropje).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 4. 2004 ob 12. uri, sejna soba, Novi trg
6 (II. nadstropje).
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 1,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila računa 60 dni po prejemu in opravljeni
storitvi.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudbe dveh ali
več gospodarskih družb, ki nastopajo skupaj
(Joint Venture) ali kot konzorcij, morajo biti
v skladu z navedenimi zahtevami v razpisni
dokumentaciji.
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:

I. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
II. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
III. 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
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež,
IV. da ima poravnane 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 RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati,
V. da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika,
VI. da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 ali Podatke iz bilance uspeha in Podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun
(ponudnik bo predložil enega od navedenih
obrazcev v odvisnosti od registracije),
VII. seznam najpomembnejših storitev v
zadnjih treh letih, skupaj s potrdili o dobro
opravljenem delu, z vrednostmi in datumi
izvedbe,
VIII. izobrazbene in strokovne kvalifikacije izvajalca storitve ter kvalifikacije vodstvenega osebja, zlasti oseb, ki bodo vodile
izvedbo storitve,
IX. da ni dal zavajajočih podatkov,
X. da nudi 60-dnevni plačilni rok (ali
ugodneje) od prejema računa s strani naročnika,
XI. bančna garancija in izjave:
a) bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT (veljavna še 90 dni
od odpiranja),
b) izjava banke za pridobitev garancije
za dobro izvedbo del v višini 1,000.000 SIT
veljavno do konca pogodbenega roka.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: upoštevati ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 110/02 in 97/03
– odl. US), Uredba o zagotavljanju varnosti
in zdravja pri delu na začasnih in premičnih
gradbiščih (Ur. l. RS, št. 3/02 in 57/03).
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve:
glej zgoraj in razpisno dokumentacijo.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudbe morajo veljati 90
dni od odpiranja, predviden datum odločitve
14. 5. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba, in sicer:
reference ponudnika 30%, osebne reference kadrov 30%, cena 40%. Podrobnejša
obrazložitev je razvidna iz razpisne dokumentacije.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 3. 2004.
Mestna občina Novo mesto
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Št. 90335-4/2004-3
Ob-8799/04
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: 7. točka priloge 1 A – računalniške storitve in sorodne opreme.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
4.1 Dopolnitev programskih rešitev s
področja zemljiškega katastra in katastra
stavb.
5. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo delno
v prostorih naročnika (izpostav območnih
geodetskih uprav) delno pa v prostorih izvajalca, v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek je 31. 5.
2004, rok dokončnega prevzema oziroma
dokončanja pa je 30. 6. 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Služba za finančne in
splošne zadeve, Glavni urad, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Nives Jurcan, tel.
01/478-49-27, soba P07.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave naprej.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačanje.
Cena enega izvoda razpisne dokumentacije je 4.000 SIT – podračun EZR št.
01100-1000616337, model: 11, sklic na št.
25127-7141998-99000004 ali brezplačen
prevzem na spletnih straneh Geodetske
uprave Republike Slovenije.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 5. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Nives Jurcan, soba P07.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 5. 2004 ob 10. uri na sedežu naročnika
(mala sejna soba v pritličju).
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
– če je vsota ponudbenih cen posameznih nalog, za katere se prijavlja ponudnik,
večja od 30,000.000 SIT, priloži ponudnik
zavarovanje resnosti ponudbe v obliki nepreklicne bančne garancije na prvi poziv v
višini 10% od vsote ponujenih cen posameznih nalog brez vklučenega davka na dodano
vrednost – veljavnost do 23. 8. 2004,
– če je vsota ponudbenih cen posameznih nalog, za katere se prijavlja ponudnik,
presega 5,000.000 SIT in je manjša od
30,000.000 SIT, mora ponudnik za zavarovanje resnosti ponudb izročiti naročniku
bianco menico v višini 10% od seštevka
ponudbenih cen brez vključenega davka
na dodano vrednost skupaj s pooblastilom
za njeno izpolnitev – veljavnost do 23. 8.
2004.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naloge
financira naročnik.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko

je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: ponudnik mora biti finančno in
poslovno sposoben, kar dokazuje s tem, da
ima število dni blokad transakcijskih računov
v preteklih 6 mesecih enako 0.
Ponudnik mora za izvedbo nalog izpolnjevati dodatne kadrovske pogoje – ponudnik
mora za izvedbo projekta prijaviti vodjo projekta, dva strokovna sodelavca z izkazovanjem dveletnih izkušenj na podobnih delih in
podobnih vsebinah ter vodjo kontrole kakovosti izvedbe del. Ponudnik mora priložiti tudi
seznam najpomembnejših dobav ali storitev
na istovrstnih storitvah v zadnjih dveh letih.
Ponudnik mora za izvedbo nalog izpolnjevati tehnične zmogljivosti z zadostno HW
in SW opremo. Prav tako mora ponudnik za
izvedbo nalog izpolnjevati dodatne tehnične
pogoje – ponudnik mora priložiti pravilno izdelan test.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da (v skladu z
obrazci iz razpisne dokumentacije).
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do
23. 8. 2004, naročnik bo sprejel odločitev o
izbiri predvidoma do 17. 5. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kvalifikacije ponudnika in podizvajalcev,
reference vodje naloge, sodelujočih strokovnjakov in vodje kakovosti izvedbe del,
metodološki pristop.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Sektor za nepremičnine, tel. 478-48-84,
oziroma 478-48-85.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2004.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 266-23/2004
Ob-8804/04
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona
o javnih naročilih: obnova talnih označb
oziroma obnova talne prometne signalizacije na mejnih prehodih.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: mejni prehodi Republike
Slovenije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: april in maj 2004
oziroma 45 dni po podpisu pogodbe in
uvedbi v delo.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana – glavna pisarna.

Št.

32 / 2. 4. 2004 /

Stran

1983

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 11. ure
vsak delovni dan, od dneva objave do dneva odpiranja ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7130007-01272004.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 5. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 5. 2004 ob 9.30 – Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva
25/a, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,500.000 SIT, garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% od
vrednosti pogodbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni
izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: 1. ponudnik mora biti registriran za
dejavnost, ki je predmet javnega naročila in
za katero daje ponudbo, pri organu države,
v kateri ima sedež, 2. ponudniku ni bila v
zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim
poslovanjem ali ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba,
s katero bi bilo ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila, 3. ponudnik mora imeti poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež oziroma ponudnik,
ki ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki
Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je
moral poravnati v Republiki Sloveniji, 4. seznam opravljenih storitev oziroma del v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe v zvezi
z dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila
(istovrstne storitve), z zneski, datumi in nazivi končnih naročnikov, vključno z dokazili v
obliki potrdila-izjave, 5. certifikat po sistemu
za zagotavljanje kakovosti v skladu s skupino slovenskih standardov SIST EN ISO
9000 za dejavnost, ki je predmet javnega
naročila, 6. navedba ključnega tehničnega
osebja in drugih strokovnih delavcev ponudnika, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe
in odgovornih za nadzor kakovosti.
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: 30. 7. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: 1. ponudbena cena – do 100 točk, 2. reference
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ponudnika – do 13 točk, 3. certifikat SIST
EN ISO 9000 – 1 točka.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: pisna vprašanja na naslov naročnika.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 3. 2004.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 363-5/2004
Ob-8805/04
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana, telefaks 01/478-18-78.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: najem s postopnim odkupom – leasing neopremljenih poslovnih
prostorov v Izoli za potrebe upravne
enote.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Izola.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok začetka naročila je 1. 12. 2004, rok trajanja najema
je 15 let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva
27/a, Ljubljana, glavna pisarna.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 11. ure do poteka roka za oddajo
prijav-ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7130007-01272004.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 5. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, Ljubljana, glavna pisarna.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 5. 2004 ob 9.30, v sejni sobi Servisa
skupnih služb Vlade Republike Slovenije,
Gregorčičeva 25/a, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT, garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 5% od vrednosti pogodbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni
izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: 1. ponudnik mora biti registriran za
dejavnost, ki je predmet javnega naročila in
za katero daje ponudbo, pri organu države,
v kateri ima sedež, 2. ponudniku ni bila v
zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim
poslovanjem, ali ponudniku ni bila izdana
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pravnomočna sodna ali upravna odločba,
s katero bi bilo ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila, 3. ponudnik mora imeti poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež oziroma ponudnik,
ki ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki
Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je
moral poravnati v Republiki Sloveniji, 4. dokazilo o lastništvu – originalni zemljiškoknjižni izpisek, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe, ali v primeru, da
pridobitni naslov še ni izveden v zemljiški
knjigi, notarsko overjeno fotokopijo pridobitne listine, ali v primeru, da je ponujena
nepremičnina v fazi izgradnje, pravnomočno
gradbeno dovoljenje.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 2. 8. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: 1. konkurenčnost cen (izračuna se količnik med
najnižjo ponudbeno ceno veljavne ponudbe
in obravnavano ponudbeno ceno za m2 poslovnih prostorov, ki se pomnoži z vplivnostnim faktorjem 0.6, tako dobljeni zmnožek pa
se pomnoži s številom 100; 2. ustreznost
poslovnih prostorov po tehničnih zahtevah
– skupaj 68 točk; 3. lokacijska ustreznost
– skupaj do 22 točk (pri točkah 2 in 3 se
upošteva vplivnostni faktor 0.4).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: pisna vprašanja na naslov naročnika.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 25 z dne 19. 3.
2004, Ob-6820/04.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 3. 2004.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 404-08-19/2004-2
Ob-8806/04
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Urad za logistiko, Služba
za gospodarjenje z nepremičninami.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Urad za logistiko,
Služba za gospodarjenje z nepremičninami,
Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana, tel.
01/471-26-01, faks 01/471-16-37.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izvajanje svetovalnega
inženiringa z vključenim strokovnim
nadzorom in koordinacijo varnosti in
zdravja za fazo izvedbe prenove objekta
Kadetnica v Mariboru.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni predvidena oddaja po sklopih.
5. Kraj izvedbe: objekt se nahaja v Mariboru, storitev pa se izvaja tudi na sedežu
naročnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek izvajanja
del predvidoma julija 2004, trajanje predvidoma do 30 mesecev.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za obrambo, Urad za logistiko,
Služba za gospodarjenje z nepremičninami,
Rade Rot, tel. 01/471-25-23 ali Marijeta Lazar, tel. 01/471-25-77.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo po predhodni najavi pri Marijeti Lazar, v času od 8.
do 11. ure, od dneva te objave. Zastopniki
ponudnikov morajo naročniku predati pooblastilo o zastopanju ponudnika.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni potrebno.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti najkasneje do 12. 5. 2004 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo
za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana v sprejemno pisarno – vložišče,
tel. 01/471-23-89, faks 01/431-81-64. Zapečatene kuverte s ponudbo morajo biti jasno
označene z napisom: Ne odpiraj “Ponudba
MORS-809/04-ODP”.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 5. 2004 ob 8.
uri na naslovu: MORS, Služba za gospodarjenje z nepremičninami, Kardeljeva ploščad
21, v sejni sobi št. 327/III.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahtevana bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5,000.000 SIT.
12. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni izvedbi naročila, skladno s drugim odstavkom
47. člena ZJN-1.
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:
I. Izpolnjeni, potrjeni in žigosani vsi dokumenti, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in vsak list razpisne dokumentacije.
II. Da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu.
III. Da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno.
IV. Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
V. 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.
VI. Da je poravnal davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ali da ima ponudnik, ki ima sedež v
tujini poravnane v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki jih mora poravnati v Republiki
Sloveniji.
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VII. Da je zavaroval dejavnost (zavarovanje pred odgovornostjo) po 33. členu
Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št.
110/02).
VIII. Da je ekonomsko-finančno sposoben.
IX. Da razpolaga z zadostnimi tehničnimi ali kadrovskimi zmogljivostmi. Ponudba
bo izločena, če ponudnik nima najmanj
dveh ustreznih referenc s priloženimi dokazili, da je v zadnjih treh letih opravljal
storitve svetovalnega inženiringa in dveh
ustreznih referenc s priloženimi dokazili za
opravljanje strokovnega nadzora, oboje pri
naročilih v vrednosti realiziranih del najmanj
500,000.000 SIT.
X. Bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5,000.000 tolarjev in izjava
banke, da bo, če bo izbran, izdala bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti
XI. Ponudnik potrdi “krovno izjavo”.
XII. Naročnik bo sklepal pogodbo samo
z enim ponudnikom, ki v celoti odgovarja
za izvedbo prejetega naročila, ne glede na
število podizvajalcev ali izvajalcev v skupni
ponudbi. V primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem predloži pisno izjavo, da
ne nastopa s podizvajalcem. V primeru, da
ponudnik nastopa s podizvajalci, predloži
izpolnjen obrazec “podatki o podizvajalcu”,
zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev
in pogodbo s podizvajalci. V primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, ta skupina izvajalcev predloži še izjavo,
da bo dostavila pravni akt o skupni izvedbi
naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Razmerje nosilca ponudbe do
ostalih izvajalcev bo določeno v pravnem
aktu o skupni izvedbi naročila. Pri skupni
ponudbi skupine izvajalcev se izpolnjevanje pogojev iz 42. člena ZJN-1A ugotavlja
za vsakega izvajalca posamično, na enak
način kot za ponudnika. Za vse izvajalce
skupaj se ugotavlja izpolnjevanje ekonomsko-finančnih, tehničnih in kadrovskih pogojev po 42.a členu ZJN-1A, in sicer tako,
da se skupini izvajalcev prizna izpolnjevanje
pogojev, če vsak od njih dostavi ustrezen
BON-1/P in dokazilo o zavarovanju pred odgovornostjo po 33. členu ZGO v vrednosti
najmanj 10,000.000 SIT.
XIII. Izpolnjen obrazec “Elementi za pripravo predračuna (ponudba)”.
XIV. Izpolnjen obrazec “Struktura cene”.
XV. Vzorec pogodbe, ki ga ponudnik
izpolni, parafira vse strani, žigosa in podpiše.
Pogoji in dokazila o izpolnjevanje pogojev so podrobneje navedeni v razpisni
dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: vsa
veljavna zakonodaja s tega področja.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo veljati
75 dni od predvidenega dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve 15 dni od
dneva odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /

19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2004.
Ministrstvo za obrambo

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. 27/04

Ob-8486/04
Popravek
V javnem razpisu po omejenem postopku za dobavo blaga: Medicinski potrošni
material za radiologijo, kardiokirurgijo in
ortopedijo, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 25 z dne 19. 3. 2004, Ob-6936/04,
se popravi:
13. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost razpisa: 145,000.000
SIT z DDV.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 3. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 34/2004
Ob-8278/04
1. Naročnik: Dom starejših občanov
Preddvor.
2. Naslov naročnika: Potoče 2, 4205 Preddvor, tel. 04/27-52-000, telefaks 04/25-51-110,
e-pošta: dom.preddvor@dso-preddvor.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po drugem odstavku 19. člena
ZJN-1A.
(b) Kraj dobave: Dom starejših občanov
Preddvor, Potoče 2.
(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:
I. meso,
II. mesni izdelki,
III. mleko in mlečni izdelki,
IV. kruh in pekovsko pecivo,
V. osnovna živila in dodatki jedem,
VI. zmrznjeno sadje in zelenjava,
VII. sveža sadje in zelenjava,
VIII. pijače,
IX. konzervirana živila,
X. začimbe in dodatki jedem,
XI. čaji,
XII. testenine,
XIII. zmrznjeni izdelki in ribe,
XIV. porcijski izdelki,
XV. jajca,
XVI. pecivo,
XVII. mlevski izdelki,
XVIII. diabetični izdelki.
Naročnik bo sposobnost ponudnikom
lahko priznal za eno skupino, dve ali več
skupin ali za vse skupaj.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. junija
2004 do 1. junija 2007.
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5. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: skladišče, kontaktna oseba: Sgerm Urška.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
29. 4. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 9.600 SIT (DDV
vključen) nakazati na podračun številka:
01100-6030267903 UJP Urad Kranj.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 4. maja 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Dom starejših občanov Preddvor,
Potoče 2, 4205 Preddvor.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: menica
v znesku 500.000 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 ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
– da ponudnik 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 ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek, drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja; če
poslovanje vodi izredna uprava; ali če je bil
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom, v skladu s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
– da je v zadnjih treh letih, pred objavo
javnega naročila, dobavljal blago najmanj v
3 javnih zavodih;
– da zagotavlja zahtevane letne količine
za vse razpisane vrste blaga iz posameznega sklopa;
– da nudi 30-dnevni plačilni rok;
– da bo dostava blaga fco skladišče naročnika – razloženo in da nudi odzivni čas
en delovni dan;
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– da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom o higieni živil-HACCP sistem (Uradni list RS, št.
60/02 in 104/03) in upošteva druge predpise
o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v
proizvodni in prometu živil izdanih na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
(Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02);
– da je ponudnik pravilno in pravočasno
izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih
pred objavo tega razpisa (da naročnik ni
vlagal upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in nespoštovanja drugih določil
pogodbe).
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: 17. 5.
2004, 19. 5. 2004.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: ni drugih informacij.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je bil objavljen: ni bil objavljen.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 3. 2004.
Dom starejših občanov Preddvor
Št. 85-1/04
Ob-8279/04
1. Naročnik: Vrtci Brezovica.
2. Naslov naročnika: Nova pot 9, Vnanje
Gorice, 1351 Brezovica, tel. 01/36-51-233,
faks 01/36-51-233.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po drugem odstavku 19. člena
ZJN-1A.
(b) Kraj dobave: Vnanje Gorice, Nova pot
9, Podpeč-Jezero 113.
(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. mleko in mlečni izdelki,
2. sladoledi,
3. meso in mesni izdelki,
4. perutnina in perutninski izdelki,
5. ribe,
6. kruh in pecivo,
7. zelenjava, suhe stročnice in sadje,
8. konzervirana zelenjava in konzervirano sadje,
9. žita in mlevski izdelki,
10. testenine in pecivo,
11. sadni sokovi,
12. ostalo prehrambeno blago,
13. razno blago.
Naročnik bo sposobnost priznal ponudnikom za eno skupino, več skupin ali vse
skupaj.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 15. 6. 2004
do14. 6. 2007.
5. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Vrtci Brezovica,
Nova pot 9, Vnanje Gorice, 1351 Brezovica, kontaktna oseba Cilka Rožmanec, tel.
01/36-51-233.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do 30. 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 št. 01208-6030633636.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 3. 5. 2004 do 12. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Vrtci Brezovica, Nova pot 9, Vnanje
Gorice, 1351 Brezovica.
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: 18. 5.
2004, odločitev do 23. 5. 2004.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: Vrtci Brezovica, Nova pot 9, Vnanje
Gorice, 1351 Brezovica.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je bil objavljen: ni bil objavljen.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 3. 2004.
Vrtci Brezovica
Št. 167/04
Ob-8288/04
1. Naročnik: Vzgojno-varstveni zavod
Vrtec Ptuj.
2. Naslov naročnika: Prešernova 29/III,
2250 Ptuj, tel. 02/74-92-800.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po drugem odstavku 19. člena
ZJN-1A.
(b) Kraj dobave: Vzgojno-varstveni zavod Vrtec Ptuj.
(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. sadje in zelenjava,
2. pekovski izdelki,
3. mleko in mlečni izdelki,
4. meso in mesni izdelki,
5. perutnina in izdelki,
6. sadni sirupi,
7. jedilna olja,
8. zmrznjena zelenjava,
9. zmrznjene ribe,
10. razna živila,
11. keksi in napolitanke,
12. ribje konzerve,
13. čaji.
Naročnik bo sposobnost priznal ponudnikom za eno skupino, več skupin ali vse
skupaj.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 3. 6. 2004
do 3. 6. 2007.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Vzgojno-varstveni zavod
Vrtec Ptuj, kontaktna oseba Nevenka Letič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do 30. 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 01296-6030640673.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 3. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Vzgojno-varstveni zavod Vrtec Ptuj,
Prešernova 29/III, 2250 Ptuj.
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: 17. 5.
2004, odločitev do 22. 5. 2004.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: Vzgojno-varstveni zavod Vrtec Ptuj,
Prešernova 29/III, 2250 Ptuj.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 3. 2004.
Vrtec Ptuj
Št. 169
Ob-8324/04
1. Naročnik: Vzgojno varstveni zavod
Kurirček Logatec.
2. Naslov naročnika: Notranjska 7a,
1370 Logatec, tel. 01/759-04-00, faks
01/759-04-11.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po drugem odstavku 19. člena
ZJN-1A.
(b) Kraj dobave: Logatec centralni vrtec,
Enota Tabor Logatec, Enota Hotedršica,
Enota Rovte.
(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
skupine oziroma sklope:
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1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe,
4. jajca,
5. jušne zakuhe in testenine,
6. keksi,
7. kruh in pekovski izdelki,
8. ostala posamezna živila-sendviči,
9.ostala posamezna živila-pizze,
10. pecivo:
a) sladko,
b) ocvrto,
11. čaji,
12. paštete,
13. zamrznjena zelenjava,
14. ostala zamrznjena živila,
15. sveža zelenjava in sadje,
16. ostala posamezna živila-krompir,
17. suho sadje,
18. konzervirana živila,
19. sadni sirupi in sokovi,
20. ostala osnovna živila,
21. dodatki jedem in namazi.
Ponudniki lahko konkurirajo na en sklop
oziroma skupino, za več sklopov oziroma
skupin oziroma za 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: Vzgojno varstveni zavod Kurirček Logatec, Notranjska 7a, 1370
Logatec, tajništvo – tel. 01/759-04-00.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
25. 4. 2004 vsak dan med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.600 SIT (DDV je vključen)
na TR št. 02025-0013565748.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 28. 4. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Vzgojno varstveni zavod Kurirček
Logatec, Notranjska 7a, 1370 Logatec.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: menica
v znesku 500.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih
pogojev financiranja.
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 pooblaščen za sklenitev pogodbe in kakšna so medsebojna razmerja med ponudniki.
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 ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
– da ponudnik 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 ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek, drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja; če
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poslovanje vodi izredna uprava; ali če je bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
– da je v zadnjih treh letih, pred objavo
javnega naročila, dobavljal blago najmanj
v 3 javnih zavodih s področja predšolske
vzgoje in izobraževanja;
– da zagotavlja zahtevane letne količine
za: vse razpisane vrste blaga iz posameznega sklopa;
– da nudi 30-dnevni plačilni rok;
– da bo dostava blaga fco skladišče naročnika – razloženo in da nudi odzivni čas
en delovni dan;

– da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom o higieni živil-HACCP sistem (Uradni list RS, št.
60/02 in 104/03) in upošteva druge predpise
o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v
proizvodni in prometu živil izdanih na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
(Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02);
– da je ponudnik pravilno in pravočasno
izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih
pred objavo tega razpisa (da naročnik ni
vlagal upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in nespoštovanja drugih določil
pogodbe).
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: 14. 5.
2004, 20. 5. 2004.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: VVZ Kurirček Logatec.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 3. 2004.
VVZ Kurirček Logatec

Št. 002/04
Ob-8813/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
faks 01/478-80-36.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
posipnih materialov za državne ceste v
Republiki Sloveniji – 1. faza (priznanje
sposobnosti).
(b) Kraj dobave: skladišča posipnih
materialov, navedena v Poglavju 7 Navodil
ponudnikom.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
ponudbo je dopustno predložiti za naslednje
sklope:

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki poravnajo
z virmanom na TRR št. 01100-6300109972
– sklic na št. 2415.
6. (a) Datum in ura, do kdaj se sprejema
prijave: 10. 5. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija Republike Slovenije za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana (vložišče
– soba št. 21/I).
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: ZIPRO 0405.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko

Sklop

Predmet

Predvidena letna količina dobave

1. sklop

NaCl gr. 0-4 mm, vlaga 4%
NaCl gr. 0-4 mm, vlaga 1%

17.000 ton (-10% / + 50%)
7.000 ton (-10% / + 50%)

2. sklop

NaCl gr. 0-2 mm, vlaga 4%
NaCl gr. 0-2 mm vlaga 1%

5.000 ton (-10% / + 50%)
3.000 ton (-10% / + 50%)

3. sklop

MgCl2 30% raztopina
MgCl2 – suhi

100.000 litrov (-10% / + 50%)
5 ton

4. sklop

CaCl2 20% raztopina ali 24% raztopina
CaCl2 – suhi

100.000 litrov (-10% / + 50%)
5 ton

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: datum začetka 30. 10. 2004, predvideni datum zaključka
15. 3. 2007.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
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: pogoji za priznanje sposobnosti ponudnika in dokazila za izpolnjevanje zahtevanih pogojev skladno z 42. členom ZJN-1A:
– biti mora registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu države, v kateri
ima sedež;
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– imeti mora veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno;
– ni v kazenskem postopku zaradi suma
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
– proti njemu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da njegovo poslovanje ne vodi izredna uprava; ali da ni
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– ima poravnane davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ponudnik, ki ima sedež v tujini, ima v

ZJN-13.S

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

Št. 2/04
Ob-8469/04
1. Naročnik: Institutut “Jožef Stefan”.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, Ljubljana, faks 01/423-22-05, el. naslov: stefka.lavric@ijs.si, tel. 01/477-33-54.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o
javnih naročilih: uvedba informacijskega
sistema IJS.
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: Institut “Jožef Stefan”
Ljubljana, Jamova 39.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Republiki Sloveniji poravnane tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
– ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Ekonomsko-finančni in tehnični in drugi
pogoji za priznanje sposobnosti ponudnika:
– ustrezna finančna sposobnost ponudnika;
– ustrezne tehnične zmogljivosti (pokrite
skladiščne kapacitete, zadostne prevozniške kapacitete);
– ustreznost posipnega materiala v
skladu s Tehničnimi pogoji za posipne materiale;
– zagotavljanje pogodbenih količin;
– razpolaganje s predelovalnimi kapacitetami;
– zagotavljanje notranje kontrole kakovosti posipnih materialov;

– stalna zaloga v času zimske službe (za
sklop 1 in 2);
– reference;
(pogoji so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji).
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: mesec oktober 2004.
12. Merila za ocenitev ponudb: v 2. fazi
oddaje javnega naročila po omejenem postopku bo edino merilo za ocenitev ponudb
najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 16 z dne 20. 2.
2004, Ob-4614/04.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2004.
Direkcija RS za ceste

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 6 mesecev.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti v vložišču Instituta
“Jožef Stefan”, Jamova 39, Ljubljana, za
dodatne informacije je kontaktna oseba
Štefka Lavrič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do 5. 5.
2004 vsak delovni dan od 10. do 14. ure na
osnovi dokazila o vplačilu in kopije potrdila
o registraciji.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 6.600 SIT (cena 5.500
SIT+DDV 1.100 SIT), virmansko nakazilo
z oznako “informacijski sistem” na transakcijski račun št. 01100-6030344242 ali
na blagajni IJS vsak delovni dan od 10. do
14. ure.
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 6. 5. 2004 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Institut “Jožef Stefan”, Jamova 39,
Ljubljana – vložišče.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok pla-

čila računa ne sme biti krajši od 30 dni od
dneva 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): povezava skupine ponudnikov ni možna.
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 v prilogi.
14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: nabava bo potekala v skladu s 1. točko 19.
člena ZJN-1A.
16. Merila za ocenitev ponudb: /
17. Morebitne druge informacije o naročilu: /
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 3. 2004.

PRILOGA
1. Pogoji za priznanje sposobnosti:
Pravni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ponudnik je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu države, v kateri ima sedež.
Ponudnik ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.
Ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski ali 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.
Ponudnik je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
Ponudniku zakon ne prepoveduje sklenitve pogodbe.
Ponudnik je zanesljiv, ima izkušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti pogodbo.

Ekonomsko-finančni in tehnični:
8.

8.1.Vrednost kapitala mora presegati 45 mio SIT (na dan 31. 12. 2003).
8.2. Prodaja iz razpisane dejavnosti v letu 2003 mora biti večja od 200 mio SIT.
8.3. Ponudnikova prodaja razpisanih storitev v letu 2003 se ne sme zmanjšati za več kot 20% glede na leto 2002.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
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Ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega računa.
Ponudnik ima najmanj 10 referenc s področja razpisane dejavnosti s priporočilom na priloženem obrazcu.
11.1. Ponudnik zagotavlja odziv na telefon, telefaks, elektronsko pošto in
na pismeno obvestilo po pošti.
11.2. Ponudnik zagotavlja odziv za pomoč pri uporabi sistema:
– odziv po telefonu v času 2 ur,
– odziv po e-pošti ali telefaksu v času 8 ur in
– odziv na pismeno vsebino po pošti v času 12 ur.
11.3. Ponudnik zagotavlja v primeru nujnih posegov (izpad programa, napaka v delovanju programa) odziv po telefonu v roku 1
ure vsak delovnik med 8. in 17. uro.
Ponudnik zagotavlja pričetek uvajanja v času 3 delovnih dni od podpisa pogodbe.
Ponudnik zagotavlja plačilne pogoje – najmanj 30 dni po izstavitvi računa.
Ponudnik ima ustrezno poslovno razmerje za dobavo vsega ponujenega blaga. Priložiti mora listine, iz katerih je razvidno veljavno razmerje z dobavitelji blaga. Listina mora izkazovati celotno podporo proizvajalca ali prodajalca, servis, grancijske pogoje
in prenos pravic.
Naročnik ne sme imeti slabih izkušenj s ponudnikom, ki kažejo na nezanesljivost poslovanja (večkratne neustrezne storitve ali
izkazano ponavljanje napak pri opravljanju storitev).
Ponudnik bo v primeru, da mu bo priznana sposobnost, po sklenitvi pogodbe predložil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v znesku 5,000.000 SIT.

Kadrovski:
17.

Ponudnik mora imeti ustrezno število primerno usposobljenih kadrov za poslovanje z naročnikom. Zahteva se najmanj
– 15 redno zaposlenih delavcev za nedoločen ali določen čas in
– najmanj 3 letna povprečna delovna doba.

Dokazila za izpolnjevanje pogojev:
1. Izpisek iz sodne evidence. Izpisek ne
sme biti starejši od treh mesecev.
2. Izpisek iz sodne ali upravne evidence.
Izpisek ne sme biti starejši od treh mesecev.
3. Potrdilo Ministrstva za pravosodje,
Kazenska evidenca, Župančičeva 3, Ljubljana, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco. Potrdilo ne sme biti starejše od
treh mesecev.
4. Potrdilo pristojnega sodišča. Potrdilo
ne sme biti starejši od treh mesecev.
5. Potrdilo, ki ga izda davčni urad. Potrdilo ne sme biti starejše od treh mesecev.

6. Izjava, da ponudniku zakon ne prepoveduje sklenitve pogodbe – obrazec 2.1.
7. Izjava, da je ponudnik zanesljiv – obrazec 2.2.
8. Bilanca stanja in uspeha za leto 2002
in leto 2003.
9. Potrdilo banke, da ponudnik v zadnjih
šestih mesecih ni imel blokiranega računa
ali obrazec BON-1/P (točka E. Finančna
disciplina).
10. Seznam referenc s področja razpisane dejavnosti – obrazec 2.3 s priporočili na
originalnem obrazcu iz razpisne dokumentacije – obrazec 2.4.
11. Izjava o odzivnem času – obrazec 2.5.

12. Izjava o pričetku uvajanja – obrazec
2.6.
13. Izjava o plačilnih pogojih – obrazec
2.7.
14. Potrdila ponudnikovih dobaviteljev o
poslovnem razmerju s ponudnikom.
15. Potrdilo, da naročnik nima slabih
izkušenj s ponudnikom – obrazec 2.8.
16. Izjava banke, da bo izbranemu kandidatu izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v znesku 5,000.000 SIT
– obrazec 2.9.
17. Izpolnjen obrazec KADRI – obrazec
2.10.
Institut »Jožef Stefan« Ljubljana

Št. 260-22/2003
Ob-8477/04
1. Naročnik: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kopitarjeva ul. 5,
2000 Maribor, telefaks 02/23-41-452, tel.
02/23-41-412.
3. (a) Vrsta in opis in obseg storitev:
priznavanje sposobnosti za pripravo in
izdelavo voznega reda in voznorednih
pripomočkov.
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, za več sklopov ali za
vse skupaj: za vse skupaj.
5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: junij 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javna agencija
za železniški promet Republike Slovenije,
Kopitarjeva 5, Maribor, Miran Anderlič, tel.
+386/2/234-14-44, faks +386/2/234-14-52.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave v času
uradih ur: v ponedeljek od 9. do 12. ure, v
sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure,
petek od 9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 20.000 SIT; plačilo na
transakcijski račun 01100-6000002642

UJP Slovenska Bistrica, sklicevanje na št.
2422-03-000174.
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 3. maj 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva 5,
2000 Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
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 najugodnješa (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): izvajalec s podizvajalci,
skupina izvajalcev.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih:
Reference ponudnika:
– izkušnje in reference na pripravo in
izdelavo voznega reda v železniškem prometu;
– izkušnje pri načrtovanju železniškega
prometa;
– zmožnost izvajanja organizacijsko-administrativnih opravil;
– zmožnost podajanja ekonomskih učinkov na produkt;

– sposobnost izvajanja pogojev predpisa,
ki določa pogoje za izdelavo voznega reda.
Kadrovske zmogljivosti:
– diplomiran inženir prometa;
– diplomirani inženir tehnologije prometa.
Finančne sposobnosti ponudnika:
– povprečni letni promet ponudnika v
obdobju zadnjih treh letih v višini najmanj
1,0 mlrd SIT.
14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: junij
2004.
16. Merila za ocenitev ponudb: /
17. Morebitne druge informacije o naročilu: pisno na naslov Javne agencije za
železniški promet RS.
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 3. 2004.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
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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. 16/04
Ob-8261/04
1. Naročnik: Dom Matevža Langusa.
2. Naslov naročnika: Cesta na Jezerca
17, 4240 Radovljica, tel. 04/537-02-00, faks
04/537-02-33.
3. Datum izbire: 19. 3. 2004.
4. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago – v
skupni vrednosti 16,500.000 SIT.
(b) Kraj dobave: Dom Matevža Langusa,
Cesta na Jezerca 17, 4240 Radovljica.
5. Merila za dodelitev naročila: v skladu
z razpisno dokumentacijo javni razpis o izbiri izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti po 66. členu in 1. točki prvega
odstavka 70. člena ZJN.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za skupino mesni izdelki:
1. Mesarija Mlinarič, d.o.o., Železniška
ulica 1, 4248 Lesce,
2. Mesarija Gregorc, Franc Gregorc s.p.,
Golniška c. 102, 4000 Kranj;
– za skupino sveže meso:
3. Mesarija Mlinarič, d.o.o., Železniška
ulica 1, 4248 Lesce,
4. Mesarija Gregorc, Franc Gregorc s.p.,
Golniška c. 102, 4000 Kranj;
– za skupino mleko in mlečni izdelki:
5. Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva
63, 1000 Ljubljana,
6. Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče;
– za skupino splošno prehrambeno
blago:
7. Poslovni sistem Mercator, d.d., Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
8. Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo;
– za skupino sveža zelenjava in sadje
1. kvalitete:
9. Sipic d.o.o., Koprska ul. 94, 1000
Ljubljana,
10. Poslovni sistem Mercator, d.d., Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
11. Geaprodukt d.o.o., Dolenjska c. 244,
1000 Ljubljana;
– za skupino zamrznjena živila I. (močnata):
12. Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina 8,
4248 Lesce,
13. Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c.
442, 1291 Škofljica;
– za skupino zamrznjena živila II. (zelenjava):
14. Kvibo d.o.o., Predilniška c. 16, 4290
Tržič,
15. Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo;
– za skupino testenine:
16. Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c.
442, 1291 Škofljica,
17. Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina 8,
4248 Lesce;
– za skupino sladoled:
18. Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
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19. Poslovni sistem Mercator, d.d., Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana;
– za skupino splošna skupina manjša:
20. Poslovni sistem Mercator, d.d., Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
21. Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo;
– za skupino kruh in pecivo:
22. Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina 8,
4248 Lesce.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 11 popolnih.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. mesni izdelki: 941.508,75 SIT,
820.990 SIT;
2. sveže meso: 2,991.800,70 SIT,
2,605.370 SIT;
3. mleko in mlečni izdelki: 1,432.924,36
SIT, 1,383.600,83 SIT;
4. splošno
prehrambeno
blago:
3,491.355,08 SIT, 3,391.411,68 SIT;
5. sadje in zelenjava: 2,459.157,93 SIT,
1,685.160 SIT;
6. zamrznjena
živila
–
močnata:
442.502,49 SIT, 263.491,38 SIT;
7. zamrznjena zelenjava: 865.392,21
SIT, 690.507,20 SIT;
8. testenine: 52.987,56 SIT, 43.025,57
SIT;
9. sladoled: 423.360 SIT, 225.686,54
SIT;
10. splošna skupina manjša: 61.602,15
SIT, 51.500,03 SIT;
11. kruh, pecivo: 901.345 SIT, 901.345
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: razpis za ugotavljanje sposobnosti je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 10-11 z dne 6. 2. 2004.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Dom Matevža Langusa Radovljica
Št. 31/04
Ob-8262/04
1. Naročnik: Osnovna šola Šenčur.
2. Naslov naročnika: Pipanova cesta
43, 4208 Šenčur, tel. 04/25-19-250, faks
04/25-19-251.
3. Datum izbire: 2. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeni artikli za potrebe šolske
kuhinje; kraj dobave: Osnovna šola Šenčur,
Pipanova cesta 43, 4208 Šenčur.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. sklop: kruh in pekovski izdelki: Don
Don, d.o.o., Metlika, Trdinova pot 2a, 8330
Metlika,
2. sklop: slaščičarski izdelki: Mlinotest
Peks, d.o.o., Kidričeva 53, 4220 Škofja
Loka,
3. sklop: meso in mesni izdelki: Mesarstvo Čadež, s.p., Visoko 7g, 4212 Visoko,
4. sklop: perutninsko meso in izdelki: Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva 10, 2250 Ptuj,
5. sklop: mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, 1000
Ljubljana,
6. sklop: sadje in zelenjava: Vinojug Šenčur, d.o.o., Kranjska 1, 4208 Šenčur,

7. sklop: konzervirano sadje in zelenjava:
Kvibo, d.o.o., Predilniška 16, 4290 Tržič,
8. sklop: zmrznjeni program: Pekarna
Pečjak, d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291
Škofljica,
9. sklop: zmrznjene in konzervirane ribe:
Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova 55, 1234
Mengeš,
10. sklop: jajca: Pik As Tržič, d.o.o.,
Brezje pri Tržiču 43, 4290 Tržič,
11. sklop: testenine: Mlinotest Peks,
d.o.o., Kidričeva 53, 4220 Škofja Loka,
12. sklop: sirupi in sadni sokovi: Vinojug,
d.o.o., Kranjska 1, 4208 Šenčur,
13. sklop: sirupi za avtomate: Nektar
& Natura, d.o.o., Brnčičeva 3, 1000 Ljubljana,
14. sklop: ostalo prehrambeno blago:
Poslovni sistem Mercator, d.d., Sektor za
eksterno trgovino, Slovenčeva 25, 1000
Ljubljana,
15. sklop: krompir in sezonska zelenjava:
Vinojug, d.o.o., Kranjska 1, 4208 Šenčur,
16. sklop: lahko ocvrto pecivo: Don
Don, d.o.o., Metlika, Trdinova pot 2a, 8330
Metlika.
7. Pogodbena vrednost: po posameznih
skupinah artiklov.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 21.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ni presegala 5% nad ali pod razpisano
vrednostjo.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 5 z dne 5. 12. 2003, Ob-107035.
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni bilo predhodnega razpisa.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 3. 2004.
Osnovna šola Šenčur
Št. 1
Ob-8283/04
1. Naročnik: Osnovna šola Stražišče
Kranj.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica
2, 4000 Kranj, tel. 04/27-00-300, faks
04/23-11-536.
3. Datum izbire: 23. 2. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeni artikli za potrebe šolske
kuhinje; kraj dobave: Osnovna šola Stražišče Kranj, Šolska ulica 2, 4000 Kranj in
podružnici Besnica, Videmce 12 in Žabnica,
Žabnica 20.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 10 točk, kvaliteta 10
točk, rok plačila 10 točk, reference 5 točk,
odzivni čas 3 točke in dodatne ugodnosti
1 točka.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina 8,
4248 Lesce, za dobavo kruha,
2. Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina 8,
4248 Lesce, za dobavo pekovskega peciva,
3. Pekarna Mlinotest, d.o.o., Tovarniška
14, 5270 Ajdovščina, za dobavo slaščičarskih izdelkov in keksov,
4. Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica, za dobavo zamrznjenih izdelkov iz testa,
5. Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva 10a,
2250 Ptuj, za dobavo perutnine in perutninskih izdelkov,
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6. Jurmes, d.o.o., Ulica Leona Dobrotinška 15, 3230 Šentjur, za dobavo mesa,
7. Pik As, d.o.o., Brezje pri Tržiču 41a,
4290 Tržič, za dobavo jajc,
8. Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, za dobavo mleka in
mlečnih izdelkov,
9. Impuls Domžale, d.o.o., Motnica 11/1,
1236 Trzin, za dobavo konzerviranega sadja
in zelenjave,
10. Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova
55, 1234 Mengeš, za dobavo zamrznjenega sadja in zelenjava,
11. Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova
55, 1234 Mengeš, za dobavo zamrznjenih
in konzerviranih rib,
12. Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina 8,
4248 Lesce, za dobavo žit, mlevskih izdelkov in testenin,
13. Impuls Domžale, d.o.o., Motnica
11/1, 1236 Trzin, za dobavo sirupov, sadnih
sokov in drugih napitkov,
14. Impuls Domžale, d.o.o., Motnica
11/1, 1236 Trzin, za dobavo ostalega prehrambenega blaga,
15. Sipic trgovina in proizvodnja d.o.o.,
Koprska ul. 94, 1000 Ljubljana, za dobavo
agrumov,
16. Sipic trgovina in proizvodnja d.o.o.,
Koprska ul. 94, 1000 Ljubljana, za dobavo
slovenskega sadja,
17. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo, za dobavo zelenjave.
7. Pogodbena vrednost: po posameznih
skupinah artiklov.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 24.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ni presegala 5% nad ali pod razpisano
vrednostjo.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni bilo predhodnega razpisa.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 3. 2004.
Osnovna šola Stražišče Kranj
Št. 17123-02-403-71/2003
Ob-8326/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
ulica 2, 1501Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 23. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
predmet javnega razpisa je dobava elektromateriala:
1. inštalacijske cevi in kolena, doze in
porovi, kanali,
2. sponke, instalacijski odklopniki, varovalni elementi, kape, pokrovi, velikostni vložki, varovalke, kabelski čevlji, votlice, tulic,
3. kontaktorji in konektorji,
4. el. omarice,
5. kabli in žice,
6. komplet za thorsman kanal,
7. komplet za elba kanal,
8. strelovodni material,
9. objemke, vezice, izolirni trakovi,
10. razno.
Kraj dobave: lokacije posameznih organizacijskih enot Ministrstva za notranje zadeve, Generalne policijske uprave ter lokaci-

je posameznih Policijskih uprav na območju
celotne države.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na javni razpis sta prispeli 2
pravočasni ponudbi. Naročnik je pri analizi
ponudb ugotovil, da sta obe ponudbi pravilni in primerni. Naročnik je na podlagi meril:
cena in finančno stanje ponudnika, izbral
ekonomsko ugodnejšo ponudbo, kot je navedeno v 6. točki te objave, in sicer celotno
javno naročilo znaša 32,175.058,06 SIT z
vključenim DDV.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektronabava d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1321 Ljubljana - Črnuče.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost je 16,087.529,03 SIT z DDV (letno).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 33,326.491,20 SIT z DDV, 32,175.058,06
SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil objavljen v Ur. l. RS, št.
82-83 z dne 22. 8. 2003, Ob-100613.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 3. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija, po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 4-03
Ob-8333/04
1. Naročnik: Kemijski inštitut Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 19. 2. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
Sorter Epics Altra.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najugodnejša cena za primerljivo blago.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Hermes Analitica HA.
7. Pogodbena vrednost: 45,600.000 SIT
(z vključenim DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 45,600.000 SIT, 32,081.280 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: 25. 3. 2004.
Kemijski inštitut Ljubljana
Št. 1-03
Ob-8335/04
1. Naročnik: Kemijski inštitut Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 15. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
FTIR spektrometer.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: edini možni dobavitelj.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Sanolabor Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 34,782.000 SIT
z vključenim DDV.
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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: oddaja po 2. točki prvega odstavka 20.
člena ZJN-1.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 3. 2004.
Kemijski inštitut Ljubljana
Ob-8357/04
1. Naročnik: Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.
2. Naslov naročnika: Kromberk, Cesta 25. junija 1/B, 5000 Nova Gorica, tel.
05/33-91-100, faks 05/33-91-128.
3. Datum izbire: 15. 1. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vodovodni material – letna dobava
– Nova Gorica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 60%, dobavni rok 5%,
garancija 5%, boniteta ponudnika 10%, reference 10%, plačilni pogoji 10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Vodi Gorica d.d. Kromberk,
Cesta 25. junija 1/b, 5000 Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost: 240,216.312
SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 241,840.342 SIT, 240,216.312 SIT
brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 3. 2004.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.
Št. 102/1295/2004
Ob-8381/04
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, telefaks 01/474-25-02.
3. Datum izbire: 16. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava ločilnikov 220 kV v stikališču
220 kV v RTP Divača.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na podlagi 110. člena ZJN-1, oddaja naročila brez predhodne objave.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektrotehna Elex, d.o.o.,
Dunajska 21, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 58,555.032
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: /
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 3. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Splošni sektor
Št. 400-06-7/2003
Ob-8386/04
1. Naročnik: Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: Vojkova 1b, 1000
Ljubljana, tel. 478-40-00, faks 478-40-52.
3. Datum izbire: datum sklenitve pogodbe 25. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža pisarniškega
pohištva.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Gonzaga – Pro, d.o.o., proizvodnja, trgovina, inženiring, d.o.o., Cesta
25. junija 1/f, 5000 Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost: 10,413.118,80
SIT z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,887.715,20 SIT z vključenim DDV in
10,413.118,80 SIT z vključenim DDV (izmed
11 pravilnih ponudb).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 3. 2004.
Agencija RS za okolje
Št. 152/04
Ob-8426/04
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, faks
01/522-27-64.
3. Datum izbire: 10. 2. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
nakup:
1. implantabilnih kardioverterjev in
defibrilatorjev:
1. sklop: implantabilni kardioverter in defibrilator z antitahikardnim in antibradikardnim spodbujevalnikom tipa VVI,
2. sklop: implantabilni kardioverter in
defibrilator z daljšo življenjsko dobo in z
antitahikardnim in antibradikardnim spodbujevalnikom tipa VVI,
3. sklop: implantabilni kardioverter in defibrilator, prilagojen za bolnike s počasnimi
prekatnimi tahikardijami in z antitahikardnim in antibradikardnim spodbujevalnikom
tipa VVIR,
4. sklop: implantabilni kardioverter in defibrilator z antitahikardnim in antibradikardnim spodbujevalnikom tipa DDD,
5. sklop: implantabilni kardioverter in
defibrilator z antitahikardnim in antibradikardnim spodbujevalnikom tipa DDD ter s
posebno dolgo življenjsko dobo,
6. sklop: implantabilni kardioverter in
defibrilator s posebno natančnim razlikovanjem med nadprekatnimi in počasnimi
prekatnimi tahikardijami in z antitahikardnim in antibradikardnim spodbujevalnikom
tipa DDDR,
7. sklop: implantabilni kardioverter in defibrilator z antitahikardnim in antibradikardnim spodbujevalnikom tipa DDD in možnostjo biventrikularne elektrostimulacije,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
8. sklop: implantabilni kardioverter in
defibrilator z možnostjo antitahikardne stimulacije in defibrilacije tudi v preddvoru ter
antitahikardnim in antibradikardnim spodbujevalnikom tipa DDD;
2. elektrode:
1. sklop: prekatna defibrilacijska elektroda s pasivno fiksacijo z enim defibrilacijskim
zvitkom,
2. sklop: prekatna defibrilacijska elektroda s pasivno fiksacijo in z dvema zvitkoma,
3. sklop: preddvorna defibrilacijska elektroda z aktivno fiksacijo in z enim zvitkom,
4. sklop: preddvorna elektroda za spodbujanje in zaznavanje v obliki črke J,
5. sklop: preddvorna elektroda za spodbujanje in zaznavanje z aktivno fiksacijo,
6. sklop: elektroda za levi prekat z dostopom skozi koronarni sinus.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za izbor je bilo v vseh
sklopih eno, in sicer: 1. ponudbena cena
100%. Naročnik ni opravil izbora, ker mu v
skladu s 76. členom ZJN-1 nista ostali dve
samostojni in pravilni ponudbi v naslednjih
sklopih:
1. implantabilni kardioverterji in defibrilatorji:
8. sklop: implantabilni kardioverter in
defibrilator z možnostjo antitahikardne stimulacije in defibrilacije tudi v preddvoru ter
antitahikardnim in antibradikardnim spodbujevalnikom tipa DDD;
2. elektrode:
1. sklop: prekatna defibrilacijska elektroda s pasivno fiksacijo z enim defibrilacijskim
zvitkom,
2. sklop: prekatna defibrilacijska elektroda s pasivno fiksacijo in z dvema zvitkoma,
4. sklop: preddvorna elektroda za spodbujanje in zaznavanje v obliki črke J,
5. sklop: preddvorna elektroda za spodbujanje in zaznavanje z aktivno fiksacijo,
6. sklop: elektroda za levi prekat z dostopom skozi koronarni sinus.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za predmetno javno
naročilo je bilo naročilo dodeljeno: 1. implantabilni kardioverterji in defibrilatorji; 1.
sklop ponudniku: Kastor Medical Dental
d.o.o., Vošnjakova 6, 1000 Ljubljana; 2.
sklop ponudniku: Salus, Ljubljana d.d.,
Mašera Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana;
3. sklop ponudniku: Impakta, trgovina in inženiring d.d., Kersnikova 2, 1000 Ljubljana;
4. sklop ponudniku: Salus, Ljubljana d.d.,
Mašera Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana;
5. sklop ponudniku: Salus, Ljubljana d.d.,
Mašera Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana;
6. sklop: ponudniku: Impakta, trgovina in inženiring d.d., Kersnikova 2, 1000 Ljubljana;
7. sklop ponudniku: Salus, Ljubljana d.d.,
Mašera Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana; 2. elektrode: 3. sklop ponudniku: Salus,
Ljubljana d.d., Mašera Spasićeva ulica 10,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: (vrednost v SIT
z DDV):
1. implantabilni kardioverterji in defibrilatorji:
1. sklop: 14,220.118,50 SIT,
2. sklop: 5,646.340 SIT,
3. sklop: 14,120.624 SIT,
4. sklop: 5,388.110 SIT,
5. sklop: 6,928.810 SIT,
6. sklop: 28,264.250 SIT,
7. sklop: 7,184.870 SIT;
2. elektrode:
3. sklop: 384.090 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. implantabilni kardioverterji in defibrilatorji: 1. sklop: 3; 2. sklop: 5; 3. sklop: 2; 4.
sklop: 6; 5. sklop: 3; 6. sklop: 2; 7. sklop: 3;
8. sklop: 1;
2. elektrode; 1. sklop: 2; 2. sklop: 1; 3.
sklop: 2; 4. sklop: 1; 5. sklop: 1; 6. sklop:
nobene ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: (vrednost v SIT z DDV):
1) implantabilni kardioverterji in defibrilatorji: za 1. sklop: 24,711.092 SIT,
14,220.118,50 SIT; za 2. sklop: 8,397.900
SIT, 5,646.340 SIT; za 3. sklop: 16,952.040
SIT, 14,120.624 SIT; za 4. sklop: 11,305.700
SIT, 5,388.110 SIT; za 5. sklop: 10,450.720
SIT, 6,928.810 SIT; za 6. sklop: 34,177.500
SIT, 28,264.250 SIT; za 7. sklop: 11,718.000
SIT, 7,184.870 SIT; 2. elektrode: za 3. sklop:
426.600 SIT, 384.090 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 3. 2004.
Klinični center Ljubljana
Št. 17123-04-403-70/2003
Ob-8429/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 12. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
predmet javnega razpisa je dobava čistil, in
sicer po posameznih sklopih:
– sklop 1: sredstva za ročno pomivanje posode in čiščenje delovnih površin v
kuhinjah,
– sklop 2: biološko razgradljiva čistila.
Kraj dobave: lokacije posameznih organizacijskih enot Ministrstva za notranje zadeve, Generalne policijske uprave ter lokacije posameznih uprav na območju celotne
države.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na javni razpis je prispelo 6
pravočasnih ponudb. Naročnik je pri analizi
ponudb ugotovil, da ena ponudba ni v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije,
zato je bila izločena iz nadaljnjega postopka. Ostale ponudbe so pravilne in primerne.
Naročnik je na podlagi meril cena in finančno stanje ponudnika za posamezni sklop izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo, kot
je navedeno v 6. točki te objave.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop 1: Fripak d.o.o., Tomšičeva 30,
2000 Maribor,
– sklop 2: Ecolab d.o.o., Vajngerlova 4,
2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost:
– pogodbena vrednost za sklop 1 je
4,833.178,80 SIT z DDV (letno),
– pogodbena vrednost za sklop 2 je
881.746,70 SIT z DDV (letno).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za sklop 1: 10,744.849,62 SIT z DDV,
9,666.357,60 SIT z DDV,
– za sklop 2: 3,498.182,40 SIT z DDV,
1,763.493,38 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil objavljen v Ur. l. RS, št.
89 z dne 12. 9. 2003, Ob-101705.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 3. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

ski izdelki in testenine – 179.580 SIT, sirupi
in sadni sokovi – 811.832,70 SIT in ostalo
prehrambeno blago – 975.815,40 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 20.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ni presegala 5% nad ali pod razpisano
vrednostjo.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni bilo predhodnega razpisa.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 3. 2004.
Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj

Š. 279/04
Ob-8472/04
1. Naročnik: Osnovna šola J. Aljaža
Kranj.
2. Naslov naročnika: Tončka Dežmana 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-01-500, faks
04/28-01-529.
3. Datum izbire: 3. 2. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeni artikli za potrebe šolske kuhinje; kraj dobave: Osnovna šola
Jakoba Aljaža Kranj, Tončka Dežmana 1,
4000 Kranj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 50 točk, celovitost ponudbe 20 točk, boljši plačilni pogoji – plačilo
nad 30 dni 10 točk, dodatne ugodnosti 10
točk in reference 10 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina 8,
4248 Lesce, za dobavo kruha in pekovskih
izdelkov,
2. Mesarija Gregorc, Franc Gregorc,
s.p., Golniška 102, 4000 Kranj, za dobavo
svežega mesa,
3. Kvibo, d.o.o., Predilniška 16, 4290 Tržič, za dobavo mesnih izdelkov in jajc,
4. Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva 10a,
2250 Ptuj, za dobavo perutnine in perutninskih izdelkov,
5. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče, za dobavo mleka in mlečnih
izdelkov,
6. Sipic, d.o.o. Koprska ul. 94, 1000 Ljubljana, za dobavo krompirja,
7. Sipic, d.o.o. Koprska ul. 94, 1000 Ljubljana, za dobavo sadja in zelenjave,
8. Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
1234 Mengeš, za dobavo zamrznjene zelenjave in sadja,
9. Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
1234 Mengeš, za dobavo rib,
10. Mlinotest Peks, d.o.o., Kidričeva 53,
4220 Škofja Loka, za dobavo mlevskih izdelkov in testenin,
11. Fructal, d.d., Tovarniška 7, 5270
Ajdovščina, za dobavo sirupov in sadnih
sokov,
12. Mercator, d.d., Dunajska c. 107, p.p.
3234, 1001 Ljubljana, za dobavo ostalega
prehrambenega blaga.
7. Pogodbena vrednost: o posameznih
skupinah artiklov – kruh in pekovski izdelki
– 3,927.740,58 SIT, meso sveže – 1,720.100
SIT, mesni izdelki in jajca – 1,121.850 SIT,
perutnina in izdelki – 1,000.520,38 SIT,
mleko in mlečni izdelki – 2,259.723,90 SIT,
krompir – 187.200 SIT, sadje in zelenjava
– 883.850 SIT, zmrznjena zelenjava, sadje –
509.353,25 SIT, ribe – 335.459,09 SIT, mlev-

Ob-8761/04
1. Naročnik: Vrtec Anice Černejeve,
Celje.
2. Naslov naročnika: Kajuhova ulica
5, 3000 Celje, tel. 03/42-86-450, faks
03/42-86-459.
3. Datum izbire: 17. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
živila in material za prehrano:
7. sveža zelenjava, suhe stročnice in naravno kisana zelenjava,
8. sveže in suho sadje,
za obdobje od 1. 4. 2004 do 31. 5. 2004.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
ponudbenega predračuna za posamezno
skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– skupina 7: S.P. Plod, d.o.o., Preloge
25, 2316 Zgornja Ložnica,
– skupina 8: S.P. Plod, d.o.o., Preloge
25, 2316 Zgornja Ložnica.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina 7: 2,723.892,50 SIT,
– skupina 8: 2,251.375 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– skupina 7: 3,
– skupina 8: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina 7: 3,248.056 SIT, 2,723.892,50
SIT,
– skupina 8: 2,639.045,50 SIT, 2,251.375
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št, 84 z
dne 26. 10. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 3. 2004.
Vrtec Anice Černejeve Celje
Št. 26
Ob-8771/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 2. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
pisarniški, čistilni in potrošni material.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja vrednost ponudbe.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Mladinska Knjiga Birooprema, d.d., Dunajska 121, 1000 Ljubljana.
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7. Pogodbena vrednost: 56,890.393,11
SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 61,452.071,48 SIT brez DDV,
56,890.393,11 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 27 z dne 13. 4. 2001, Ob-4677.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 3. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 2
Ob-8772/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 18. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
400 kosov pismonoške torbe.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja vrednost ponudbe.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: na podlagi sklepa DRK se
postopek razveljavi.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 3. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 3
Ob-8778/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, tel. 02/44-92-305, telefaks
02/449-23-79.
3. Datum izbire: 1. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
izdelava, dobava in montaža opreme za
pošto Škofja Loka – Trata.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sortima d.o.o., Koroška
cesta 118, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 20,108.546
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 29,736.828 SIT, 20,108.546 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: 29. 3. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
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Ob-8786/04
1. Naročnik: Vrtec Tončke Čečeve, Celje.
2. Naslov
naročnika:
Mariborska
43, 3000 Celje, tel. 03/425-70-30, faks
03/425-70-40.
3. Datum izbire: 15. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
živila in material za prehrano:
– skupina 7: sveža zelenjava, suhe
stročnice in naravno kisana zelenjava,
– skupina 8: sveže in suho sadje, za obdobje od 1. 4. 2004 do 31. 5. 2004.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
ponudbenega predračuna za posamezno
skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– skupina 7: S.P. Plod, d.o.o. Preloge 25,
Zgornja Ložnica,
– skupina 8: S.P. Plod, d.o.o. Preloge 25,
Zgornja Ložnica.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina 7: 3,743.814,20 SIT,
– skupina 8: 3,883.503,75 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– skupina 7: 3,
– skupina 8: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina
7:
4,296.079,20
SIT,
3,743.814,20 SIT,
– skupina 8: 4,621.666 SIT, 3,883.503,75
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št, 84 z
dne 26. 10. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2004.
Vrtec Tončke Čečeve Celje

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: 7,950.522,80 SIT.
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: 23. 3. 2004.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.

ZJN-15.G

Ob-8359/04
1. Naročnik: Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.
2. Naslov naročnika: Kromberk, Cesta 25. junija 1/B, 5000 Nova Gorica, tel.
05/33-91-100, faks 05/33-91-128.
3. Datum izbire: 28. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: kanalizacija Vrtojba jug
– gradbena in montažna dela.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 70%, plačilni pogoji 15%, rok
izdelave 5%, reference 5%, garancija 5%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Euroinvest d.o.o., Nova Gorica, Industrijska cesta 5, Kromberk, 5000
Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost: 22,618.725 SIT
brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 32,461.918 SIT, 22,618.725 SIT
brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /

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. 44/17-04
Ob-8280/04
1. Naročnik: J.P Komunala Koper
d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ul. 15. maja 4,
6000 Koper.
3. Datum izbire: 27. 2. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: preureditev poslovne stavbe
Komunale Koper.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: navedba meril: ponudbena
cena. Izbran je ponudnik, ki je ponudil najnižjo ponudbeno ceno.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Brik d.o.o., Pristaniška 8,
6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost: 23,519.444,30
SIT.

Št. 404-01-191/2003
Ob-8281/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13,
1000 Ljubljana, tel. 01/24-41-176, faks
01/24-41-269.
3. Datum izbire: 23. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: gradnja Srednje biotehniške šole Kranj po sistemu ključ v roke
s fiksno ceno in pridobitvijo uporabnega
dovoljenja.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Lesnina inženiring d.d.,
Parmova 53, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 1.420,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1.578,000.000 SIT, 1.420,000.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 65 z dne 4. 7. 2003,
Ob-97178.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 3. 2004.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 3. 2004.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.
Št. 110-1/04
Ob-8483/04
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
tel. 300-99-75, faks 01/300-99-74.
3. Datum izbire: 13. 1. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: gradnja AC odseka Hrastje–
Kronovo, pododsek Hrastje–Lešnica od
km 0,000 do km 7,770; gradnja viadukta
6-1 Mačkovec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za dodelitev je bila
najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: za sklop 2: Primorje d.d.,
Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina.
7. Pogodbena vrednost: za sklop 2:
849,676.163,54 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: za sklop 2: 846,124.582,46 SIT,
853,509.134,04 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: za sklop 1: začetna gradbena dela ni bilo
možno izbrati najugodnejšega ponudnika,
zato je bil za sklop 1 objavljen ponoven javni
razpis v Ur. l. RS, št. 23 z dne 12. 3. 2004.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 65 z dne 4. 7. 2003.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 3. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 4
Ob-8779/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, tel. 02/449-23-05, telefaks
02/449-23-79.
3. Datum izbire: 5. 3. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: gradbeno obrtniška in instalacijska dela na pošti Podnart.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja vrednost ponudbe.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sortima d.o.o., Koroška
cesta 118, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 18,351.826,35
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 22,111.795 SIT, 18,351.826,35 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: 29. 3. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
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ZJN-15.S

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila storitev
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev
Št. 027-16/2003/10
Ob-8285/04
1. Naročnik: Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja.
2. Naslov naročnika: Dunajska 160, 1000
Ljubljana, telefaks 01/478-92-06.
3. Datum izbire: 20. 2. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: postopek s pogajanji skladno z 2. točko prvega odstavka
20. člena ZJN-1. Predmet naročila: nadgradnja programske opreme za podporo
izvajanju administrativnega postopka
za izplačevanje subvencij v kmetijstvu
»Informacijska podpora IAKS« za zajem poškodovanih kmetijskih rastlin v
primeru naravnih nesreč, izdelava prevajalne tabele.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna cena ponujenih
storitev.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hermes Plus, Računalniški
in merilni sistemi, d.d., Šlandrova ulica 2,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 19,891.368,96
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ponudnik Hermes Plus, Računalniški
in merilni sistemi, d.d., Šlandrova ulica
2, 1000 Ljubljana: skupna cena storitev
19,891.368,96 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 3. 2004.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 67/03
Ob-8291/04
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 3. 2. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: revitalizacija
elektro opreme in nadzora transporta
premoga (1 A, zap. št. 1).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena s plačilnimi pogoji do 100 točk; naročilo ja bilo
oddano kandidatu, ki je prejel največje
število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Siemens d.o.o., Bratislavska
5, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 465.796,14
EUR (110,400.346,06 SIT).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 116,235.191,31 SIT, 110,400.346,06
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 3. 2004.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 9/2003-03
Ob-8293/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike
Slovenije.
2. Naslov
naročnika:
Šmartinska
55, 1000 Ljubljana, tel. 478-27-00, faks
478-27-43.
3. Datum izbire: 16. 1. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: postavitev
aplikacije za računalniško podporo
upravljanju z dokumentarnim gradivom.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference, ISO 9001
certifikat.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: SRC.SI, sistemske integracije, d.o.o., Tržaška cesta 116, 1001
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 14,923.560
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 49,332.150 SIT, 14,923.560 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 3. 2004.
Davčna uprava Republike Slovenije
Št. 1/2004
Ob-8296/04
1. Naročnik: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad.
2. Naslov naročnika: Poljanska cesta
31, 1000 Ljubljana, tel. 01/47-10-500, faks
01/47-10-503.
3. Datum izbire: 24. 2. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba prodajnih postopkov za prodana stanovanja
po razpisu naročnika z dne 25. 10. 2003
za prodajo stanovanj v Ljubljani in njeni
okolici ter v Kopru (Priloga 1B točka 27).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročilo je bilo oddano najugodnejšemu ponudniku na podlagi najvišje
ocene po merilih v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Metropola, nepremičninska
družba, d.o.o., Parmova 37, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 25,651.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 139,941.980 SIT, 25,651.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /

Št.

32 / 2. 4. 2004 /

Stran

1995

13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 3. 2004.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 433-01/04
Ob-8327/04
1. Naročnik: Javni zavod Kobilarna
Lipica.
2. Naslov naročnika: Lipica 5, 6210 Sežana, faks 05/73-46-370.
3. Datum izbire: 6. 1. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava strokovnih podlag in državnega lokacijskega
načrta za zavarovano območje Kobilarne
Lipica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: LUZ d.d., Vojkova 57, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 21,963.228
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 35,913.000 SIT; 21,696.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 3. 2004.
Javni zavod Kobilarna Lipica
Št. 055/2003
Ob-8467/04
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod; Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 4. 2. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: najem zunanjih prevozov; sklop A: kombi 8+1 sedež,
sklop B: mali avtobus do 25 sedežev, sklop
C: kamion – tovorrni – do 5 ton, sklop Č:
kombi – furgon – za prevoz tovora.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomska cena – 90 točk,
plačilni pogoji – 10 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sklop A: 1. Avtoprevozništvo Zdravko Režen s.p., Trzin; 2. Prevozi
Fortuna Peter s.p. Ljubljana; 3., 4. Štimbi
d.o.o. Grosuplje; 5., 6. Prevoz stvari in
oseb Korenin Janez s.p., Ljubljana; 7. Prevoz stvari in oseb Korenin Aleš s.p.; sklop
B: Petektours Petek Bojan s.p., Ljubljana;
sklop C in Č: Prevozi Fortuna Peter s.p.,
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: sklop A: ca.
25,000.000 SIT; sklop B: ca. 10,000.000
SIT; sklop C: ca. 10,000.000 SIT; sklop Č:
ca. 5,000.000 SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je izvedel postopek s pogajanji
po predhodni objavi, ker v odprtem postopku ni prejel dveh pravilnih ponudb.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /

Stran

1996 /

Št.

32 / 2. 4. 2004

13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 3. 2004.
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod
Št. 059/2003-1
Ob-8468/04
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 25. 2. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: pogarancijsko vzdrževanje strežnikov INTEL arhitekture.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oddaja naročila po postopku s
pogajanji brez predhodne objave.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: FMC d.o.o., Letališka 32,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: mesečni pavšal 658.800 SIT DDP lokacija naročnika
z DDV.
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: naročnik je izvedel postopek s pogajanji
na podlagi predhodno pridobljenega mnenja
Urada za javna naročila.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 3. 2004.
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod
Št. 05/04
Ob-8739/04
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 27. 2. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: revitalizacija in povečanje moči generatorja 1 iz
40 MVA na 50 MVA (1 A, zap. št. 12).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oddaja naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave, v skladu z 2.
točko prvega odstavka 20. člena ZJN.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Končar – generatori i motori
d.d., Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb.
7. Pogodbena vrednost: 742.207 EUR
oziroma 176,199.942 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: 29. 3. 2004.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 01/04
Ob-8746/04
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.
2. Naslov naročnika: Savska 34, 1230
Domžale, tel. 01/72-95-440.
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3. Datum izbire: 18. 3. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: vgrajevanja
komunalnih odpadkov, prevozne storitve komunalnih odpadkov ter čiščenje
kanalizacije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena vrednost, odzivni
čas, reference, dodatna tehnična oprema.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektromehanika – izklopi vodovodnih in elektro omrežij, avtoprevozništvo,
Dinić Jure s.p., Vrba 23, 1225 Lukovica.
7. Pogodbena vrednost: 112,493.416
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: cena 112,493.416 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: 29. 3. 2004.
Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o
Št. 17
Ob-8763/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, tel. 02/449-23-05, telefaks
02/499-23-79.
3. Datum izbire: 2. 3. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
programskega paketa Spectrum.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Evertec Technology d.o.o.,
Stegne 35, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 17,248.868 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
fae omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 3. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Mednarodni razpisi
Št. 26811-8/2003 16-0407

Ob-8748/04

Predobjava razpisa za izbiro izvajalca
storitev
Svetovalne in nadzorne storitve v okviru
ISPA projekta: 2001/SI/16/P/PT/002 –
Modernizacija signalno-varnostnih
naprav na železniški progi Divača–
Koper
(Republika Slovenija)
1. Sklic na objavo: EUROPEAID/119592/
D/SV/SI: Modernization of Signalling and
Safety devices on railway line Divača–Koper.

2. Postopek: omejeni postopek.
3. Program: ISPA.
4. Financiranje: 2001/SI/16/P/PT/002.
5. Podpisnik pogodbe: Javna agencija
za železniški promet Republike Slovenije,
Kopitarjeva 5, 2000 Maribor.
Pogodbena specifikacija
6. Narava pogodbe: plačilo storitev nadzora in svetovanja.
7. Opis pogodbe
Namen razpisanih storitev, navedenih
v pristojnostih in nalogah, je zagotovitev
svetovalnih storitev in najem nadzornega
inženirja, ki bo delal v imenu naročnika med
izvajanjem del po pogodbi, ki se nanaša na
projekt »Modernizacija signalno-varnostnih
naprav na železniški progi Divača–Koper«.
Svetovalec – inženir bo sodeloval pri izvedbi samega projekta, kakor tudi nadziral
izvajanje pogodbe, v glavnem pa bo izvajal
aktivnosti nadzornega inženirja v skladu s
FIDIC Pogoji pogodb za obratno opremo,
projektiranje in graditev, prva izdaja 1999.
Glavni namen pomoči, ki jo bo nudil
svetovalec – inženir, je zagotavljanje kakovosti (uspešne) izvedbe ISPA projekta
v določenem časovnem in proračunskem
okviru, kakor tudi prenos znanja naročniku
za izvedbo podobnih projektov.
8. Maksimalni razpoložljivi znesek:
746,000.00 EUR.
9. Datum predvidene objave razpisa:
27. 3. 2004.
10. Dodatne informacije: ni dodatnih
informacij.
11. Pravna podlaga: Uredba Sveta
Evropske Unije (ES) št. 3906/89 z dne
18. decembra 1989 o ekonomski pomoči
posameznim državam Srednje in Vzhodne
Evrope, z amandmaji.
Opombe:
Med to predobjavo razpisa za izbiro izvajalca storitev in obvestilom o razpisu za
izbiro izvajalca storitev mora miniti vsaj 30
koledarskih dni.
Nobene vloge ali zahteve za informacije
se na tej stopnji ne bodo obravnavale.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Št. 26811-8/2003 16-0407
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Individual Service Contract Forecast
Modernisation of signalling and safety
devices on railway line Divača–Koper
Location – Slovenia
1. Publication reference: EUROPEAID/
119592/D/SV/SI: Modernization of Signalling and Safety devices on railway line
Divača–Koper.
2. Procedure: Restricted.
3. Programme: ISPA.
4. Financing: 2001/SI/16/P/PT/002.
5. Contracting Authority: Public Agency
for Rail Transport in Republic of Slovenia,
Kopitarjeva 5, 2000 Maribor.
6. Nature of contract: Fee-based contract.
7. Contract description
The purpose of the services referred to
under the present Terms of Reference is to
provide consulting services and an Engineer
who will act on behalf of the Contracting Authority during the implementation of “Works
Contract” related to the project “Modernisation of signalling and safety devices on the
railway line Divača – Koper«. The Consultant-cum-Engineer is to assist with the implementation of the project and supervise the
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“Works Contract”, and in general perform
the services requested as the Engineer,
as specified in the FIDIC Conditions of
Contract for Plant and Design-Build, First
Edition 1999.
The overall objective of the assistance
provided by the Consultant-cum-Engineer
is to ensure quality (successful) implementation of the ISPA project within the
given time period and budget allocation,
and hand over the knowledge to the Contracting Authority for the implementation of
similar projects.
8. Indicative
maximum
budget:
746,000.00 EUR.
9. Intended timing of publication: March
27th, 2004.
10. Additional information: none.
11. Legal basis: Council Regulation (EC)
No.3906/89 of 18th December 1989 on economic aid to certain countries of Central and
Eastern Europe, with amendments.
Remarks:
There must be a minimum period of 30
calendar days between the publication of
this contract forecast and the publication of
the corresponding procurement notice.
No applications or requests for information should be sent at this stage.
Public Agency for Rail Transport
in Republic of Slovenia
Ob-8851/04
Obvestilo o razpisu za izbiro izvajalca
storitev
Tehnična pomoč pri pripravi načrta
upravljanja voda v porečju Krke
1. Številka objave: EuropeAid/118812/
D/SV/SI.
2. Postopek: omejeni postopek.
3. Program: ISPA.
4. Financiranje: 2003/SI/16/P/PA/004.
5. Podpisnik pogodbe: RS, Ministrstvo
za okolje, prostor in energijo.
Vsebina pogodbe
6. Vrsta pogodbe: pogodba na ključ (Global Price Contract).
7. Opis pogodbe
Cilj projekta so naslednji:
– testiranje nove evropske zakonodaje
na področju voda;
– testiranje smernic na splošno ter
testiranje nacionalne zakonodaje v zvezi s
pripravo postopkov za planiranje upravljanja
porečij, s poudarkom na izvajanju skupnega
vodenja in priprave strategije, povezane z
Okvirno direktivo o vodah;
– priprava pilotnega načrta upravljanja z
vodami na porečju Krke, s poudarkom na
izpolnjevanju zahtev iz Dodatka VII, skupaj
s programom ukrepov, ki mora v celoti ustrezati pogojem za sofinanciranje iz sredstev
kohezijskega sklada;
– priprava študije izvedljivosti in idejne
zasnove za odvodnjo in čiščenje odpadnih
voda na porečju Krke;
– priprava tehnično-investicijske dokumentacije za izgradnjo čistilnih naprav in
kanalizacijskih sistemov na porečju Krke
za potrebe pridobitve gradbenih dovoljenj
ter izdelava razpisne dokumentacije za izbrane investicijske projekte, ki se bodo sofinancirale s sredstvi Kohezijskega sklada.
8. Število in imena sklopov: en sklop:
Tehnična pomoč pri pripravi načrta upravljanja voda v porečju Krke.
9. Višina razpisanih sredstev: 1,100.000
EUR.

10. Obseg dodatnih storitev: dodatnih
storitev ni.
Pogoji za prijavo
11. Ustreznost ponudnikov: na razpis se
lahko pod enakimi pogoji prijavijo fizične in
pravne osebe s sedežem v državah članicah
EU in države ter področja, v katerih se izvaja
ISPA program, iz katerega se financira ta
pogodba, kakor tudi Ciper, Malta in Turčija.
12. Prijava
Prijavijo se lahko vse fizične in pravne
osebe (kot navedeno v 11. točki), samostojno, ali povezane v konzorcije.
Konzorcij je lahko stalna, pravno-formalno ustanovljena skupina ali skupina, ki
je bila neformalno ustanovljena posebej za
namen tega javnega razpisa. Vsi člani konzorcija (npr. nosilec in vsi ostali partnerji) so
solidarno odgovorni naročniku – podpisniku
pogodbe.
Prijava neustrezne fizične ali pravne osebe (kot navedeno v 11. točki) bo avtomatično
zavržena. Če je neprimerna fizična ali pravna oseba član konzorcija, bo posledično
zavržena celotna vloga konzorcija.
13. Število prijav: kandidati (vključno
s podjetji v okviru iste pravne skupine,
ostali člani konzorcija in podizvajalci) se
lahko na razpis prijavijo samo z eno vlogo,
ne glede na obliko prijave (kot posamezniki
ali kot nosilci ali kot partnerji v konzorciju). V primeru, da fizična ali pravna oseba
(vključno s podjetji v okviru iste pravne skupine, ostalimi člani konzorcija in podizvajalci) vloži več kot eno vlogo, bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge, v katerih
sodeluje ta fizična ali pravna oseba.
14. Prepoved
medsebojnega
povezovanja ponudnikov uvrščenih v ožji izbor:
katerakoli ponudba, ki jo bo poslal ponudnik,
ki ni prišel v ožji izbor, bo izločena iz nadaljnjega postopka izbire ponudnika. Ponudniki, ki so prišli v ožji izbor te pogodbe, se
med seboj ne smejo združevati ali izbrati za
svoje podizvajalce druga podjetja, ki so se
tudi uvrstila v ožji izbor.
15. Razlogi za izločitev: kandidati morajo svoji vlogi priložiti izjavo, da ne sodijo v
nobeno od kategorij, navedenih v poglavju
2.3.3. v “Practical Guide to contract procedures financed from General Budget of the
European Communities in the context of external actions” (dostopno na spletni strani):
http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/
gestion/pg/npg_en.doc.
16. Pogodbe s podizvajalci: pogodbe s
podizvajalci so dovoljene. S podizvajalci je
mogoče zagotoviti do največ 30% pogodbene vrednosti.
17. Število kandidatov uvrščenih v ožji izbor: na podlagi prejetih vlog bo k predložitvi
ponudb za izvedbo projekta povabljenih najmanj 4 in največ 8 kandidatov.
Okvirni potek razpisnega postopka
18. Predvideni datum povabila kandidatom uvrščenim v ožji izbor: julij 2004.
19. Predvideni datum podpisa pogodbe:
september 2004.
20. Čas trajanja pogodbe in možnost
podaljšanja: trajanje pogodbe: 22 mesecev
od podpisa pogodbe. Podaljšanje pogodbe
ni mogoče.
Kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika
21. Kriteriji za uvrstitev v ožji izbor
V postopku izbiranja kandidatov se bo
upoštevalo naslednje kriterije. V primerih,
ko bodo vloge posredovali konzorciji, se bo
te kriterije upoštevalo za celoto:
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1) Ekonomski in finančni položaj kandidatov:
– povprečni letni promet kandidata v
letih 2001, 2002 in 2003 mora biti najmanj
1,800.000 EUR.
2) Strokovna usposobljenost kandidatov:
– 30 stalno zaposlenih delavcev kandidata(-ov) trenutno deluje na področju celovitega upravljanja voda in z referencami s
področja varstva voda (kemijsko in ekološko
stanje za površinske vode ter kemijsko in
količinsko stanje za podzemne vode).
3) Tehnična usposobljenost kandidatov:
– (a) Kandidat(i) je v zadnjih treh letih
delal na vsaj treh podobnih projektih povezanih s celovitim upravljanjem voda
– (b) Kandidat(i) je v zadnjih petih letih
izdelal vsaj tri projektno investicijske dokumentacije za izgradnjo infrastrukturnih
objektov odvajanja in čiščenja odpadnih
voda in sicer čistilne naprave v velikosti od
2.000 PE navzgor, od tega vsaj ena nad
20.000 PE.
– (b) Kandidat(i) je v zadnjih treh letih
izdelal vsaj dve projektno investicijski dokumentaciji za objekte odvodnje in čiščenja
odpadnih voda, sofinancirane s sredstvi
Phare/ISPA.
22. Kriteriji za končni izbor izvajalca
storitev: določeni so v razpisni dokumentaciji, priloženi k vabilu na razpis, ki bo posredovano vsem kandidatom, kateri bodo prišli
v ožji izbor.
Prijava
23. Rok za oddajo prijav
Rok za oddajo prijav je 16. ura lokalni
čas dne 3. maj 2004.
Prijava, ki bo prispela po tem roku, ne
bo upoštevana.
24. Oblika prijave in zahtevani podatki
Prijave morajo biti predložene na standardnem prijavnem obrazcu (na voljo na
internetnem naslovu): http://europa.eu.int/
comm/europeaid/tender/gestion/pg/b04_
en.doc).
Oblika prijave in navodila za izpolnjevanje morajo biti natančno upoštevana.
Prijave, ki ne bodo izpolnjene v skladu
z navodili, bodo izločene iz nadaljnjega
postopka. Vsa dodatna dokumentacija
(brošure, dopisi itd.) poslana v prijavi, ne
bo upoštevana.
25. Oddaja prijav
Prijava mora biti posredovana izključno
v angleščini s priporočeno pošto ali osebno
(vključno z dostavo preko kurirja) neposredno naročniku pogodbe, ki bo izdal potrdilo o
navedbi datuma in ure prejema na naslov:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo, Dunajska c. 48, 1000
Ljubljana, Slovenija.
Naziv pogodbe in sklicna številka objave
(glej 1. točko) morata biti vidno označena na
ovojnici, ki vsebuje prijavo. Oba podatka morata biti navedena tudi pri vsakem nadaljnjem
dopisovanju s podpisnikom pogodbe.
Prijave posredovane na kakršenkoli
drugačen način ne bodo upoštevane.
26. Uporaba jezika: vsa pisna komunikacija za ta razpis mora potekati v
angleščini.
27. Dodatne informacije: dodatnih informacij ni.
28. Datum objave napovedi razpisa:
4. februar 2004.
29. Pravna podlaga: ISPA: Council Regulation (EC) No 1267/1999 21. junij 1999.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
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Service Procurement Notice
Technical Assistance for the
preparation of the Krka river basin
management plan located in the Krka
Sub-basin
1. Publication reference: EuropeAid/
118812/D/SV/SI.
2. Procedure: Restricted Tender.
3. Programme: ISPA.
4. Financing: 2003/SI/16/P/PA/004.
5. Contracting Authority: The Ministry
of the Environment, Spatial Planning and
Energy.
Contract specification
6. Nature of contract: Global price Contract.
7. Contract description
The objectives of this project are the
following:
– testing the new European legislation
in water sector;
– testing the Guidance Documents in
general and national legislation in connection to the preparation process of the river
basin management plan with the special
attention to the Common Implementation
Strategy Guidance Documents related to
Water Framework Directive;
– elaboration of the Pilot River Basin
Management Plan for Krka Sub – basin
with the attempt to fulfil the requirements
from Annex VII, together with Programme of
Measures which has to fulfil all the requirements for Cohesion Fund co-financing;
– elaboration of a Feasibility study and a
Masterplan for Wastewater Collection and
Treatment for the Krka River Basin;
– elaboration of Technical-Investment
Documentation for Wastewater Treatment
Plants and Sewerage Infrastructure in the
Krka Sub-basin for acquiring Building Permits and preparation of Tender Dossiers for
selected investment projects for Cohesion
Fund funding.
8. Number and titles of lots: one Lot:
Technical Assistance for the preparation
of the Krka river basin management plan
located in the Krka Sub-basin.
9. Maximum
budget:
1.100.000,00
EUR.
10. Scope for additional services: none.
Conditions of participation
11. Eligibility: participation is open on
equal terms to all natural and legal persons
of the EU Member States and the countries
and territories of the regions covered by
ISPA Programme under which the contract
is financed, as well as Cyprus, Malta and
Turkey.
12. Candidature
All eligible natural and legal persons (as
per item 11 above) or groupings of such persons (consortia) may apply.
A consortium may be a permanent, legally-established grouping or a grouping,
which has been constituted formally for a
specific tender procedure. All members of
a consortium (the leader and all other partners) are jointly and severally liable to the
Contracting Authority.
The participation of an ineligible natural
or legal person (as per item 11) will result in
the automatic exclusion of that person. In
particular, if that ineligible person belongs
to a consortium, the whole consortium will
be excluded.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
13. Number of applications: no more
than one application can be submitted by
a natural or legal person (including legal
persons within the same legal group), whatever the form of participation (as an individual legal entity or as leader or partner of
a consortium submitting an application). In
the event that a natural or legal person (including legal persons within the same legal
group) submits more than one application,
all applications in which that person (and
legal persons within the same legal group)
has participated will be excluded.
14. Shortlist alliances prohibited: any
tenders received from tenderers comprising firms other than those mentioned in
the short-listed application forms will be
excluded from this restricted tender procedure. Short-listed candidates may not form
alliances or subcontract to each other for the
contract in question.
15. Grounds for exclusion: as part of the
application form, candidates must provide
the evidence required in Section 2.3.3. of
the Practical Guide to contract procedures
financed from General Budget of the European Communities in the context of external
actions (available from following Internet address): http://europa.eu.int/comm/europeaid/
tender/gestion/pg/npg_en.doc.
16. Sub-contracting: Sub-contracting will
be allowed. The maximum percentage of the
contract value, which may be sub-contracted, will be 30%.
17. Number of candidates to be short-listed: on the basis of the applications received,
at least 4 and at most 8 candidates will be
invited to submit detailed tenders for this
contract.
Provisional timetable
18. Provisional date of invitation to tender: July 2004.
19. Provisional start date of the contract:
September 2004.
20. Initial contract duration and possible
extension: contract duration is 22 months
from the contract signing. Extension is not
possible.
Selection and award criteria
21. Selection criteria
The following selection criteria will be
applied to candidates. In the case of applications submitted by a consortium, these
selection criteria will be applied to the consortium as a whole:
1) Economic and financial standing of
candidate(s):
– Average of candidate(s)’ annual turnovers in the years 2001, 2002 and 2003 shall
be of at least 1.800.000 EUR.
2)
Professional
capacity
of
candidate(s):
– 30 of all permanent staff working for
the candidate(s) currently work in the field
of integrated water management and in
the field related to the water status (quality
ecology for surface waters and, quality and
quantity for groundwaters).
3) Technical capacity of candidate(s):
– (a) Candidate(s) have worked on at
least three projects in fields related to the
integrated water management in the last
three years.
– (b) Candidate(s) prepared at least
three technical-investment documentation
for construction of infrastructure facilities
for the municipal wastewater collection and
treatment wit WWTPs of 2.000 P.E or more
and with at least one bigger than 20.000
P.E. in the last five years

– (c) Candidate(s) prepared at least two
technical-investment documentation for
construction of infrastructure facilities for
the municipal wastewater collection and
treatment, co financed by Phare/ISPA funds
in the past three years.
22. Award criteria: as specified in the tender dossier annexed to the letter of invitation
to tender, which will be sent to short-listed
candidates.
Application
23. Deadline for applications
Deadline for applications is at 16:00 Central European Time on 3rd May, 2004.
Any application received after this deadline will not be considered.
24. Application format and details to be
provided
Applications must be submitted using
the standard application form (available
from the following Internet address: http:
//europa.eu.int/comm/europeaid/tender/
gestion/pg/b04_en.doc), whose format and
instructions must be strictly observed.
Any application, which does not observe
these provisions, will be automatically eliminated. Any additional documentation (brochure, letter, etc) sent with an application
will not be taken into consideration.
25. How applications may be submitted
Applications must be submitted in English exclusively to the Contracting Authority
by recorded delivery (official postal service)
or hand delivered (including courier services) directly to the Contracting Authority
in return for a signed and dated receipt to:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo (Republic of Slovenia,
the Ministry of Environment Spatial Planning and Energy), Dunajska c. 48, 1000
Ljubljana, Slovenija.
The Contract title and the Publication reference (see item 1 above) must be clearly
marked on the envelope containing the application and must always be mentioned in
all subsequent correspondence with the
Contracting Authority.
Applications submitted by any other
means will not be considered.
26. Operational language: all written
communications for this tender procedure
and contract must be in English.
27. Additional information: none.
28. Date of publication of contract forecast: 4th February, 2004.
29. Legal basis: ISPA: Council Regulation (EC) No 1267/1999 of 21st June 1999.
The Ministry of the Environment,
Spatial Planning and Energy

Javni razpisi
Št. 961-03/04

Ob-8809/04
Popravek
Zavod RS za zaposlovanje objavlja
uradni popravek teksta javnega razpisa št.
961-03/04 za izbiro izvajalcev programa poletnih taborov za Zoisove štipendiste v letu
2004, ki je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 25 z
dne 19. 3. 2004. V 4. točki je pravilna orientacijska vrednost naročila pri OS Sevnica
1,450.000 SIT za 20 dijakov, tako kot je navedeno tudi v razpisni dokumentaciji.
Zavod RS za zaposlovanje
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Ob-8362/04
Na podlagi drugega odstavka 11. člena
Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov (Ur. l. RS, št. 59/03),
Zdravniška zbornica Slovenije objavlja, da
je od 1. 4. 2004 odprt državni razpis specializacij.
Dodatne informacije so na voljo v reviji
Isis in na spletnih straneh Zdravniške zbornice Slovenije: www.zzs-mcs.si Razpisna dokumentacija je na voljo v Oddelku za usposabljanje in strokovni nadzor, Dalmatinova
10, Ljubljana, pritličje; tel. 01/30-72-165,
e-pošta: stasa.favai@zzs-mcs.si.
Zdravniška zbornica Slovenije
Št. 080/04
Ob-8478/04
Urad Vlade Republike Slovenije za slovenski jezik na podlagi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju Urada
Vlade RS za slovenski jezik (Ur. l. RS, št.
97/00) izdaja
javni razpis
za (so)financiranje projektov, ki so
namenjeni uveljavljanju, promociji in
razvoju slovenskega jezika v letu 2004
I. Ime in sedež naročnika: Urad Vlade
RS za slovenski jezik, Tržaška 21, 1000
Ljubljana.
II. Namen in predmet razpisa: dodelitev
sredstev za (so)financiranje posameznih projektov, ki pomenijo neposredno uveljavljanje,
promocijo in razvoj slovenščine ali večanje
dostopnosti te javne dobrine. Za projekte se
po tem razpisu štejejo akcije (tekmovanja in
druge prireditve, počitniške šole slovenščine,
kritično odzivanje na primere zanemarjanja ali
zapostavljanja slovenskega jezika v javnosti,
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sloveniziranje javnih napisov ipd.), posamezne publikacije (knjige, zloženke, zgoščenke
ipd.), manjše terenske raziskave jezikovnega
položaja, prevajanje računalniških programov
in ustvarjanje izvirnih programov v slovenščini,
sloveniziranje imen pravnih oseb pri priglašanju sprememb v uradnem registru, sistemske
jezikovne izboljšave v informacijski tehnologiji
(prenosna telefonija, teletekst idr.) ipd.
III. Skupna višina sredstev razpisa je 3,6
milijona tolarjev (po veljavnem proračunu za
leto 2004). Najmanj polovica sredstev se bo
dodelila predlagateljem, katerih projektov ni
mogoče imeti za del njihove pridobitne dejavnosti. Za posamezni projekt se lahko
dodeli do 500.000 SIT. Sredstva morajo biti
porabljena do 15. decembra 2004.
IV. Splošni pogoji za sodelovanje: upravičenci do sredstev so lahko posamezniki
in nevladne organizacije (društva, zavodi,
podjetja ipd.), ki Uradu za slovenski jezik
najpozneje do 25. aprila 2004 (datum oddaje priporočene poštne pošiljke) predložijo ponudbo z ustrezno dokumentacijo
in ki se zavežejo podpisati z USJ pogodbo
o izpeljavi in (so)financiranju sprejetega
projekta do konca leta 2004. Posamezni upravičenec lahko priglasi največ dva
projekta. Predlagatelji, katerih registrirano
nepridobitno dejavnost financira država ali
lokalna skupnost kot ustanoviteljica, ne
morejo konkurirati s projekti, ki se vsebinsko uvrščajo v to njihovo dejavnost. Izpolnjevanje splošnih pogojev se ugotavlja pri
odpiranju vlog.
V. Vloge s ponudbami je treba oddati v
zaprti ovojnici, opremljeni na sprednji strani
z dodatnim napisom »Vloga za razpis – ne
odpiraj!«, na hrbtni strani pa z imenom in
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natančnim naslovom predlagatelja. Vloga
mora vsebovati:
– izpolnjen priglasitveni obrazec,
– opis projekta (vrsta projekta glede na
navedbe iz II. odstavka tega razpisa, cilji
projekta, način in čas izpeljave, potrebni
kadri in oprema, odgovorni nosilec dejavnosti, predvideni učinki),
– razčlenjen predračun (predvideni odhodki po stroškovnih postavkah, predvideni
prihodki z upoštevanjem predvidenega deleža lastnih finančnih sredstev, deleža Urada
za slovenski jezik in deleža morebitnih drugih sofinancerjev),
– predstavitev odgovornega nosilca (podatki o njegovi strokovnosti in redni/osnovni
dejavnosti, sodelovanju pri podobnih projektih v preteklosti, morebitna posebna
priporočila).
VI. Vloge bo odpirala in o njih odločala
posebna komisija Urada za slovenski jezik.
Prepozno oddane vloge bodo takoj zavrnjene, nepopolne pa pri odpiranju izločene.
Pri nadaljnji obravnavi se bodo upoštevale splošna ustreznost dokumentacije,
vsebinska kakovost ponudbe, ustreznost
cene glede na predvidene stroške storitev
in materiala, usposobljenost nosilca za
izpeljavo projekta (zagotovljena strokovnost in oprema, reference, delež lastnih
sredstev ipd.). Komisija bo lahko pri tem
od predlagateljev zahtevala dodatna pojasnila ali dokazila. (Nadrobnejša merila so
predlagateljem na vpogled v USJ.) O izidu
tega javnega razpisa (število obravnavanih
vlog, seznam sprejetih ponudb in višina dodeljenih sredstev zanje) bodo predlagatelji
obveščeni najpozneje v 15 dneh po izteku
priglasitvenega roka.

Priglasitveni obrazec
Vrsta predlagatelja: � posameznik
� poklic ..................
� poloaj (zaposlitev ipd.) ....................
� organizacija
� drutvo
� zavod (ola, svetovalnica, kulturni center ipd.)
� podjetje
� drugo ...................
Ime predlagatelja: .........................................................................................
Potni naslov: ..................................................................; telefon: ....................
Registrirana dejavnost pravne osebe: pridobitna  nepridobitna (ustrezno pod�rtaj).
Za (so)financiranje po javnem razpisu Urada Vlade RS za slovenski jezik v letu 2004
predlagam-o naslednji projekt:
(ime projekta) ..................................................................................................
.......................................................................................
Predvidena vrednost celotnega projekta: ......................................
Predlagana viina (so)financiranja USJ: ..........................................
Izjavljam-o, da sem/smo v primeru potrditve projekta pripravljen-i skleniti z Uradom za
slovenski jezik pogodbo o izpeljavi oziroma (so)financiranju projekta v letu 2004.
Kraj in datum: ...............................

Podpis: ...................................
Urad Vlade RS za slovenski jezik
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Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija Republike Slovenije za okolje
objavlja na podlagi prvega in drugega
odstavka 13. člena Uredbe o koncesijah
za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Barbarski
potok, Mislinja, Dolžanka, Cerknica, Oresovka, Trševka, Jaška grapa, Dolova grapa, Muštrova grapa, Kanomljica, Ravenski
potok, Lahinja, Poljanska Sora, Ramšakov
graben, Rečki potok, Zadnja Sora, Savinja
za proizvodnjo električne energije (Uradni
list RS, št. 5/00, 49/03 in 16/04 – v nadaljevanju: uredba)
javni razpis
za podelitev koncesije za gospodarsko
izkoriščanje vode na vodotoku Cerknici
(lokacije Eta, Labinje in Poljane) in
na reki Trševki (lokacija Trševka) za
proizvodnjo električne energije
I. Predmet koncesije
Gospodarsko izkoriščanje vode za proizvodnjo električne energije na vodotoku
Cerknica (lokacije ETA, Labinje in Poljane)
in na reki Trševka (lokacija Trševka)

Vodotok

Občina

Cerknica (Eta)
Cerknica (Labinje)
Cerknica (Poljane)
Trševka (Trševka)

Cerkno
Cerkno
Cerkno
Cerkno

Vir koordinat: koordinate so prevzete
iz državnega koordinatnega sistema (v
Gauss-Krügerjevi projekciji), odčitane v
temeljnih topografskih načrtih v merilu 1:
5000 (ali 1:10000).
II. Pogoji za pridobitev koncesije
Koncesionar mora po uredbi izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da je pravna oseba, registrirana v
Republiki Sloveniji ali fizična oseba, ki je
državljan Republike Slovenije,
– da je sposoben za opravljanje dejavnosti proizvodnje električne energije,
– da ima pridobljeno licenco za opravljanje energetske dejavnosti, ki jo izda Agencija za energijo,
– da je poravnal davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države.
III. Elementi prijave na razpis
Prijavi je treba priložiti:
1. Za pravne osebe: redni izpisek okrožnega sodišča o vpisu pravne osebe v sodni
register, ne starejši od 3 mesecev, za samostojne podjetnike posameznike: potrdilo
Davčne uprave RS o vpisu v vpisnik samostojnih podjetnikov oziroma priglasitveni list,
ne starejše od 3 mesecev, za druge fizične
osebe: potrdilo Ministrstva za notranje zadeve o državljanstvu Republike Slovenije.
2. Licenco Agencije za energijo RS,
Svetozarevska ul. 6, Maribor, za opravljanje energetske dejavnosti.
3. Potrdilo Davčne uprave RS, o poravnanih davkih in drugih obveznih dajatvah,
ne starejše od 30 dni.
4. Idejno zasnovo hidroelektrarne, ki
vsebuje: tehnični opis objekta, opis tehno-
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loškega dela z navedbo opreme, opis ukrepov varstva okolja, karakteristične gradbene
načrte in situacije z osnovnimi gabariti.
5. Načrt parcele Geodetske uprave RS
z vrisanimi objekti predvidene hidroelektrarne, ne starejši od 2 mesecev.
6. Zemljiškoknjižni izpisek okrajnega
sodišča za nepremičnine za predvideno
gradnjo hidroelektrarne, ne starejši od 2
mesecev.
7. Dokazila o morebitnih dosedanjih vlaganjih v hidroelektrarno (računi že nakupljene opreme, pridobitev projekta, zemljišča
in podobno).
IV. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se v skladu z uredbo podeli za dobo trideset let. Ta rok začne teči z dnem podpisa
koncesijske pogodbe.
V. Pridobitev razpisne dokumentacije in
rok za vložitev prijav
Razpisna dokumentacija se pridobi na
Ministrstvu za okolje, prostor in energijo,
Agenciji Republike Slovenije za okolje, pisarna Nova Gorica, tajništvo: Patricija Mori,
Cankarjeva ulica 62, 5000 Nova Gorica, tel.
05/338-38-70.
Prijavitelj vloži prijavo tako, da izpolni obrazec “Prijava na javni razpis”, ki je

Yzg

Koordinate gorvodne
meje odseka
Xzg

5,421.690
5,424.080
5,425.880
5,423.970

5,109.340
5,111.100
5,111.700
5,111.730

Hzg

300
390
470
490

obveščeni v 15 dneh od izdaje odločbe Vlade Republike Slovenije.
VII. Veljavnost prijave in veljavnost javnega razpisa
Prijava je veljavna, če je vložena pravočasno in če vsebuje vse zahteve javnega
razpisa.
Javni razpis je po uredbi veljaven, če se
nanj prijavi le en prijavitelj.
VIII. Merila za izbor koncesionarja
Merila za izbor koncesionarja so:
– usposobljenost izkazana z elementi
prijave na razpis kot tudi realno izkazana
zmožnost prijavitelja, da zagotovi izgradnjo
in obratovanje vseh potrebnih objektov in
naprav hidroelektrarne,
– morebitna dosedanja vlaganja,
– popolnost in kvaliteta idejne zasnove
iz točke III./4 tega razpisa.
IX. Prednostna merila
Prednostna merila so:
– lastnina zemljišč na katerih bodo zgrajeni objekti hidroelektrarne,
– ustreznejša idejna zasnova hidroelektrarne v smislu varstva okolja,
– boljša usposobljenost prijavitelja.
X. Dodatne informacije o javnem razpisu: odgovorna oseba za dajanje informacij

Ysp

Koordinate dolvodne
meje odseka
Xsp
Hsp

5,421.050
5,423.090
5,424.180
5,424.140

sestavni del razpisne dokumentacije, pri
čemer mora prijavi priložiti vse zahtevane
priloge.
Izpolnjene prijave z vsemi zahtevanimi
prilogami in z oznako na ovojnici: “Ne odpiraj! Prijava na javni razpis za koncesijo
za gospodarsko izkoriščanje vode na vodotoku Cerknica in Trševka za proizvodnjo
električne energije”, ter firmo in sedežem
pravne osebe oziroma imenom in priimkom in naslovom fizične osebe, je treba
vložiti v zaprti ovojnici na Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo, Agencijo Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta
1b, Ljubljana.
Ovojnica s prijavo mora v vložišče
Ministrstva za okolje, prostor in energijo,
Agencije Republike Slovenije za okolje,
Vojkova cesta 1b, Ljubljana, prispeti do
vključno 14. 5. 2004 do 12. ure.
Javno odpiranje prijav bo dne 14. 5.
2004 ob 13. uri v sejni sobi št. 106/I. nadstropje Ministrstva za okolje, prostor in
energijo, Agencije Republike Slovenije za
okolje, Vojkova cesta 1b, Ljubljana. Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči prijavitelji
ali predstavniki prijaviteljev, če predložijo
pisno pooblastilo prijavitelja.
VI. Postopek in rok za izbor koncesionarja
Komisija za izvedbo javnega razpisa bo
najkasneje v roku 60 dni po poteku roka
za vložitev prijav pripravila predlog za izbor koncesionarja in ga posredovala Vladi
Republike Slovenije.
O izbiri koncesionarja bo odločila Vlada
Republike Slovenije z upravno odločbo.
Prijavitelji, ki ne bodo izbrani, bodo o tem

5,108.780
5,110.500
5,111.140
5,111.170

290
350
395
390

Bruto
potencial
odseka
(kW)

159
303
302
53

o javnem razpisu je: Matjaž Klun, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, Ljubljana, tel. 01/478-45-25, in sicer
vsak ponedeljek med 9. in 11. uro.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Agencija Republike Slovenije za okolje
Št. 199/04
Ob-8774/04
Na podlagi Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.
96/02) in Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 6/03 in
97/03), Uredbe o standardni klasifikaciji teritorialnih enot (Ur. l. RS, št. 28/00), skupnih
dogovorov o sodelovanju med Ministrstvom
za kulturo in Ministrstvom za informacijsko
družbo: Dogovora o sodelovanju v letih
2003–2006, podpisanega 7. 3. 2003, in
Dogovora o sodelovanju pri projektu Vzpostavitev Glasbenoinformacijskega centra
Slovenije, podpisanega 25. 3. 2004, objavljata Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za
informacijsko družbo
javni ciljni razpis
za izbor izvajalca za vzpostavitev
Glasbenoinformacijskega centra, ki
ga bo v letih 2004-2006 financirala
Republika Slovenija iz proračunov,
namenjenih za kulturo in informacijsko
družbo (oznaka: JPR12-GIC 2004-2006)
1. Namen in cilji
Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za informacijsko družbo pripravljata triletni projekt
sofinanciranja izbora izvajalca za vzpostavitev Glasbenoinformacijskega centra Sloveni-
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je, ki bo predstavljal osnovno informacijsko
točko za dostop do informacij o slovenskih
glasbenikih, glasbi in glasbeni dediščini ter
aktualnih aktivnostih na tem področju.
Glasbenoinformacijski center Slovenije
bo osrednje informacijsko središče v Sloveniji, ki bo načrtno skrbelo za promocijo slovenske glasbe in glasbenikov v domači in
mednarodni javnosti ter omogočalo široko in
javno dostopnost do vseh glasbeno informacijskih vsebin. Postalo bo pomemben vzvod
za razvoj in uporabo digitalnih vsebin s tega
področja in predstavljalo pomembno vzpodbudo pri uporabi in izrabi interneta.
Namen projekta je konsolidacija informacij s področja glasbenega ustvarjanja, poustvarjanja in glasbenih dejavnosti v Sloveniji tako o preteklosti kot tudi o sedanjosti in
s tem vzpodbujanje glasbeno informacijske
dejavnosti v Sloveniji.
2. Naziv in sedež sofinancerjev: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana in
Ministrstvo za informacijsko družbo, Tržaška
21, Ljubljana.
3. Predmet razpisa: predmet razpisa
je vzpostavitev Glasbenoinformacijskega
centra, ki vključuje pripravo temeljnih podatkovnih baz ter postavitev IKT opreme,
potrebne za vzpostavitev centra (opredeljene v finančnem načrtu v tabeli odhodkov
pod točko 4,5,6) – v skladu z razpisano
specifikacijo.
4. Pomen izrazov
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta, ki poslovno in vsebinsko predstavlja in zastopa kulturno organizacijo.
Upravičene osebe so nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne
osebe (društva, ustanove in druge nevladne
organizacije ter zasebni zavodi), ki kot izvajalci javnih kulturnih programov niso bili izbrani na javnem pozivu JP1 2004–2006, ter
javni zavodi, ki so registrirani za delovanje
na področju kulture in v letu 2003 niso bili
neposredno pozvani k predložitvi programa
dela in finančnega načrta za leto 2004–2005
s strani ministrstva.
IKT oprema je informacijsko komunikacijsko tehnološka oprema, ki vključuje strojno in programsko opremo.
Podatkovne baze so skupki informacij o
glasbeni umetnosti in glasbenikih, zbrani in
strokovno obdelani po enotni metodologiji, ki
zagotavlja preglednost, dostopnost in uravnoteženost omenjenih informacij.
Uravnoteženost finančnega načrta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih
odhodkov in prihodkov celotnega projekta,
prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki) ter da so predvideni prihodki in odhodki realno prikazani glede na
predlagane aktivnosti in zasnovo projekta.
5. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da kot javni zavodi v letu 2003 niso bili
neposredno pozvani k predložitvi programa
dela in finančnega načrta za leto 2004–2005
s strani ministrstva ali da kot izvajalci javnih
kulturnih programov niso bili izbrani na javnem pozivu JP1 2004–2006;
– so pravne osebe, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (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;
– da še niso pridobile sredstev Ministrstva za kulturo in Ministrstva za informacijsko družbo za isti namen (obvezno dokazilo:
originalna izjava o tem, da predlagatelj še
ni pridobil sredstev Ministrstva za kulturo
in Ministrstva za informacijsko družbo za
isti namen);
– da zagotavljajo javen, prost in brezplačen dostop do centra in do njegovih podatkovnih baz (obvezno dokazilo: izjava predlagatelja o zagotovitvi javnega, prostega in
brezplačnega dostopa do centra in njegovih
podatkovnih baz);
– da so lastnik, upravljalec ali najemnik
prostorov, kjer bo potekala glasbenoinformacijska dejavnost (obvezni dokazili: kopija izpiska iz zemljiške knjige, če gre za
lastništvo ali pogodba z lastnikom o pravici
do uporabe prostorov vsaj za obdobje nadaljnjih 5 let, če gre za najem prostorov ter
prostorov v javni lasti ter potrdilo upravnega
organa, da prostor ni predmet postopka denacionalizacije);
– da zagotavljajo, da bodo od vzpostavitve naprej omogočali dostop do centra vsaj 3
dni v tednu, dostop do baz podatkov preko
svetovnega spleta pa neomejeno (obvezno
dokazilo: izjava o zagotovitvi dostopa do
centra vsaj 3 dni v tednu, dostop do baz
podatkov pa preko svetovnega spleta neomejeno);
– da zagotavljajo stalno varovanje opreme (obvezno dokazilo: izjava o zagotovitvi
stalnega varovanja opreme ali o zagotovitvi
zavarovanja celotne opreme pri zavarovalnici);
– da bodo zagotovili financiranje povezave do svetovnega spleta (obvezno dokazilo:
izjava in potrdilo, da bo predlagatelj zagotovil financiranje povezave do svetovnega
spleta);
– da zagotavljajo, da bodo nabavili IKT
opremo in storitve, ki so predmet tega razpisa, po postopku, določenem v Zakonu o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00
in 30/01 in 75/04) (obvezno dokazilo: izjava
predlagatelja, da bo IKT oprema in storitev
nabavljena po postopku, določenem v Zakonu o javnih naročilih);
– da zagotavljajo, da bodo IKT opremo,
ki je predmet tega razpisa, nabavili v skladu
s specifikacijo, določeno v razpisni dokumentaciji, razen v točkah, ki jih bodo posebej obrazložili v ustreznih prijavnih obrazcih
in jih bo odobrila razpisna komisija (obvezno
dokazilo: izjava predlagatelja, da bo nabavljena IKT oprema skladna s specifikacijo v
razpisni dokumentaciji);
– da zaprošajo do 70% celotne vrednosti za program (obvezno dokazilo: izjava, da
predlagatelj zaproša do 70% celotne vrednosti za program);
– da zagotavljajo, da bodo z ustrezno
shemo vodenja in upravljanja Glasbenoinformacijskega centra Slovenije pokrivali
celotno glasbeno področje in vse glasbene
zvrsti (obvezno dokazilo: izjava, da bo predlagatelj z ustrezno shemo vodenja in upravljanja Glasbenoinformacijskega centra Slovenije pokrival celotno glasbeno področje in
vse glasbene zvrsti);
– da soglašajo, da je lastnik vseh glasbenoinformacijskih podatkovnih baz, ustvarje-
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nih na podlagi sofinanciranja iz tega ciljnega
razpisa, Ministrstvo za kulturo. Slednjemu
morajo biti v primeru odstopa od pogodbe
oziroma nesoglasja za podaljšanje pogodbenega razmerja zaradi krivdnih razlogov
na strani predlagatelja, podatkovne baze
predane v urejeni obliki (obvezno dokazilo:
izjava, da predlagatelj soglaša, da je lastnik
vseh glasbenoinformacijskih podatkovnih
baz, ustvarjenih na podlagi sofinanciranja iz
tega ciljnega razpisa Ministrstvo za kulturo,
ki mu bodo v primeru odstopa od pogodbe
oziroma nesoglasja za podaljšanje pogodbenega razmerja zaradi krivdnih razlogov
na strani predlagatelja, podatkovne baze
predane v urejeni obliki).
6. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog. Komisija za odpiranje
vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih predlagateljev, prepoznih in nepopolnih
vlog. Vloge bo zavrglo Ministrstvo za kulturo
s sklepom.
7. Razpisni kriteriji
Strokovna komisija, ki jo bo ministrica
imenovala v skladu s skupnima dogovoroma
med Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom
za informacijsko družbo, bo pri presoji upoštevala naslednje splošne kriterije:
– kakovost idejne zasnove,
– reference predlagatelja in posameznikov, ki bodo udeleženi v vodenju in izvedbi,
s poudarkom na zadnjih treh letih,
– strokovne reference sodelavcev pri
izvedbi,
– velikost prostora,
– časovna dostopnost,
– uravnoteženost finančnega načrta,
– stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi,
ter prednostni razpisni kriterij:
– pripravljenost glasbenih institucij in
posameznikov za sodelovanje s predlagateljem (podpisana pisma o nameri).
8. Uporaba kriterijev
Izbran bo tisti predlagatelj, ki bo v postopku izbire ocenjen oziroma ovrednoten
najvišje. Povzetek načina ocenjevanja:
splošni in posebni razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih
dostopni v razpisni dokumentaciji. Najvišje
število prejetih točk je 100. Ocenjevanje
projektov bo potekalo opisno po naslednji
opisni vrednostni lestvici: do 60 točk nezadovoljivo, od 61 do 81 točk zadovoljivo,
od 82 do 90 točk kakovostno, nad 90 točk
vrhunsko.
Komisija si pridržuje pravico, da si ogleda lokacije najbolje ocenjenih prijav predlagateljev in sprejme končno odločitev na
podlagi ogleda na terenu.
9. Predvidena sredstva
V okviru tega javnega razpisa je v letu
2004 na voljo 10,000.000 SIT Ministrstva za
kulturo, namenjenega financiranju programa
in 7,000.000 SIT Ministrstva za informacijsko družbo, namenjenega financiranju IKT
opreme.
Okvirni obseg sredstev Ministrstva za
kulturo znaša za leto 2005 15,000.000 SIT
in za leto 2006 20,000.000 SIT. Dokončna
višina sredstev Ministrstva za kulturo in
morebitna dodatna sredstva Ministrstva za
informacijsko družbo za leti 2005 in 2006
bodo določena letno na podlagi morebitnega dogovora med ministrstvoma in na
osnovi poziva izvajalcu do 15. novembra za
vsako leto posebej.

Stran

2002 /

Št.

32 / 2. 4. 2004

10. Obdobje za porabo dodeljenih
sredstev: izvajalec lahko za program za
posamezno leto črpa finančna sredstva v
istem proračunskem letu, oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa zakon o izvrševanju
proračuna RS.
11. Razpisni rok: razpis se prične 2. 4.
2004 in zaključi 4. 5. 2004.
12. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavne obrazce;
– prilogo »izjave predlagatelja o izpolnjevanju splošnih pogojev«
– ocenjevalne liste;
– specifikacijo IKT opreme.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
Ministrstva za kulturo med uradnimi urami.
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstev
http://www.gov.si/mk, http://mid.gov.si/, na
spletni strani Ministrstva za kulturo najdejo tudi vse ostale podatke, povezane
z izvedbo javnega razpisa (zakonski in
podzakonski akti, imena članov strokovnih
komisij, ipd.).
Ministrstvo za kulturo je dolžno na pisno
zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
13. Oddaja in dostava predlogov
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
10, 1000 Ljubljana, do 4. 5. 2004 oziroma
najkasneje na ta dan oddana na pošti kot
priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z
izpisom na sprednji strani: Ne odpiraj! – Prijava na Javni ciljni razpis za izbor izvajalca
za vzpostavitev Glasbenoinformacijskega
centra z oznako JPR12-GIC 2004-2006.
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba
vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 4. 5.
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. Dopolnjevanje vloge ali delov vloge je
možno le v razpisnem roku za oddajo vlog
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.
14. Pristojna uslužbenca za dajanje informacij:
– mag. Sonja Kralj Bervar, MK – sonja.kralj-bervar@gov.si,
– mag. Samo Zorc, MID – samo.zorc@gov.si.
Dodatne informacije so na voljo v času
uradnih ur na sedežu Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, tel.
01/369-49-45, faks 01/369-59-02, kontaktna oseba: mag. Sonja Kralj Bervar,
ali glede vprašanj v zvezi z IKT opremo
na sedežu Ministrstva za informacijsko
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družbo, Tržaška 21, 1508 Ljubljana, tel.
01/478-83-64, faks 01/478-83-75, kontaktna oseba: mag. Samo Zorc.
15. Uradne ure in vpogled v razpisno
dokumentacijo
Uradne ure ministrstev so vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure, po
telefonu in elektronskih medijih ministrstev
pa vsak ponedeljek, sredo in petek od 9.
do 11. ure.
Zainteresiranim osebam je omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo v vložišču Ministrstva za kulturo (Maistrova 10,
1000 Ljubljana).
16. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo za kulturo bo predlagatelje o
izidu razpisa obvestilo najkasneje v enem
mesecu po zaključku odpiranja vlog, ki se
bo začelo 6. 5. 2004.
Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za
informacijsko družbo bosta izbrala izvajalca
za vzpostavitev Glasbenoinformacijskega
centra Slovenije po postopku, kot ga določa
Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa in največ do vrednosti, določene
v tem razpisu in z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 201/04
Ob-8783/04
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), Uredbe o standardni klasifikaciji teritorialnih enot (Uradni
list RS, št. 28/00) in skupnih dogovorov o
sodelovanju med Ministrstvom za kulturo in
Ministrstvom za informacijsko družbo: Dogovora o sodelovanju v letih 2003 – 2006,
podpisanega 7. 3. 2003, in skupnega Dogovora o sodelovanju pri projektu Izgradnje
mreže multimedijskih centrov po statističnih
regijah v letu 2004, podpisanega 18. 12.
2003, objavljata Ministrstvo za kulturo in
Ministrstvo za informacijsko družbo
javni razpis
za izbor kulturnih projektov za
vzpostavitev mreže multimedijskih
centrov, ki jih bo v letu 2004 financirala
Republika Slovenija iz proračunov,
namenjenih za kulturo in informacijsko
družbo (oznaka: JPR6-MMC 2004)
1. Namen in cilji
Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za
informacijsko družbo pripravljata večletni
projekt sofinanciranja mreže multimedijskih
centrov, s katerim bo do leta 2006 postopno
vzpostavljena mreža tovrstnih centrov po
vseh statističnih regijah Slovenije: Pomurska, Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska, Spodnjeposavska, Jugovzhodna
Slovenija, Osrednjeslovenska, Gorenjska,
Notranjsko-kraška, Goriška in Obalno-kraška. To pomeni zagotavljanje prostega in
enostavnega dostopa ter uporabe IKT (informacijsko komunikacijske tehnologije) na
področju kulture in umetnosti najširšemu
krogu uporabnikov in vzpodbujanje razvoja
kulturno-umetniških digitalnih vsebin in kreativne uporabe IKT.
Namen izgradnje multimedijske mreže je:
– zagotavljanje brezplačnega javnega
dostopa in uporabe IKT (informacijsko komunikacijske tehnologije) in spleta za vsakogar na področju kulture in umetnosti;

– usposobitev prebivalcev z znanjem in
veščinami, ki so potrebna za delo s sodobnimi informacijskimi tehnologijami in posledično za vključevanje v informacijsko družbo;
– omogočiti kreativno delo z novimi
tehnologijami na kulturno-umetniškem področju;
– podpreti delovna mesta za nove zaposlitvene profile;
– razpršiti ponudbo kulturnih dobrin, zlasti intermedijske ustvarjalnosti, tudi v regije
s posebnimi razvojnimi problemi.
Cilji mreže:
– ustrezna sodobna tehnološka oprema;
– ustrezna infrastruktura in prostorski
pogoji;
– omreženje ustreznih kulturnih pod-točk
v posameznih regijah;
– spodbujanje zaposlovanja usposobljenih kadrov, ki združujejo ustvarjalnost,
tehnologijo in vodenje.
2. Naziv in sedež sofinancerjev: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana, in
Ministrstvo za informacijsko družbo, Tržaška
21, Ljubljana.
3. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje programov in vzpodbujanje
zaposlovanja v mreži multimedijskih centrov ter sofinanciranje vzpostavitve javno
dostopnih točk (JDT) v teh centrih, ki vključuje nabavo ustrezne IKT opreme, ureditve
(ožičenje) ustreznega prostora in vzpostavitev spletnih aplikacij.
4. Pomen izrazov
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta, ki poslovno in programsko
predstavlja center in je registriran za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji.
Upravičene osebe so nevladne kulturne
organizacije s statusom pravne osebe (društva, ustanove in druge nevladne organizacije) in izjemoma javni zavodi, ki so ustanovljeni kot mladinski kulturni centri.
IKT oprema je informacijsko komunikacijsko tehnološka oprema, ki vključuje strojno in programsko opremo.
Center pomeni multimedijski center, ki
vključuje ustrezen prostor, IKT opremo in
ustrezne dejavnosti.
Uravnoteženost finančnega načrta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih
odhodkov in prihodkov celotnega projekta,
prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki) ter da so predvideni prihodki in odhodki realno prikazani glede na
predlagane aktivnosti in zasnovo projekta.
5. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo vsi, ki izpolnjujejo naslednje:
A) splošne pogoje (veljavne za vse prijavitelje):
– so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje
kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo: kopija izpiska iz registra, izpiska oziroma
potrdila upravne enote ali izpiska AJPES-a,
iz katerih je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa – izpisek mora odražati aktualno stanje in ne sme biti starejši od šestih
mesecev). Organizacije, katerih razvid vodi
Ministrstvo za kulturo (društva v javnem interesu in ustanove na področju kulture), niso
dolžne predložiti dokazila;
– zagotavljajo javen, prost in brezplačen
dostop do centra, njegovih dejavnosti in do
sodobne informacijske tehnologije za krea-
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tivno delo (obvezno dokazilo: izjava predlagatelja o zagotovitvi javnega, prostega in
brezplačnega dostopa do centra in njegovih
dejavnosti vključno s kreativno uporabo informacijske tehnologije);
– zagotavljajo, da je predlagatelj upravljalec ali najemnik prostorov, kjer bo potekala dejavnost centra (obvezni dokazili:
kopija izpiska iz zemljiške knjige, če gre za
lastništvo ali pogodbo z lastnikom o pravici
do uporabe prostorov vsaj za obdobje nadaljnjih 5 let, če gre za najem prostorov ter
prostorov v javni lasti; potrdilo upravnega
organa, da prostor ni v postopku denacionalizacije);
– na lokaciji mora biti zagotovljena stalna
prisotnost strokovne osebe za delo z uporabniki (obvezno dokazilo: izjava o zagotovitvi ter financiranju stalne prisotnosti usposobljenega mentorja – minimalna zahtevana
usposobljenost: poznavanje uporabe interneta, osnovnih uporabniških programov,
poznavanje vzpostavitve videokonferenc, ki
bo v času delovanja centra stalno prisoten
v prostoru in bo zagotavljal strokovno svetovanje, pomoč pri delu ter nadzor in legalno
uporabo opreme in aplikacij);
– zagotovitev, da bo prijavitelj omogočil
dostop do IKT opreme vsaj 6 dni v tednu
vsaj 6 ur dnevno (obvezno dokazilo: izjava
o zagotovitvi dostopa do IKT opreme vsaj 6
dni v tednu vsaj 6 ur dnevno);
– zagotovitev stalnega varovanja opreme (obvezno dokazilo: izjava o zagotovitvi
stalnega varovanja opreme in izjava o zagotovitvi zavarovanja celotne opreme pri
zavarovalnici);
– zagotovljeno financiranje povezave do
svetovnega spleta (obvezni dokazili: izjava
in potrdilo o zagotovitvi financiranja povezave do svetovnega spleta);
– zagotovitev, da bo prijavitelj nabavil
IKT opremo in storitve, ki je predmet tega
razpisa, po postopku, določenem v Zakonu o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00,
102/00, 30/01 in 75/04) (obvezno dokazilo:
izjava o zagotovitvi, da bo IKT oprema in
storitve nabavljena po postopku, določenem
v Zakonu o javnih naročilih);
– zagotovitev o nabavi IKT opreme, ki
je predmet tega razpisa, v skladu s specifikacijo, določeno v razpisni dokumentaciji,
razen v točkah, ki jih posebej obrazložijo v
usreznih prijavnih obrazcih in jih odobri razpisna komisija (obvezno dokazilo: izjava, da
bo nabavljena IKT oprema skladna s specifikacijo v razpisni dokumentaciji);
– zaprošajo le do 50% celotne vrednosti
za program in vzpodbujanje zaposlitev (obvezno dokazilo: izjava, da predlagatelj zaproša do 50% celotne vrednosti za program
in vzpodbujanje zaposlitev);
– zagotovitev, da predlagatelj kandidira
na tem razpisu le z enim projektom (obvezno dokazilo: izjava o tem, da predlagatelj na
tem razpisu kandidira le z enim projektom);
– zagotovitev, da predlagatelj ne prosi
za IKT opremo, če mu jo je v letu 2003 že
sofinanciralo Ministrstvo za informacijsko
družbo na istovrstnem razpisu (obvezno
dokazilo: izjava o tem, da predlagatelj ne
prosi za IKT opremo, če mu jo je v letu 2003
že sofinanciralo Ministrstvo za informacijsko
družbo na istovrstnem razpisu);
B) posebne pogoje (veljajo za prijavitelje, ki že imajo vso potrebno IKT opremo za
delovanje multimedijskega centra in so bili
prejemniki sredstev na istovrstnem razpisu
v letu 2003):

– zagotovitev oskrbe s kulturnimi informacijami iz svoje regije (obvezno dokazilo:
seznam društev in organizacij s področja
kulture iz regije, iz katere prihaja predlagatelj in ki z njim sodelujejo in opis načina
sodelovanja z njimi);
– prijava vsaj enega intermedijskega
dogodka diskurzivne ali umetniške narave
v centru (predavanja, predstavitve, umetniške produkcije – prireditve);
– povezava z drugimi multimedijskimi
centri (obvezno dokazilo: izjava o sodelovanju z drugimi multimedijskimi centri, njihov
seznam in opis načina sodelovanja).
6. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja
komisija za odpiranje vlog. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog, ki
jih ni vložila upravičena oseba, nepopolnih
in prepoznih vlog.
7. Splošni razpisni kriteriji:
Projekti bodo ocenjevani po naslednjih
splošnih kriterijih:
– kvaliteta predlaganega programa,
– reference predlagatelja in posameznikov, ki so udeleženi v vodenju in izvedbi
projekta, za obdobje zadnjih treh let,
– stopnja vpetosti v regionalni kulturni
prostor,
– vrsta uporabe informacijske tehnologije,
– kvaliteta finančnega načrta.
8. Prednostni razpisni kriteriji
Prednostno bodo obravnavani predlagatelji, ki bodo izpolnjevali naslednje kriterije:
– stopnja sodelovanja in povezanosti z
drugimi multimedijskimi centri,
– velikost prostora,
– dostopnost prostora za invalide,
– časovna dostopnost,
– prednostna območja dodeljevanja
spodbud, pomembnih za skladni regionalni
razvoj,
– število prebivalcev občine,
– frekventnost lokacije na dan,
– število javno dostopnih računalnikov
v JDT,
– gostota javno dostopnih točk v regiji,
– stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi.
9. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni
višje.
Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v
razpisni dokumentaciji. Najvišje število prejetih točk je tako po splošnih kot po prednostnih kriterijih 50 točk, skupaj torej 100
točk. Skupna ocena projektov bo opisna
po naslednji opisni vrednostni lestvici: zelo
kakovostno (91–100), kakovostno (81–90),
zadovoljivo (71–80), nezadovoljivo (do 70).
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku
izbire ovrednoteni najvišje oziroma ocenjeni
z oceno Kakovostno. V primeru, da se po
strokovni presoji na prva mesta uvrsti več
prijaviteljev iz iste regije, bodo sredstva odobrena le najvišje uvrščenemu iz te regije.
Drugi sofinancirani prijavitelj pa bo najvišje
uvrščeni iz druge regije.
10. Predvidena sredstva: v okviru tega
javnega razpisa je na voljo 10,000.000 SIT
Ministrstva za kulturo, namenjenega sofinanciranju programa in vzpodbujanju zaposlitev v centru in 15,000.000 SIT Ministrstva
za informacijsko družbo namenjenega sofinanciranju IKT opreme, ureditve prostora in
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vzpostavitev spletnih aplikacij (maks. višina
sredstev na prejemnika je 8,500.000 SIT, od
tega maks. 800.000 SIT za ureditev prostora in maks. 500.000 SIT za vzpostavitev
spletnih aplikacij). Iz razpoložljivih sredstev
bomo v letu 2004 financirali okvirno 2–3
nove centre z že vzpostavljenimi osnovnimi
infrastrukturnimi pogoji in z že uvedeno dejavnostjo na tem področju in do 5 centrov,
ki imajo že ustrezno IKT opremo za delovanje centra.
11. 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). Projekti
morajo biti zaključeni do 15. 10. 2004.
12. Razpisni rok: razpis se prične 2. 4.
2004 in zaključi 3. 5. 2004.
13. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavne obrazce:
a) prijavni obrazec 1 – podatki o prijavitelju,
b) prijavni obrazec 2 – izjave predlagatelja projekta o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje na razpisu,
c) prijavni obrazec 3 – finančni načrt,
d) prijavni obrazec 4 – opis projekta;
– ocenjevalne liste;
– specifikacijo IKT opreme;
– priloge.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
Ministrstva za kulturo med uradnimi urami.
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstev http:
//www.gov.si/mk, http://mid.gov.si/, na spletni strani Ministrstva za kulturo najdejo tudi
vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij, ipd.).
Ministrstvo za kulturo je dolžno na pisno
zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
14. Oddaja in dostava predlogov
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
10, 1000 Ljubljana, do 3. 5. 2004 oziroma
najkasneje na ta dan oddana na pošti kot
priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z
izpisom na sprednji strani: Ne odpiraj! – Prijava na razpis za multimedijske centre 2004
z oznako JPR6-MMC 2004.
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba
vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 3. 5.
2004 oziroma do tega dne ni bila predložena
na vložišču ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisne dokumentacije.
Dopolnjevanje vloge ali delov vloge je
možno le v razpisnem roku za oddajo vlog
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;
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– prepozne vloge in dopolnitve vlog;
– nepopolne vloge.
15. Pristojni uslužbenci za dajanje
informacij: Vilma Štritof Čretnik, MK – vilma.stritof-cretnik@gov.si, mag. Samo Zorc,
MID – samo.zorc@gov.si.
Dodatne informacije so na voljo v času
uradnih ur na sedežu Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, tel.
01/369-59-57, faks 01/369-59-02, kontaktna
oseba: Vilma Štritof-Čretnik, ali glede vprašanj
v zvezi z IKT opremo na sedežu Ministrstva za
informacijsko družbo, Tržaška 21, 1508 Ljub-

ljana, tel. 01/478-83-64, faks 01/478-83-75,
kontaktna oseba: mag. Samo Zorc.
16. Uradne ure in vpogled v razpisno
dokumentacijo
Uradne ure ministrstev so vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9.
do 12. ure in od 14. do 16. ure, po telefonu in
elektronskih medijih ministrstev pa vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
Zainteresiranim osebam je omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo v vložišču Ministrstva za kulturo (Maistrova 10,
1000 Ljubljana).

17. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo za kulturo bo predlagatelje o
izidu razpisa obvestilo najkasneje v enem
mesecu po zaključku odpiranja vlog, ki se
bo začelo 7. 5. 2004.
Ministrstvo za kulturo bo izbralo predloge
kulturnih projektov multimedijskih centrov po
postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa in največ
do vrednosti, določene v tem razpisu in z
državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo

Št. 513-4/2004
Ob-8810/04
Na podlagi Uredbe o določitvi carinskih
kvot za leto 2004 po splošnem sporazumu
o carinah in trgovini (GATT) (Ur. l. RS, št.
131/03) in na podlagi 6. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot
(Ur. l. RS, št. 115/02 in 11/03) objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

razpis
za razdelitev carinskih kvot, ki se
razdelijo po metodi dražbe pravic do
uvoza blaga v okviru carinskih kvot v
skladu z Uredbo o določitvi carinskih
kvot za leto 2004 po splošnem
sporazumu o carinah in trgovini
(GATT)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)
objavlja v skladu s prilogo 1 Uredbe o določitvi carinskih kvot za leto 2003 po splošnem
sporazumu o carinah in trgovini (GATT) (Ur. l.
RS, št. 131/03) naslednje količine blaga, ki se
razdelijo po metodi dražbe pravic do uvoza
blaga v okviru carinskih kvot.

Tarifna oznaka

0203

Poimenovanje

0203 11 10

Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno
- Sveže ali ohlajeno:
- - trupi in polovice:
- - - domačih prašičev

0203 11 90

- - - drugo

0203 12

- - šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:

0203 11

Količina (1)
(t)

Obdobje (rok)
uvoza

518

do 30. 4. 2004

259

do 30. 4. 2004

- - - domačih prašičev:
0203 12 11

- - - - šunke in njihovi kosi

0203 12 19

- - - - plečeta in njihovi kosi

0203 12 90

- - - drugo

0203 19

- - drugo:
- - - domačih prašičev:

0203 19 11

- - - - prednji deli in njihovi kosi

0203 19 13

- - - - ledja in njihovi kosi, s kostmi

0203 19 15

- - - - prsa s potrebušino in njihovi kosi
- - - - drugo:

0203 19 55

- - - - - brez kosti

0203 19 59

- - - - - drugo

0203 19 90

- - - drugo

0203 21

- Zamrznjeno:
- - trupi in polovice:

0203 21 10

- - - domačih prašičev

0203 21 90

- - - drugo

0203 22

- - šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:
- - - domačih prašičev:

0203 22 11

- - - - šunke in njihovi kosi

0203 22 19

- - - - plečeta in njihovi kosi

0203 22 90

- - - drugo

0203 29

- - drugo:
- - - domačih prašičev:

0203 29 11

- - - - prednji deli in njihovi kosi

0203 29 13

- - - - ledja in njihovi kosi, s kostmi

0203 29 15

- - - - prsa s potrebušino in njihovi kosi
- - - - drugo:

0203 29 55

- - - - - brez kosti
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Tarifna oznaka

Poimenovanje

0203 29 59

- - - - - drugo

0203 29 90

- - - drugo

0210

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

0210 11

Št.
Količina (1)
(t)

28

32 / 2. 4. 2004 /
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2005

Obdobje (rok)
uvoza

do 30. 4. 2004

- - šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:
- - - domačih prašičev:
- - - - nasoljena ali v slanici:

0210 11 11

- - - - - šunke in njihovi kosi

0210 11 19

- - - - - plečeta in njihovi kosi
- - - - sušena ali dimljena:

0210 11 31

- - - - - šunke in njihovi kosi

0210 11 39

- - - - - plečeta in njihovi kosi

0210 11 90

- - - drugo

0210 12

- - prsi s potrebušino in njihovi kosi:
- - - domačih prašičev:

0210 12 11

- - - - nasoljene ali v slanici

0210 12 19

- - - - sušene ali dimljene

0210 12 90

- - - drugo

0210 19

- - drugo:
- - - domačih prašičev:
- - - - nasoljeno ali v slanici:

0210 19 10

- - - - - prašičje polovice (“bacon sides”) ali njihovi kosi
(“spencers”)

0210 19 20

- - - - - skrajšane polovice (tričetrtinske stranice) ali srednji deli (“middles”)

0210 19 30

- - - - - prednji deli in njihovi kosi

0210 19 40

- - - - - ledja in njihovi kosi
- - - - - drugo:

0210 19 51

- - - - - - brez kosti

0210 19 59

- - - - - - drugo
- - - - sušeno ali dimljeno:

0210 19 60

- - - - - prednji deli in njihovi kosi

0210 19 70

- - - - - ledja in njihovi kosi
- - - - - drugo:

0210 19 81

- - - - - - brez kosti

0210 19 89

- - - - - - drugo

0210 19 90

- - - drugo

(1)

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

Ponudniki vložijo ponudbe za nakup
pravice do uvoza blaga v okviru posamezne carinske kvote v roku 15 dni po objavi
razpisa v Uradnem listu RS. Ponudbe se
vlagajo pri Agenciji Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska
160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
agencija). Ponudbe za nakup pravice do
uvoza blaga se vlagajo na obrazcu, ki
ustreza vzorcu iz priloge 2 Uredbe o načinu
delitve količin blaga v okviru carinskih kvot
(Ur. l. RS, št. 115/02 in 11/03).
Vsak ponudnik lahko za posamezno
razpisano količino vloži največ tri ponudbe
z različnimi ponudbenimi cenami in količi-

nami, v skladu z drugim odstavkom 7. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v
okviru carinskih kvot (Ur. l. RS, št. 115/02 in
11/03). Vsaka ponudba je zavezujoča. Po
preteku roka za vložitev ponudbe te ni mogoče niti spremeniti niti umakniti.
Agencija pošlje ponudniku obvestilo o
dodeljeni količini blaga v roku 8 dni od končane izbire. Ponudnik je dolžan v roku 30
dni od izdaje obvestila o dodeljeni količini
blaga vplačati izdraženo ceno in predložiti
agenciji potrdilo o vplačilu zneska za izdraženo količino. Cena za izdraženo količino
ustreza ceni v ponudbi. Znesek je potrebno
vplačati na transakcijski račun »Izvrševanje

proračuna Republike Slovenije« številka
»01100-6300109972«. Po plačilu celotnega
zneska za izdraženo količino izda agencija
ponudniku potrdilo o dodeljeni količini blaga. Uvoz dodeljene količine blaga je možen
le na podlagi potrdila agencije o dodeljeni
količini blaga, ki ga ponudnik predloži carinskemu organu skupaj z deklaracijo za vnos
blaga v carinski postopek.
Ponudba za dodelitev določene količine
blaga v okviru posamezne carinske kvote
mora biti kolkovana z upravnimi kolki v višini 1.700 SIT.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Stran
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Št. 404-03-12/2004
Ob-8816/04
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. in
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), Zakona o ratifikaciji Sporazuma o
znanstvenem in tehnološkem sodelovanju
med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Češke republike (Ur. l. RS, št. 31/96, MP
8/96) in na podlagi Protokola petega zasedanja Skupnega odbora za znanstveno
in tehnološko sodelovanje med Republiko
Slovenijo in Češko republiko z dne 11. 11.
2003, Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstveno-tehnološkega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Češko
republiko v letih 2005 in 2006
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je:
– sofinanciranje medsebojnih obiskov
(stroški potovanj in bivanja) slovenskih in
čeških raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne projekte, in sicer: krajši obiski do 12
dni in daljši obiski od 1 do 3 mesecev.
3. Ministrstvo RS za šolstvo, znanost
in šport bo obiske sofinanciralo v naslednji
višini:
– prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih na Češkem;
– stroške bivanja v Domu podiplomcev ali
izjemoma v hotelu B kategorije in dnevnice
za češke raziskovalce ob obiskih v Sloveniji
(kratki obiski do 12 dni);
– stroške bivanja v Domu podiplomcev
in protivrednost 400 EURO mesečno v SIT
(za namene dnevnic) za češke raziskovalce
(dolgi obiski od 1 do 3 mesecev).
4. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki so vpisane 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 in aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte
(zlasti npr. sodelovanje v 5. oziroma 6. okvirnem programu EU (v nadaljnjem besedilu:
EU) na področju raziskav in tehnološkega
razvoja) oziroma s strani Ministrstva za gospodarstvo RS sofinancirane razvojno-tehnološke projekte, ki zagotavljajo osnovni vir
financiranja predvidenih raziskav;
– vodja projekta mora izpolnjevati pogoje
iz Zakona o raziskovalno-razvojni dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 96/02).
5. Vloga na razpis v 2 izvodih mora vsebovati naslednje elemente:
a) izpolnjene in podpisane obrazce s podatki o vlagatelju, vodjih projekta in drugih sodelujočih raziskovalcih in njihove reference,
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b) kratka življenjepisa slovenskega in
češkega vodje projekta z najpomembnejšimi
publikacijami v zadnjih 5 letih, ki se nanašajo
na vsebino projekta,
c) opis projekta,
d) navedbo osnovnih virov financiranja raziskav na slovenski strani (navedba
projekta/programa, ki je osnova sodelovanja),
e) pregled predlaganih obiskov za dve
leti.
6. Merila za izbiro prijav oziroma vlog za
sofinanciranje
Predlog izbora vlog za sofinanciranje pripravi s strani ministrstva 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 odličnost in/ali 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.
Predlog izbora vlog za sofinanciranje nato
obravnava pristojni mednarodni organ (skupni slovensko-češki odbor).
Obrazloženi sklep o izboru vlog za sofinanciranje (zlasti odobritev števila izmenjav in odobritev pripadajočih sredstev)
izda ministrstvo na podlagi izbire skupnega
slovensko-češkega odbora za znanstveno-tehnološko sodelovanje, na katerega je
ministrstvo vezano.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 20,000.000 SIT.
Sofinanciranje v letu 2006 je vazano
na sprejem proračuna za navedeno proračunsko leto ter na zagotovitev namenskih
sredstev za sofinanciranje po predmetnem
javnem razpisu.
8. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je 2 leti. Predvideni rok začetka
izvajanja je januar 2005.
9. Pisne vloge z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, vloga na javni razpis za
sofinanciranje znanstveno-tehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Češko
republiko v letih 2005 in 2006«, morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z označbo
vlagatelja na naslov: Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, Barbara Benčič, Trg OF 13,
1000 Ljubljana.
Vloge morajo prispeti v glavno pisarno
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te vloge, do vključno 30. junija 2004 do
15. ure.
10. Vloge bo po preteku tega roka odprla
strokovna komisija.
11. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala
in bodo vrnjene vlagateljem.
12. Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva RS za šolstvo, znanost in šport, v ponedeljek, 5. julija 2004 ob 10. uri.
13. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni predvidoma do konca decembra
2004 po zasedanju skupnega odbora.
14. Razpisna dokumentacija bo po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljena tudi na spletnih straneh Ministrstva
za šolstvo, znanost in šport, vlagatelji pa jo
lahko dvignejo vsak delavnik po objavi razpisa med 9. in 15. uro pri Danijeli Šinkovec
na MŠZŠ, Trg OF 13, tel. 01/478-46-76. Vse

dodatne informacije pri Barbari Benčič (tel.
01/478-46-74), elektronska pošta: barbara.bencic@gov.si.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 404-03-13/2004
Ob-8817/04
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), Zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem
in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske (Ur. l. RS, št. 42/95, MP 11/95) in na podlagi Protokola sedmega zasedanja Skupnega
odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko
Madžarsko z dne 18. 11. 2003, Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije,
Trg OF 13, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstveno-tehnološkega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko
Madžarsko v letih 2005 in 2006
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je:
– sofinanciranje medsebojnih obiskov
(stroški potovanja in bivanja) slovenskih in
madžarskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne
raziskovalne projekte, in sicer: krajši obiski
do 12 dni in daljši obiski od 1 do 3 mesecev.
3. Ministrstvo RS za šolstvo, znanost
in šport bo obiske sofinanciralo v naslednji
višini:
– prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih na Madžarskem;
– stroške bivanja v Domu podiplomcev ali
izjemoma v hotelu B kategorije in dnevnice
za madžarske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji (kratki obiski do 12 dni);
– stroške bivanja v Domu podiplomcev in
protivrednost 400 € mesečno v SIT (za namene dnevnic) za madžarske raziskovalce
(dolgi obiski od 1 do 3 mesecev).
4. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki so vpisane 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 in aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne
projekte (zlasti npr. sodelovanje v 5. oziroma
6. okvirnem programu EU (v nadaljnjem besedilu EU) na področju raziskav in tehnološkega razvoja) oziroma s strani Ministrstva
za gospodarstvo RS sofinancirane razvojno
– tehnološke projekte, ki zagotavljajo osnovni
vir financiranja predvidenih raziskav;
– vodja projekta mora izpolnjevati pogoje
iz Zakona o raziskovalno-razvojni dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 96/02).
5. Vloga na razpis v 2 izvodih mora vsebovati naslednje elemente:
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a) izpolnjene in podpisane obrazce s podatki o vlagatelju, vodjih projekta in drugih sodelujočih raziskovalcih in njihove reference,
b) kratka življenjepis slovenskega in madžarskega vodje projekta z najpomembnejšimi
publikacijami v zadnjih 5 letih, ki se nanašajo
na vsebino projekta,
c) opis projekta,
d) navedbo osnovnih virov financiranja raziskav na slovenski strani (navedba
projekta/programa, ki je osnova sodelovanja),
e) pregled predlaganih obiskov za dve
leti.
6. Merila za izbiro prijav oziroma vlog za
sofinanciranje
Predlog izbora vlog za sofinanciranje pripravi s strani ministrstva 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 odličnost in/ali 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.
Predlog izbora vlog za sofinanciranje nato
obravnava pristojni mednarodni organ (skupni slovensko-madžarski odbor).
Obrazloženi sklep o izboru vlog za sofinanciranje (zlasti odobritev števila izmenjav in odobritev pripadajočih sredstev) izda
ministrstvo na podlagi izbire skupnega slovensko-madžarskega odbora za znanstveno-tehnološko sodelovanje, na katerega je
ministrstvo vezano.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 20,000.000 SIT.
Sofinanciranje v letu 2006 je vezano
na sprejem proračuna za navedeno proračunsko leto ter na zagotovitev namenskih
sredstev za sofinanciranje po predmetnem
javnem razpisu.
8. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je 2 leti. Predvideni rok začetka
izvajanja je januar 2005.
9. Pisne vloge z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, vloga na javni razpis
za sofinanciranje znanstveno-tehnološkega
sodelovanja med Republiko Slovenijo in
Republiko Madžarsko v letih 2005 in 2006«,
morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah
in z označbo vlagatelja na naslov: Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, Alenka Mihailovski, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
Vloge morajo prispeti v glavno pisarno Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg OF
13, Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te
vloge, do vključno 10. maja 2004 do 15. ure.
10. Vloge bo po preteku tega roka odprla
strokovna komisija.
11. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala
in bodo vrnjene vlagateljem.
12. Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva RS za šolstvo, znanost in šport, v sredo,
12. maja 2004 ob 9. uri.
13. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni predvidoma do konca leta 2004
po zasedanju skupnega odbora.
14. Razpisna dokumentacija bo po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljena tudi na spletnih straneh Ministrstva
za šolstvo, znanost in šport, vlagatelji pa jo
lahko dvignejo vsak delavnik po objavi razpisa med 9. in 15. uro pri Danijeli Šinkovec

na MŠZŠ, Trg OF 13, tel. 01/478-46-76. Vse
dodatne informacije pri Alenki Mihailovski
(tel. 01/478-46-90).
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 404-03-14/2004
Ob-8818/04
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),
Zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike Bosne in Hercegovine (Ur. l. RS, št. 17/96, MP
4/96), Zakona o ratifikaciji Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju v
kulturi, izobraževanju in znanosti (Ur. l. RS,
št. 69/00, MP 17/00) in na podlagi Protokola petega zasedanja Skupnega odbora za
znanstveno in tehnološko sodelovanje med
Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino z dne 14. 10. 2003, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport Republike Slovenije, Trg OF
13, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstveno-tehnološkega sodelovanja
med Republiko Slovenijo ter Bosno in
Hercegovino v letih 2005 in 2006
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je:
– sofinanciranje medsebojnih obiskov
(stroški potovanja in bivanja) slovenskih in
raziskovalcev iz BiH, ki izvajajo skupne raziskovalne projekte, in sicer: krajši obiski do 12
dni in daljši obiski od 1 do 3 mesecev.
3. Ministrstvo RS za šolstvo, znanost
in šport bo obiske sofinanciralo v naslednji
višini:
– prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih v BiH;
– stroške bivanja v Domu podiplomcev ali
izjemoma v hotelu B kategorije in dnevnice
za raziskovalce iz BiH ob obiskih v Sloveniji
(kratki obiski do 12 dni);
– stroške bivanja v Domu podiplomcev in
protivrednost 400 € mesečno v SIT (za namene dnevnic) za raziskovalce iz BiH (dolgi
obiski od 1 do 3 mesecev).
4. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki so vpisane 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
in aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v 5. oziroma 6. okvirnem programu EU
(v nadaljnjem besedilu: EU) na področju
raziskav in tehnološkega razvoja) oziroma
s strani Ministrstva za gospodarstvo RS sofinancirane razvojno-tehnološke projekte, ki
zagotavljajo osnovni vir financiranja predvidenih raziskav;
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– vodja projekta mora izpolnjevati pogoje
iz Zakona o raziskovalno-razvojni dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 96/02).
5. Vloga na razpis v 2 izvodih mora vsebovati naslednje elemente:
a) izpolnjene in podpisane obrazce s podatki o vlagatelju, vodjih projekta in drugih sodelujočih raziskovalcih in njihove reference,
b) kratka življenjepis slovenskega in vodje
projekta iz BiH z najpomembnejšimi publikacijami v zadnjih 5 letih, ki se nanašajo na
vsebino projekta,
c) opis projekta,
d) navedbo osnovnih virov financiranja raziskav na slovenski strani (navedba
projekta/programa, ki je osnova sodelovanja),
e) pregled predlaganih obiskov za dve
leti.
6. Merila za izbiro prijav oziroma vlog za
sofinanciranje
Predlog izbora vlog za sofinanciranje pripravi s strani ministrstva 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 odličnost in/ali 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.
Predlog izbora vlog za sofinanciranje nato
obravnava pristojni mednarodni organ (skupni
odbor za Z&T sodelovanje med RS in BiH).
Obrazloženi sklep o izboru vlog za sofinanciranje (zlasti odobritev števila izmenjav
in odobritev pripadajočih sredstev) izda ministrstvo na podlagi izbire skupnega odbora za znanstveno-tehnološko sodelovanje
med RS in BiH, na katerega je ministrstvo
vezano.
7.Orientacijska vrednost za izvedbo predmeta razpisa je 20,000.000 SIT.
Sofinanciranje v letu 2006 je vezano
na sprejem proračuna za navedeno proračunsko leto ter na zagotovitev namenskih
sredstev za sofinanciranje po predmetnem
javnem razpisu.
8. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je 2 leti. Predvideni rok začetka
izvajanja je januar 2005.
9. Pisne vloge z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, vloga na javni razpis
za sofinanciranje znanstveno-tehnološkega
sodelovanja med Republiko Slovenijo ter
Bosno in Hercegovino v letih 2005 in 2006«,
morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah
in z označbo vlagatelja na naslov: Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, Slavi Krušič, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana.
Vloge morajo prispeti v glavno pisarno
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te vloge, do vključno 30. junija 2004 do
14. ure.
10. Vloge bo po preteku tega roka odprla
strokovna komisija.
11. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala
in bodo vrnjene vlagateljem.
12. Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva RS za šolstvo, znanost in šport, v petek,
2. julija 2004 ob 9. uri.
13. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni predvidoma do konca leta 2004
po zasedanju skupnega odbora.
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14. Razpisna dokumentacija bo po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljena tudi na spletnih straneh Ministrstva
za šolstvo, znanost in šport, vlagatelji pa jo
lahko dvignejo vsak delavnik po objavi razpisa med 9. in 15. uro pri Danijeli Šinkovec
na MŠZŠ, Trg OF 13, tel. 01/478-46-76. Vse
dodatne informacije pri Slavi Krušič (tel.
01/478-46-71).
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 404-03-11/2004
Ob-8834/04
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), Zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in
tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije (Ur. l. RS, št. 46/95, MP 12/95) in na podlagi Protokola devetega zasedanja Skupnega
odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko
Makedonijo z dne 9. 12. 2003, Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije,
Trg OF 13, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstveno-tehnološkega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko
Makedonijo v letih 2004, 2005 in 2006
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je:
– sofinanciranje medsebojnih obiskov
(stroški potovanj in bivanja) slovenskih in makedonskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne
raziskovalne projekte, in sicer: krajši obiski
do 12 dni in daljši obiski od 1 do 3 mesecev;
– sofinanciranje stroškov priprave projekta (potni stroški in stroški bivanja) za obdobje
2005–2006, in sicer skupno 6 dni za prijavitelje, ki bodo projektno prijavo za slovensko-makedonsko sodelovanje oddali prvič.
3. Ministrstvo RS za šolstvo, znanost
in šport bo obiske sofinanciralo v naslednji
višini:
– prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih v Makedoniji;
– stroške bivanja v Domu podiplomcev ali
izjemoma v hotelu B kategorije in dnevnice
za makedonske raziskovalce ob obiskih v
Sloveniji (kratki obiski do 12 dni);
– stroške bivanja v Domu podiplomcev in
protivrednost 400 EURO mesečno v SIT (za
namene dnevnic) za makedonske raziskovalce (dolgi obiski od 1 do 3 mesecev).
4. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki so vpisane 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 in aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte
(zlasti npr. sodelovanje v 5. oziroma 6. okvi-
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rnem programu EU (v nadaljnjem besedilu:
EU) na področju raziskav in tehnološkega
razvoja) oziroma s strani Ministrstva za gospodarstvo RS sofinancirane razvojno-tehnološke projekte, ki zagotavljajo osnovni vir
financiranja predvidenih raziskav;
– vodja projekta mora izpolnjevati pogoje
iz Zakona o raziskovalno-razvojni dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 96/02).
5. Vloga na razpis v 2 izvodih mora vsebovati naslednje elemente:
a) izpolnjene in podpisane obrazce s podatki o vlagatelju, vodjih projekta in drugih sodelujočih raziskovalcih in njihove reference,
b) kratka življenjepisa slovenskega in makedonskega vodje projekta z najpomembnejšimi publikacijami v zadnjih 5 letih, ki se nanašajo na vsebino projekta,
c) opis projekta,
d) navedbo osnovnih virov financiranja raziskav na slovenski strani (navedba
projekta/programa, ki je osnova sodelovanja),
e) pregled predlaganih obiskov za dve
leti.
6. Merila za izbiro prijav oziroma vlog za
sofinanciranje
Predlog izbora vlog za sofinanciranje pripravi s strani ministrstva 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 odličnost in/ali 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.
Predlog izbora vlog za sofinanciranje nato
obravnava pristojni mednarodni organ (skupni slovensko-makedonski odbor).
Obrazloženi sklep o izboru vlog za sofinanciranje (zlasti odobritev števila izmenjav in odobritev pripadajočih sredstev)
izda ministrstvo na podlagi izbire skupnega
slovensko-makedonskega odbora za znanstveno-tehnološko sodelovanje, na katerega
je ministrstvo vezano.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 20,000.000 SIT.
Sofinanciranje v letu 2006 je vezano
na sprejem proračuna za navedeno proračunsko leto ter na zagotovitev namenskih
sredstev za sofinanciranje po predmetnem
javnem razpisu.
8. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je 2 leti. Predvideni rok začetka
izvajanja je januar 2005.
9. Pisne vloge z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, vloga na javni razpis za
sofinanciranje znanstveno-tehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo v letih 2004, 2005 in 2006«,
morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah
in z označbo vlagatelja na naslov: Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, Slavi Krušič, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana.
Vloge morajo prispeti v glavno pisarno Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg OF
13, Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te
vloge, do vključno 7. junija 2004 do 15. ure.
10. Vloge bo po preteku tega roka odprla
strokovna komisija.
11. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala
in bodo vrnjene vlagateljem.

12. Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva RS za šolstvo, znanost in šport, v sredo,
2. junija 2004 ob 10. uri.
13. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni predvidoma do konca decembra
2004 po zasedanju skupnega odbora.
14. Razpisna dokumentacija bo po objavi
javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljena tudi na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, vlagatelji pa jo lahko
dvignejo vsak delavnik po objavi razpisa med
9. in 15. uro pri Danijeli Šinkovec na MŠZŠ,
Trg OF 13, tel. 01/478-46-76. Vse dodatne informacije pri Slavi Krušič (tel. 01/478-46-71),
elektronska pošta: slavi.krusic@gov.si.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Ob-8411/04
Na podlagi 11. člena Zakona o uporabi
sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na
podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 45/95, 34/96 in 67/01,
47/02; v nadaljevanju: zakon), Pravilnika o
dodeljevanju regionalnih državnih pomoči
ter regionalnih razvojnih spodbud samoupravnim lokalnim skupnostim in regionalnim
razvojnim agencijam (Ur. l. RS, št. 108/02 in
59/03; v nadaljevanju: pravilnik), Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike
Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja (Ur. l.
RS, št. 45/02, 58/03 in 85/03; v nadaljevanju: Splošni pogoji) ter sklepa Vlade RS, z
dne 12. 2. 2004, o poslovnem in finančnem
načrtu Javnega sklada za leto 2004, objavlja
Javni sklad Republike Slovenije za regionalni
razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega
podeželja (v nadaljevanju: Javni sklad)
javni razpis
za dodeljevanje sredstev, namenjenih
za financiranje podjetniških projektov,
ki se izvajajo na razvojno omejevanih
obmejnih območjih
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil in nepovratnih sredstev Javnega
sklada projektom podjetniškega značaja.
2. Upravičenci (fizične osebe in pravni
subjekti) morajo projekt izvajati na razvojno
omejevanih obmejnih območij ob mejah z Italijo, Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško in imajo
dejavnost registrirano po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93, 29/94,
82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99,
54/99, 36/00, 45/01, 59/01, 50/02 in 93/02;
v nadaljevanju: ZGD) oziroma po Zakonu o
zadrugah (Ur. l. RS, št. 13/92, 7/93, 22/94 in
35/96; v nadaljevanju: Zzad). Občine iz razvojno omejevanih obmejnih območij so določene v točki 3.b iz 3. člena Uredbe o vrednostih meril za določitev območij s posebnimi
razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur. l. RS, št. 59/00).
3. Višina razpisanih sredstev:
– 900,000.000 SIT ugodnih posojil,
– 100,000.000 SIT nepovratnih sredstev.
Od navedenih sredstev bo Javni sklad
namenil tretjino teh sredstev v podporo programom prestrukturiranja majhnih in srednje
velikih podjetij s področja carinskega posredništva in podjetij, ki bodo zaposlovala presežne delavce v carinskem posredništvu.
II. Pogoji dodeljevanja
1. Podpore se namenjajo začetnim investicijskim projektom podjetniškega značaja,
ki se izvajajo na razvojno omejevanih obmejnih območjih s posebnimi razvojnimi problemi (Uredba o vrednostih meril za določitev
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območij s posebnimi razvojnimi problemi in
določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila; Ur. l.
RS, št. 59/00).
Občine iz razvojno omejevanih obmejnih
območji so: Bistrica ob Sotli, Brežice, Cankova, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj,
Dobrovnik-Dobronak, Dornava, Gorišnica,
Gornji Petrovci, Grad, Hodoš-Hodos, Ilirska
Bistrica, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Kostel, Kozje, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Loška dolina, Loški Potok, Majšperk, Markovci,
Metlika, Mežica, Moravske Toplice, Odranci,
Ormož, Osilnica, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Puconci, Ravne na Koroškem, Razkrižje, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec,
Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Velika
Polana, Videm, Zavrč, Žetale.
2. Projekti podjetniškega značaja morajo
izboljšati konkurenčnost, omogočati tehnološko prenovo in specializacijo ter boljšo prilagoditev tržnemu poslovanju.
3. Upravičenci: Pravico kandidiranja na
razpisu imajo gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in obrtniki,
registrirani z dejavnostjo po ZGD, zadruge
ter začetniki (ki morajo pogoje za opravljanje
dejavnosti izpolnjevati ob dokončanju investicijskega projekta in bodo dejavnost registrirali po ZGD oziroma Zzad). Upravičenci morajo
dejavnost opravljati v Republiki Sloveniji in
projekt izvajati na navedenih območjih.
4. Nameni dodeljevanja sredstev: sredstva se dodeljujejo začetnim projektom v proizvodne in storitvene objekte ter opremo, ter
lahko zajemajo investicije v sledeča osnovna
sredstva (upravičeni stroški):
– stroški nakupa zemljišč,
– stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
– gradnjo in/ali nakup objektov,
– nakup novih strojev in nove opreme.
Sredstva se po tem razpisu ne dodelijo
za:
– nakup rabljenih strojev in rabljene
opreme,
– za plačilo davkov, carin in dajatev pri
uvozu,
– stroške javne uprave,
– stroške promocije,
– stroške poslovanja,
– sredstva, ki se ne amortizirajo (obratna
sredstva),
– stroške izdelave tehnične dokumentacije.
Financirani investicijski projekti v proizvodne ter storitvene objekte ter opremo, se
morajo:
– uporabljati izključno v proizvodnem
obratu, ki je prejemnik pomoči,
– vključiti v aktivo podjetja,
– obravnavati, kot sredstva, ki se amortizirajo,
– kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih
(tretja oseba ne sme biti več kot 20% kapitalsko povezana z upravičencem),
– ohraniti v regiji vsaj 5 let po zaključku
projekta.
5. Do spodbud niso upravičena podjetja,
samostojni podjetniki posamezniki, zadruge
ter obrtniki, ki:
– delujejo na področju pridelave, predelave in trženja kmetijskih pridelkov, ribištva,
jeklarstva premogovništva, transporta, ladjedelništva, industrije sintetičnih vlaken in
industrije motornih vozil;
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji;
– ki so 31. 12. 2003 v stanju kapitalske
neustreznosti, kot jo opredeljuje 10. člen Za-

kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l.
RS, št. 54/99, 110/99, 50/02 in 93/02);
– ki so pridobila državne pomoči za podjetja v težavah po letu 2000 ali so v fazi pridobivanja takih pomoči.
Sredstva se tem upravičencem ne dodelijo.
6. Upravičenec mora imeti poravnane
vse svoje zapadle obveznosti do Javnega
sklada.
7. Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki
je za isti namen kot ga navaja v vlogi že prejel
javna sredstva Republike Slovenije in le-ta
presegajo 40% in več vrednosti projekta.
Zgornja meja intenzivnosti pomoči 40% velja
ne glede na to iz katerih javnih virov je bila
pomoč prijavljenemu projektu odobrena.
III. Splošni pogoji
1. Upravičenec mora predložiti zahtevo
za sredstva na obrazcu Javnega sklada
vrste B. Obrazec je sestavni del razpisne dokumentacije. Obrazcu morajo biti priložene
priloge in dokazila, ki jih zahteva Javni sklad
od upravičenca in so navedene v poglavju
V. tega razpisa in na posameznem obrazcu
za prijavo.
2. Upravičenec mora k obrazcu in zahtevanim prilogam iz poglavja V. tega razpisa
priložiti še investicijski program v skladu z
Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo
programov za javna naročila investicijskega
značaja (Ur. l. RS, št. 82/98, 86/98, 43/99,
79/99 in 39/00).
3. Upravičenci s področja carinskega posredništva in podjetja, ki bodo zaposlovala
presežne delavce v carinskem posredništvu
morajo predložiti program prestrukturiranja ali
se zavezati, da bodo v enem letu po podpisu
pogodbe o dodelitvi sredstev Javnega sklada
zaposlili presežne delavce iz carinskega posredništva v skladu z podano prijavo.
4. Minimalna višina investicijskih projektov
javnega razpisa (brez DDV) ne sme biti nižja
od 5,000.000 SIT, minimalna višina skupno
zaprošenih sredstev (posojilo in nepovratna
sredstva) pa ne nižja od 2,000.000 SIT. Kot
celotna upravičena vrednost projekta se šteje
investicija v višini predloženih predračunov, računov, predpogodb, pogodb brez DDV, glede
na poglavje II, točka 4. iz javnega razpisa.
5. Posamezen upravičenec lahko po tem
razpisu pridobi skupno največ 60,000.000
SIT sredstev, od tega 54,000.000 SIT posojila in 6,000.000 SIT nepovratnih sredstev.
6. Projekt oziroma faza projekta sme biti
začeta največ eno leto pred objavo javnega
razpisa ter mora biti finančno realizirana v
skladu z določili črpanja posojilnih in nepovratnih sredstev.
7. Sredstva po tem razpisu se dodelijo v
kombinaciji nepovratnih in posojilnih sredstev
v razmerju 1: 9.
8. Posamezen upravičenec se lahko z
istim projektom prijavi le na en javni razpis,
ki ga Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja objavi v letu 2004.
IV. Finančni pogoji
1. Projekt bo s strani javnega sklada sofinanciran v višini do največ 40% priznanih
stroškov investicijskega projekta.
2. Posojilni pogoji: doba vračila posojila
do 15 let (z moratorijem), obrestna mera
EURIBOR (trimesečni) + 1% in do dveletni
moratorij na odplačevanje glavnice posojila,
ki se mu lahko upravičenec odpove, obresti
v času moratorija niso subvencionirane in se
mesečno plačujejo.
3. Posojila se dodeljujejo v tolarjih z valutno klavzulo v EUR.
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4. Črpanje posojila Javnega sklada je dokumentarno na podlagi računov ali pogodb,
z možnostjo nakazila sredstev izvajalcem
oziroma dobaviteljem ali refundacije že plačanih računov za dela, izvršena največ eno
leto pred objavo tega javnega razpisa iz lastnih virov. Upravičenec lahko v obliki gotovine
porabi največ 20% dodeljenega posojila, a ne
več kot 400.000 SIT.
5. Črpanje nepovratnih sredstev se vrši
na podlagi dokumentacije za dela izvršena
največ eno leto pred objavo tega javnega
razpisa, in sicer v obliki refundacije že plačanih računov, praviloma do celote.
6. Črpanje dodeljenih sredstev je v kombinaciji lastnih virov ter posojilnih in nepovratnih sredstev Javnega sklada. Način črpanja
je tak, da se praviloma vse tri vrste sredstev
črpajo uravnoteženo in pod pogojem, da odstop od posojilnih sredstev Javnega sklada
avtomatično pomeni odstop od nepovratnih
sredstev.
7. Za nakazilo sredstev se upoštevajo
računi brez DDV.
8. Upravičenec mora zagotoviti razliko
med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo projekta. Upravičenec mora dokumentarno dokazati izvedbo celotne investicije,
pred zadnjim črpanjem dodeljenih sredstev.
9. Prejemnik spodbud mora prispevati
najmanj 25% začetne vrednosti projekta v
obliki lastnih sredstev.
10. Prejemnik spodbud mora podati izjavo, da ni prejel sredstev oziroma kolikor je
že prejel sredstva za isti namen, iz kakšnega
drugega javnega vira, z navedbo vira in višino prejetih sredstev ter navesti podatke o viru
in izjavo, da po letu 2000 ni pridobil pomoči
za podjetja v težavah oziroma, da ni v fazi
pridobivanja takih pomoči.
11. Rok sklenitve pogodbe je do 2,5 meseca od vročitve sklepa o odobritvi projekta
upravičencu. Rok črpanja odobrenih sredstev je do 2,5 meseca od dneva sklenitve
pogodbe.
12. Če upravičenec, ki so mu bila sredstva odobrena, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v roku, določenem v sklepu, se bo štelo, da je upravičenec enostransko odstopil od
zahteve za financiranje in sklenitve pogodbe.
Ravno tako se bo štelo, da je upravičenec
enostransko odstopil od zahteve za financiranje investicijskega projekta in odobrenih
sredstev, kolikor ne bo v roku, določenem
v sklepu dostavil ustrezne dokumentacije za
črpanje. Pozitivni sklep upravičenca, ki ne
izpolni teh pogojev, se na podlagi 19. člena
Splošnih pogojev zavrže.
13. Posojila do 2,000.000 SIT upravičenec praviloma zavaruje pri zavarovalnici. Posojila nad 2,000.000 SIT investitor praviloma
zavaruje z vpisom hipoteke na premoženje
ali z drugim, temu instrumentu enakovrednim
jamstvom, za katerega morajo predhodno
pridobiti soglasje Javnega sklada. V primeru
zavarovanja s hipotekarnim jamstvom, mora
biti razmerje med obveznostjo do javnega
sklada in vrednostjo zastavljenih nepremičnin do 1 proti 2,5.
14. Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in vodenja
posojila bremenijo upravičenca. Upravičenci,
ki jim bodo sredstva odobrena, bodo sklepali
pogodbo o dodelitvi sredstev z Banko Koper
d.d.. Javni sklad ne zaračunava stroškov
postopka odobritve posojila in nepovratnih
sredstev.
V. Vsebina vloge
1. Upravičenci oddajo vlogo na obrazcu
vrste B. Podatke, ki se nanašajo na projekt,
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je potrebno vpisati na obrazec, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije. Iz finančne konstrukcije mora biti razvidna celotna vrednost
naložbe ter obseg investicije, ki je predviden
za posamezno leto.
2. Investicijski program, v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja
(Ur. l. RS, št. 82/98, 86/98, 43/99, 79/99 in
39/00) (razpisni obrazec št. 1).
3. Potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačila pri pristojnem Davčnem uradu, ki ga izda krajevno
pristojna Davčna uprava.
4. Potrdilo o državljanstvu upravičenca
(če je fizična oseba) (lahko kopija rumenega
kartončka, nove osebne izkaznice ali potnega lista).
5. V primeru graditve ali izvajanju del na
objektih, gradbeno dovoljenje ali ustrezno
upravno dovoljenje (v skladu z Zakonom
o graditvi objektov, Ur. l. RS, št. 110/02 in
97/03).
6. Predračuni, računi, predpogodbe oziroma pogodbe za celotno prijavljeno investicijo.
Pri črpanju pa se mora predložiti račune in
pogodbe.
7. V kolikor investitor zaproša za več kot
2,000.000 SIT posojilnih sredstev mora predložiti zemljiškoknjižni izpisek, ki ni starejši od
1 meseca dni za nepremičnino, ki jo bo ponudil v zavarovanje.
8. V primeru gradbenih del predložiti zemljiškoknjižni izpisek za nepremično, na kateri
se izvajajo gradbena dela. Kolikor investitor
ni lastnik objekta poleg zemljiškoknjižnega izpiska predloži tudi kopijo overjene pogodbe
o najemu in pisno soglasje-a lastnika-ov k
predvideni investiciji ter drugo ustrezno dokazilo o pravici izvedbe del na določeni nepremičnini, ki je sposobno za vpis v zemljiško
knjigo (kupoprodajna pogodba, overjena v
skladu z zakonom, pogodba o prodaji nezazidanega stavbnega zemljišča sklenjena
v obliki notarskega zapisa in podobno). V
primeru investicije v nakup zemljišča je potrebno predložiti tudi z.k. izpisek zemljišča, ki
ga upravičenec kupuje.
9. Dokazila o registraciji vlagatelja:
– za pravne osebe izpisek iz sodnega
registra, ki ni starejši od treh mesecev z
vsemi listi;
– za samostojne podjetnike posameznike
in obrtnike priglasitvena listina z vsemi spremembami, potrjena s strani krajevno pristojne izpostave Davčne uprave RS. Obrtniki poleg potrjenega priglasitvenega lista priložijo
tudi obrtno dovoljenje.
10. Za pravne osebe: Bilanca stanja in
Bilanca uspeha za leto 2002 (na dan 31. 12.
2002) in 2003 (na dan 31. 12. 2003) potrjene
s strani AJPES-a;
– za samostojne podjetnike posameznike: kopijo »Napovedi za odmero davka od
dohodkov iz dejavnosti« z žigom davčne
uprave na dan 31. 12. 2002 in 31. 12. 2003
z obveznima prilogama Bilanca stanja in Bilanca uspeha;
– za obrtnike: kopijo »Napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti« z žigom Davčne uprave na dan 31. 12. 2002 in
31. 12. 2003 z obveznima prilogama Bilanca
stanja in Bilanca uspeha oziroma kopijo »Dohodninske napovedi« za leto 2001 in 2002 z
žigom krajevno pristojne Davčne uprave.
11. Potrdila drugih kreditodajalcev (bank,
ipd.) o stanju zadolžitev (v kolikor obstajajo).
12. Potrdilo krajevno pristojnega sodišča,
da upravičenec ni v postopku prisilne porav-
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nave, likvidacije in stečajnem postopku, ki ni
starejše od 30 dni.
13. Kolikor investicija leži na območju dokumentiranega sektorskega, lokalnega ali izvedbenega dela regionalnega programa, se
priloži potrdilo o vključenosti v tak program.
14. Obrazec BON-1 in BON-2 izdan s
strani AJPES-a, če je prosilec pravna oseba
oziroma samostojni podjetnik posameznik.
15. Podpisano in izpolnjeno izjavo, o
istovetnosti navedb v vlogi in priloženih dokumentov (razpisni obrazec št. 2).
16. Podpisano in izpolnjeno izjavo, da se
upravičenec strinja z pogoji javnega razpisa
in merili za izbiro (razpisni obrazec št. 3).
17. Podpisana in izpolnjena izjava upravičenca o že prejetih podporah za isti projekt
oziroma izjava da pomoč še ni bila prejeta in
da po letu 2000 ni dobil pomoči za podjetja
v težavah oziroma da ni v fazi pridobivanja
takih pomoči (razpisni obrazec št. 4).
18. Podpisana in izpolnjena izjava upravičenca o zagotavljanju lastnih sredstev do
višine 25% vrednosti investicije (razpisni obrazec št. 5).
19. Podpisana in izpolnjena izjava upravičenca o morebitnih zadolžitvah oziroma pod
materialno in kazensko odgovornostjo dokumentirana izjava, da zadolžitev ni (razpisni
obrazec št. 6).
Dodatna dokumentacija: kolikor se upravičenec prijavlja za podporo za prestrukturiranje majhnih in srednje velikih podjetij s področja carinskega posredništva oziroma kot
podjetje, ki bo zaposlovalo presežne delavce
iz carinskega posredništva, predloži še naslednja dokumenta:
20. Program prestukturiranja podjetja s
področja carinskega posredništva.
21. Dokazilo o številu zaposlenih – seznam zaposlenih v zadnjem mesecu, ki ga
pridobi na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
VI. Merila za izbiro
Merila za izbiro:
1. regionalni vidik lokacije investiranja, ki
predstavlja 45% vrednosti ocene:
– stopnja ogroženosti območja glede na
Navodilo o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l. RS, št. 44/01),
– stopnja brezposelnosti v občini,
– vključenost projekta v širše celovite
programe;
2. tržni in ekonomski elementi projekta, ki
predstavlja 30% vrednosti ocene:
– tržni elementi projekta,
– konkurenčna sposobnost proizvodov
in storitev,
– ocena finančne uspešnosti projekta z
interno stopnjo donosnosti,
– število zaposlenih in nove zaposlitve;
3. izvedljivost investicije, ki predstavlja
25% vrednosti ocene:
– kreditna sposobnost upravičenca,
– boniteta upravičenca,
– ocena organizacijske sposobnosti upravičenca,
– ekološka ustreznost investicije.
Vsa merila bodo točkovana, najvišje možno število točk za projekt je 100. Za dodelitev
sredstev mora vloga doseči najmanj 51 točk.
Prednost pri izboru za dodelitev razpisanih
sredstev imajo investicijski projekti, ki dobijo višje število točk, do porabe sredstev.
Projekti z najmanj 51 točkami, s področja
carinskega posredništva in podjetja, ki bodo
zaposlovala presežne delavce v carinskem
posredništvu imajo pri dodelitvi sredstev

prednost pred ostalimi upravičenci. Javni
sklad bo le-tem prednostno namenil tretjino
razpisanih sredstev.
VII. Rok in način prijave
1. Rok za vložitev prijav je odprt do porabe
sredstev oziroma najkasneje do vključno 2. 7.
2004. V prvi rok odpiranja se bodo uvrstile
vloge, ki bodo oddane osebno ali priporočeno
po pošti do vključno 3. 5. 2004. Kolikor bodo
sredstva še na razpolago, se bodo uvrstile
v drugi rok odpiranja vloge, ki bodo oddane
osebno ali priporočeno na pošti do vključno
2. 6. 2004. Kolikor bodo razpisana sredstva
še na razpolago, se bodo uvrstile v tretji rok
odpiranja vloge, ki bodo oddane osebno ali
priporočeno na pošti do vključno 2. 7. 2004.
Prijavitelji vložijo vloge osebno ali s priporočeno pošto na naslov: Javni sklad RS
za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Škrabčev trg 9a,
1310 Ribnica.
Popolna vloga v skladu z razpisnimi pogoji mora biti dostavljena na zgornji naslov v
zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – razpis
– obmejni projekti podjetniškega značaja«.
Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, finančni zahtevek prikazan v slovenski
valuti (SIT).
2. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija se dvigne na
sedežu Javnega sklada RS za regionalni
razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica,
od objave do zaključka razpisa, vsak dan od
9. do 12. ure osebno ali se posreduje po naročilu. Razpisna dokumentacija je na voljo
tudi na spletni strani Javnega sklada: http:
//www.rdf-sklad.si.
Kontaktni osebi Javnega sklada: Franc
Florjančič, tel. 01/836-19-53, Irena Marn, tel.
01/836-19-53.
3. Javni sklad lahko od prosilca zahteva
dodatno dokumentacijo oziroma na svoje
stroške preverja dokumentacijo oziroma naroči strokovno mnenje o projektu.
4. Upravičenec sredstev je dolžan Javnemu skladu v smislu sprejemanja porabe
dodeljenih sredstev omogočiti nadzor nad
porabo sredstev tako, da je vsak čas možna
kontrola ter vpogled v poslovno dokumentacijo upravičenca.
VIII. Obravnava vlog
1. Prosilce, katerih vloge bodo nepopolne,
bo komisija v roku 14 dni od odpiranja pisno
pozvala, da jih dopolnijo v roku 8 dni.
2. Vloge, ki jih upravičenec v zahtevanem
roku 8 dni od dneva prejema obvestila ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene.
3. Vloge, ki bodo prispele prepozno, bodo
zavržene.
4. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev sredstev več, kot je na razpolago sredstev, oblikuje komisija za pregled in obravnavo prispelih
vlog na podlagi vrednotenja projektov, prednostni vrstni red upravičencev za dodelitev
sredstev. Prednost pri izboru imajo projekti
s področja carinskega posredništva in podjetja, ki bodo zaposlovala presežne delavce
v carinskem posredništvu, vendar le v obsegu porabe tretjine razpisanih sredstev. Javni
sklad bo le-tem prednostno namenil tretjino
razpisanih sredstev.
Komisija bo v primeru iz prejšnjega odstavka lahko predlagala odobritev sredstev
upravičencem iz višjega prioritetnega razreda v omejeni višini upravičeno zaprošenega
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zneska ter v obsegu razpoložljivih sredstev.
Omejitev višine upravičenega zaprošenega
zneska ne more biti nižja od 70%.
5. Vloge upravičencev, katere ne bodo
uvrščene v prioritetni obseg dodelitve znotraj
razpoložljivih sredstev se zavrnejo. Vloge, ki
po ocenitvi na podlagi meril iz točke VI. ne
dosežejo minimalno 51 točk, se kot neutemeljene zavrnejo.
6. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo
predloga za odločanje bo imenovala uprava
javnega sklada. Komisija bo enakovredno
obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene
v predpisanem roku. O odpiranju vlog in izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik.
Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebuje prijava so uradna tajnost.
7. Upravičenci bodo o obravnavi vlog
pisno obveščeni s sklepom v roku 60 dni po
izteku razpisnega roka.
8. Postopek izbire Javnega sklada bo potekal skladno s Splošnimi pogoji poslovanja
Javnega sklada RS za regionalni razvoj.
Hkrati z izdanim pisnim sklepom o pozitivni rešitvi uprava javnega sklada izda tudi
sklep o načinu sklenitve pogodbe o dodeljenih spodbudah, ki vsebuje:
– kraj in mesto sklepanja pogodbe,
– rok za sklenitev pogodbe.
9. Javni sklad bo spremljal namensko
porabo sredstev pri upravičencu. Če bo ugotovil, da sredstva niso bila uporabljena za
namen, za katerega so bila dodeljena ali da
so bila sredstva odobrena na podlagi neresničnih podatkov, ima pravico takoj zahtevati
od upravičenca vračilo sredstev v enkratnem
znesku. Upravičenec bo moral vrniti sredstva
s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do dneva vračila po
zakonu o predpisani obrestni meri ter zamudnih obrestih (Ur. l. RS, št. 56/03 in 135/03).
Javni sklad RS za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja Ribnica
Ob-8473/04
Na podlagi Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00), Zakona o razvoju malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 18/91 in
22/00), Splošnih pogojev poslovanja (22. 12.
2003) in Programa ukrepov za spodbujanje
podjetništva in konkurenčnosti za obdobje
2002–2006, objavlja Javni sklad RS za razvoj malega gospodarstva
javni razpis
za odobritev dolgoročnih investicijskih
kreditov za mikro, nova podjetja
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so neposredni dolgoročni krediti za mikro, nova podjetja, ki jih
razpisuje Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj malega gospodarstva (v nadaljevanju:
Sklad) v letu 2004.
Skupna višina razpisanih kreditov je
200,000.000 SIT.
2. Pogoji in merila za odobritev kredita
2.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo mikro, nova
podjetja (gospodarske družbe, s.p.).
Mikro, novo podjetje je tisto podjetje, ki
ni registrirano več kot 42 mesecev od dneva
vložitve vloge in kjer je vsaj 50% lastnikov zaposlenih v podjetju. Podjetje izplačuje plače
več kot 3 mesece.
Na razpis se lahko prijavijo vsa podjetja
(gospodarske družbe, podjetniki posamezniki), ki spadajo med mikro podjetja (do 9

zaposlenih) s sedežem v Republiki Sloveniji,
razen tistih, ki opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in
razrede po Standardni klasifikaciji dejavnosti
(SKD) SURS:
– področje A – kmetijstvo,
– področje B – ribištvo in ribiške storitve,
– oddelek 10 – pridobivanje premoga,
– skupina 61.1 – pomorski transport,
– razred 35.11 – gradnja in popravilo
ladij,
– skupina 27.1 – proizvodnja železa, jekla, ferozlitin,
– skupina 27.2 – proizvodnja cevi (iz
kovin),
– skupina 27.3 – druga primarna predelava železa in jekla,
– razred 27.51 – litje železa,
– razred 27.52 – litje jekla,
– skupina 28.4 – kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija,
– skupina 28.5 – površinska obdelava in
prekrivanje kovin; splošna mehanična dela,
– razred 28.73 – proizvodnja izdelkov
iz žice,
– razred 28.74 – proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja,
če imajo za opravljanje svoje dejavnosti podeljeno koncesijo.
Prav tako se na razpis ne more prijaviti
podjetje, ki je odvisno (odvisno podjetje je
podjetje, v katerem veliko podjetje razpolaga
z lastniškimi ali glasovalnimi pravicami večjimi
od 25%) ali je v težavah (podjetje je v težavah,
če tekoča izguba in izguba iz prejšnjih let dosega polovico kapitala, ki je izkazan v bilanci
predhodnega leta ali je podjetje v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije).
Do pomoči Sklada niso upravičena tudi
podjetja:
– ki so v preteklosti že dobila državno
pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti
do Sklada in
– ki izvajajo program prestrukturiranja.
Skupna državna pomoč za posamezen
investicijski projekt lahko znaša največ 15%
predračunske vrednosti upravičenih stroškov
investicije za malo in 7,5% za srednje veliko
podjetje.
Program, s katerim prosilec kandidira za
sredstva razvoja, mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– donosnost (profitabilnost) programa za
katerega se dodeljujejo sredstva,
– likvidnost za celotno ekonomsko dobo,
– zaprto finančno konstrukcijo med uresničevanjem programa.
2.2. Kreditni pogoji
Kredit se odobri za upravičene stroške
investicije:
– upravičeni stroški so stroški materialne
investicije (zemljišča, zgradbe in oprema,
brez transportnih sredstev in transportne
opreme) in stroški nematerialne investicije
(nakup patentov, licenc, know-howa ali nepatentiranega tehničnega znanja),
– predračunska vrednost investicije lahko
znaša največ 20,000.000 SIT,
– maksimalna višina kredita je lahko največ 50% predračunske vrednosti,
– kredit lahko pridobijo prosilci, ki imajo
med viri financiranja zagotovljenih najmanj
30% lastnih sredstev,
– obrestna mera kredita: 4% p.a. oziroma
3,5% p.a., če je podjetje vključeno v podjetniški inkubator ali če je več kot 50% lastnikov
ženskega spola,
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– zavarovanje kredita se izvede v skladu
s pogoji Sklada,
– stroške vpisa hipoteke (notar), zavarovanja in cenitve zastavljenega premoženja
plača kreditojemalec,
– Sklad ne zaračunava stroškov odobritve
kredita,
– maksimalna odplačilna doba kredita
vključno z moratorijem je do 7 let,
– možnost moratorija na odplačevanje
glavnice največ dve leti.
2.3. Merila
Merila za ocenjevanje programov so: število novo zaposlenih, sodobna tehnologija in
inovativnost, vpliv na okolje, donosnost, tržna
naravnanost, dobičkonosnost, izvozni vidik,
lastna udeležba in finančna podpora v lokalni
oziroma širši skupnosti.
Sklad bo ocenil podjetnikove sposobnosti
tudi na podlagi osebne predstavitve projekta
oziroma intervjuja.
3. Vsebina vloge za neposredni kredit
1. Prijavni list za pridobivanje pomoči
(obrazec Sklada dobite na internet naslovu
www.jsmg-sklad.si ali na sedežu Sklada pri
ga. Mikeln).
2. Poslovni načrt z izkazom uspeha in
bilanco stanja za leto 2003.
3. Potrdilo o izplačevanju plač za 4 mesece – rekapitulacija plač za 4 mesece z
datumom nakazila.
4. Bonitetna dokazila:
a) za gospodarske družbe: BON-1
(AJPES),
b) za SP: potrdilo o plačanih davkih od
pristojne izpostave.
5. Dokazilo o obstoju podjetja:
a) za gospodarske družbe: fotokopijo
sklepa o vpisu družbe v sodni register z vsemi prilogami,
b) za SP: fotokopijo priglasitvenega lista
obrazec 1/1,1/2, potrjenega od krajevno pristojne izpostave Davčne uprave RS.
6. Obvestilo o davčni številki.
7. Izpis števila vseh zaposlenih izdan s
strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije ali navedbo števila zaposlenih s
priloženimi fotokopijami obrazcev prijav delavcev v zavarovanje (M-1/M-2 ali M-2).
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 7.
Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo.
Če vloga ne bo popolna, bo prosilec pisno
ali ustno (za manjše popravke) pozvan za dopolnitev vloge. Če vloga v predvidenem roku
ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se
kot nepopolna zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjujejo pogojev iz razpisa, se kot neustrezna zavrne.
4. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od objave razpisa do skupne odobritve sredstev v razpisanem obsegu oziroma najkasneje do
25. 10. 2004.
Vmesni roki so: 25. 4. 2004, 25. 5. 2004,
25. 6. 2004, 25. 8. 2004, 25. 9. 2004 in
25. 10. 2004.
V primeru, da bodo sredstva porabljena
pred 25. 10. 2004, bo Sklad objavil zaprtje
razpisa v Uradnem listu RS.
Vloge, ki bodo prispele po 25. 10. 2004
ali po objavi zaprtja razpisa se kot prepozne
zavržejo.
Uprava Sklada bo obravnavala vse popolne in ustrezne vloge in o njih odločila
najkasneje v 45 dneh od posameznega
vmesnega roka.
Služba državnih pomoči Sklada bo najkasneje v roku 15 dni po odločitvi Uprave
Sklada dostavila prosilcem sklep o odločitvi.
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5. Pošiljanje vloge
Vlogo za neposredni kredit pošljite na
naslov: Javni sklad RS za razvoj malega gospodarstva, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, s
pripisom »Ne odpiraj – Vloga za kredit-nova
podjetja«.
Vse ostale informacije dobite na tel.
02/234-12-74, 02/234-12-72 in 02/234-12-64
ali na e-mail naslovu: bostjan.vidovic@jsmgsklad.si.
Javni sklad RS za razvoj
malega gospodarstva
Št. 5/2004
Ob-8474/04
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 47/03, 67/03) in Programa dela Slovenske turistične organizacije za
leto 2004, Slovenska turistična organizacija,
Dunajska 156, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izvajanja promocijskih
aktivnosti na perspektivnih trgih Velike
Britanije in Irske, Francije, Izraela,
Skandinavije in Ruske federacije v letu
2004
1. Predmet razpisa
Javni razpis za sofinanciranje izvajanja
promocijskih aktivnost na perspektivnih trgih Velike Britanije in Irske, Francije, Izraela,
Skandinavije in Ruske federacije.
Sofinanciranje promocijskih aktivnosti se
bo izvajalo v naslednjih sklopih:
a) sofinanciranje promocijskih aktivnosti
na trgu Velike Britanije in Irske,
b) sofinanciranje promocijskih aktivnosti
na trgu Francije,
c) sofinanciranje promocijskih aktivnosti
na skandinavskem trgu (Finska, Švedska,
Danska),
d) sofinanciranje promocijskih aktivnosti
na trgu Ruske federacije,
e) sofinanciranje promocijskih aktivnosti
na trgu Izraela.
2. Splošni in posebni pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj,
da predstavlja statusno ali pogodbeno povezavo najmanj 3 pravnih subjektov (gospodarske družbe, lokalne turistične organizacije),
ki se ukvarjajo s turističnimi dejavnostmi in
drugimi dejavnostmi povezanim s turizmom
(npr. organizator potovanj, turistična agencija, prevoz potnikov, namestitev turistov,
organiziranje študijskih potovanj…) ter imajo
sedež bodisi v Sloveniji bodisi v tujini:
– da vsaj eden izmed subjektov v povezavi že deluje na trgu, za katerega se prijavljajo
v program sofinanciranja;
– da vlagatelj v okviru svoje dejavnosti
izvaja tudi akcije pospeševanja prodaje in
odnosov z javnostmi in pri tem izvaja vsaj
eno od naslednjih aktivnosti (orodja tržnega
komuniciranja): oglaševanje in odnosi z javnostmi, študijska potovanja za organizatorje
potovanj in turistične agencije, študijska potovanja za novinarje, predstavitve prodajalcem
turističnih aranžmajev, sejemski nastopi;
– delež sredstev, ki jih mora vlagatelj sam
vložiti v predlagani projekt, je najmanj 50%.
3. Merila, na podlagi katerih bodo izbrani
prejemniki sredstev
Vloge bodo ocenjevane po naslednjih
merilih:
1. število pravnih subjektov v povezavi
– 20 točk,
2. izvajanje dejavnosti z vključevanjem
glavnih področij, programov in produktov, ki
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jih v svojem Programu dela opredeljuje Slovenska turistična organizacija – 30 točk,
3. delež lastnih sredstev, ki jih bo vložil
vlagatelj – 30 točk,
4. vključevanje orodij tržnega komuniciranja – 20 točk.
Podrobnejši način uporabe meril pri
ocenjevanju vlog je razviden iz razpisne dokumentacije.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih je opredeljena v Programu dela Slovenske turistične organizacije in
znaša 50 mio SIT, ter se po posameznih sklopih deli na naslednji način:
– sofinanciranje promocijskih aktivnosti
na trgu Velike Britanije in Irske v višini najmanj 13 mio SIT,
– sofinanciranje promocijskih aktivnosti
na trgu Francije v višini najmanj 5 mio SIT,
– sofinanciranje promocijskih aktivnosti
na skandinavskem trgu (Finska, Švedska,
Danska) v višini najmanj 10 mio SIT,
– sofinanciranje promocijskih aktivnosti
na trgu Ruske federacije v višini najmanj
10 mio SIT,
– sofinanciranje promocijskih aktivnosti
na trgu Izraela v višini namanj 7 mio SIT.
Vsi navedeni zneski so minimalni zneski.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev oziroma roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev: rok porabe sredstev je do
konca leta 2004.
6. Rok za predložitev vloge: Slovenska
turistična organizacija bo prvo odpiranje vlog
izvedla 14. aprila 2004, zato morajo vloge
predložiti vloge do navedenega datuma do 10.
ure. Vse vloge, ki bodo prispele kasneje, bodo
upoštevane le v primeru, da v prvem krogu ne
bodo podeljena vsa razpoložljiva sredstva.
7. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev oziroma datumi odpiranja vlog za
dodelitev sredstev, če je predvideno zaporedno odpiranje le-teh: odpiranje ponudb, ki
bodo prispele v prvem krogu, tj. do 14. aprila
2004, bo 14. aprila 2004 ob 12. uri. Odpiranje
ponudb, ki bodo prispele v nadaljnjih krogih,
bo za vsak nadaljnji krog odpiranje vsak drugi
ponedeljek v mesecu ob 12. uri. Odpiranja
bodo na sedežu Slovenske turistične organizacije, Dunajska cesta 156, Ljubljana.
8. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa: vlagatelji
bodo o izidu razpisa obveščeni najpozneje
do 22. aprila 2004 oziroma v roku 8 dni od
odpiranja v nadaljnjih krogih.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
Slovenska turistična organizacija, Dunajska
156, Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do 12.
ure pri Iztoku Altbauerju ali Vesni Vranešič.
Slovenska turistična organizacija
Št. 04-24/14
Ob-8284/04
1. Naročnik: Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 20,
5000 Nova Gorica, tel. 05/339-63-10, faks
05/339-63-15.
3. Vrsta in količina opreme, gradenj in storitev: izvedba gradbenih del ter izdelava in
montaža opreme za mHE Klavžarica, ki obsega naslednje sklope:
– sklop 1: gradbena dela LOT GD,
– sklop 2: turbina in generator LOT TG,
– sklop 3: ostala elektro oprema LOT E,
– sklop 4: cevovod in hidromehanska
oprema LOT C.
4. Kraj izvedbe del in dobave: Kanomeljske klavže - Idrija.

5. Rok izvedbe del in dobave: po terminskem planu iz razpisne dokumentacije, okvirno od 1. 6. 2004 do 25. 2. 2005.
6. Dvig razpisne dokumentacije: na sedežu družbe v tajništvu, tel. 05/339-63-64, faks
05/339-63-15 do 9. 4. 2004.
7. Pogoji za prevzem razpisne dokumentacije: dvig je možen ob predhodni telefonski
najavi in le ob predložitvi potrdila o plačilu
razpisne dokumentacije.
8. Dodatne informacije:
– za LOT GD – Miran Komel, tel.
05/339-63-86,
– za LOT TG in LOT C – Stojan Žerjal, tel.
05/339-63-72,
– za LOT E – Franko Primc, tel.
05/339-63-48.
9. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 20.000 SIT (v ceni
je vključen DDV) za posamezen LOT je potrebno plačati na TRR 04750-0000545385 pri
Novi KBM d.d. Maribor.
10. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do 4. 5. 2004 do 12. ure.
11. Naslov, kamor je treba predložiti ponudbe: Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.,
tajništvo, Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica.
12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 4. 5. 2004 ob 13. uri na sedežu družbe
Soške elektrarne Nova Gorica, Erjavčeva 20,
sejna soba.
13. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% od neto ponudbene cene.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: po razpisni dokumentaciji.
15. Merila za ocenitev ponudb:
za LOT GD
– ponudbena cena
90%,
– reference
10%,
ostali LOT-i
– ponudbena cena
85%,
– reference
10%,
– garancijska doba
5%.
16. Druge zahteve: po razpisni dokumentaciji.
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.
Št. 152-01-27/2004-223
Ob-8400/04
Mestna občina Slovenj Gradec objavlja
na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2004 (Uradni
list RS, št. 131/03), Pravilnika o postopku
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 66/01, 53/02, 80/02,
88/02 in 47/03) in Pravilnika o postopku za
izbiro in merilih za sofinanciranje programov
s področja socialnega varstva v Mestni občini
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 40/02)
javni razpis
za sofinanciranje programov s področja
socialnega varstva v Mestni občini
Slovenj Gradec za leto 2004
I. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec, objavlja javni razpis za izbor projektov in programov s področja socialnega varstva.
II. Predmet javnega razpisa so:
1. programi nevladnih in neprofitnih organizacij s področja socialnega varstva,
2. programi za starejše,
3. programi preprečevanja zasvojenosti,
4. programi za otroke in mladino.
Vsebina programov:
1. Programi nevladnih in neprofitnih
organizacij s področja socialnega varstva
vsebujejo:
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– programe nevladnih in neprofitnih organizacij s področja socialnega varstva, ki so
naravnani v smeri ohranjanja in vzpodbujanja
socialnih stikov vseh tistih posameznikov, ki
so prikrajšani pri vključevanju v vsakdanje
življenje,
– programe svetovanja, pomoči in rehabilitacije, ki so namenjeni različnim kroničnim
bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev,
– programe invalidskih društev in druge
programe za rehabilitacijo in povečanje socialne vključenosti invalidov (povečanje neodvisnega življenja invalidov).
2. Programi za starejše vsebujejo:
– programe preprečevanja oziroma zmanjševanja socialne izključenosti starejših,
– pomoč starejšim pri opravljanju vsakodnevnih opravil,
– programe priprave sedanje srednje generacije na starost,
– programe medgeneracijskih skupin za
samopomoč.
3. Programi preprečevanja zasvojenosti
vsebujejo:
– programe za vzpodbujanje zdravega
odnosa do sebe in okolja v vrtcih in šolah,
– programe ustvarjalnega preživljanja
prostega časa,
– programe, namenjene informiranju občanov o razširjenosti problema zasvojenosti v
občini, prepoznavanju odvisnosti, možnostih
zdravljenja ipd.,
– reševanje socialnih stisk v zvezi s problemom zasvojenosti z različnimi vrstami drog.
4. Mladinski programi vsebujejo:
– programe s socialno tematiko, namenjene otrokom in mladini za njihovo vključevanje v življenje in dogajanje v občini.
III. Na razpis se lahko prijavijo:
– društva in neprofitne organizacije, ki so
registrirani v skladu z Zakonom o društvih
(Uradni list RS, št. 60/95, 49/98 in 89/99),
– javni zavodi, ustanove in druge pravne
ali fizične osebe, registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju socialnega varstva,
ob pogoju, da:
a) imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnost na območju občine oziroma ne glede
na sedež, če je program zastavljen tako,
da aktivno vključuje občane Mestne občine
Slovenj Gradec,
b) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
c) imajo urejeno evidenco o članstvu,
d) prijavljajo program, ki je predmet razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo,
iz katere so razvidni prihodki in odhodki za
izvedbo programa, delež lastnih sredstev,
delež uporabnikov in sredstva, pridobljena
iz drugih virov.
Posebni pogoji za posamezna področja:
– za področje mladinskih programov se
lahko prijavijo ponudniki, ki izvajajo programe
za otroke in mlade do 27. leta starosti,
– za področje preprečevanja zasvojenosti imajo prednost ponudniki, ki imajo pregled nad situacijo v občini. Razpisana sredstva niso namenjena programom zdravljenja
zasvojenosti.
IV. Merila za dodelitev sredstev:
– realnost in kvaliteta predloženega programa,
– sodelovanje prostovoljcev in uporabnikov pri izvajanju programov,
– reference ponudnika,
– število članov iz Mestne občine Slovenj
Gradec,

– aktivnosti na področju občine,
– rednost delovanja (redna srečanja, izdaja informatorja ipd.),
– odvisnost članov od dejavnosti društva,
– reference.
V. Rok izvedbe: programi, ki se sofinancirajo, se izvedejo v letu 2004. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2004.
VI. Orientacijska vrednost programov
Predvidena orientacijska vrednost vseh
programov v letu 2004 je 5,491.145 SIT, in
sicer za:
– programe pod točko 1: 1,203.619 SIT,
– programe pod točko 2: 1,753.908 SIT,
– programe pod točko 3: 889.329 SIT,
– programe pod točko 4: 1,644.289 SIT,
pri čemer je znesek v vrednosti 644.289 SIT
namenjen izvajanju mladinskih programov izven MKC Slovenj Gradec, znesek v vrednosti
1,000.000 SIT pa izvajanju mladinskih programov v okviru MKC Slovenj Gradec.
VII. Predložitev ponudb
Ponudniki morajo ponudbo oddati po
pošti kot priporočeno pošiljko z datumom
oddaje 28. 4. 2004 ali v vložišču na sedežu
Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica
5, 2380 Slovenj Gradec, do najkasneje 14.
ure istega dne.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije,
katerim se priložijo zahtevane priloge.
Nepravočasno oddanih ponudb komisija
ne bo upoštevala.
Na kuverti morajo biti označbe: ne odpiraj – javni razpis – za področje 1 (ali 2, 3
oziroma 4, odvisno za katero področje se
ponudba podaja).
V primeru, ko se posamezni ponudnik
prijavlja z več programi na različna področja,
mora biti ponudba podana v zaprti kuverti za
vsako področje posebej. Več programov istega področja pa lahko združi v eni ponudbi, pri
tem za posamezni program predloži posebej
izdelano ponudbo.
VII. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo opravila strokovna
komisija na sedežu naročnika dne 4. 5. 2004.
Odpiranje ponudb ni javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija
ponudnike pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo ponudbo. V primeru, da je ponudniki v
roku ne dopolnijo, bo ponudba izločena kot
nepopolna.
IX. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.
X. Kraj in čas za dvig razpisne dokumentacije: razpisno dokumentacijo lahko, naslednji dan po tej objavi, zainteresirani dvignejo
v vložišču, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, vsak delavnik od 8. do 10. ure.
Dodatne informacije v času trajanja razpisa dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Slovenj Gradec, tel.
02/88-121-58 (Mateja Tajnšek). Razpis za
sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec
za leto 2004 lahko najdete tudi na internetu
(http://www.slovenj-gradec.si).
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 02506-1/2004
Ob-8421/04
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2004 in 2005
(Ur. l. RS, št. 130/03), Statuta Občine Postojna (Ur. l. RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in
66/99), Odloka o proračunu Občine Postojna
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za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 30/04) in sklepa
župana Občine Postojna št. 031-01-1/04 z
dne 26. 3. 2004, Občina Postojna objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in/ali
projektov na področju dejavnosti mladih
v Občini Postojna v letu 2004
1. Predmet razpisa je sofinanciranje
neprofitnih programov in/ali projektov
društev, zvez društev, javnih zavodov,
ustanov/skladov in drugih neprofitnih organizacij:
A) za otroke do 14 let,
B) za mladino od 15 do 26 let,
ki se bodo izvajali na območju Občine Postojna v letu 2004.
Pod A) bodo sofinancirani programi, ki so
namenjeni:
– dvigu kakovosti življenja in kakovostnemu preživljanju prostega časa otrok;
– zadovoljevanju interesov otrok;
– aktivno preživljanje prostega časa;
– spodbujanju in razvijanju raziskovalnega in ustvarjalnega dela;
– spodbujanju in razvijanju neformalnih oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja;
– dejavnostim med šolskimi počitnicami;
– posamičnim dejavnostim, ki se vključujejo v nacionalne in mednarodne projekte;
– razvijanju sodelovanja z zavodi, ustanovami in društvi, ki delajo na področju dela z
otroki v Občini Postojna.
Pod B) bodo sofinancirani programi z naslednjimi vsebinami:
– izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo;
– spodbujanje kreativnosti in zadovoljevanje interesov mladih;
– aktivno preživljanje prostega časa;
– spodbujanje in razvijanje raziskovalnega in ustvarjalnega dela;
– spodbujanje prostovoljnega dela;
– dejavnosti med šolskimi oziroma študijskimi počitnicami;
– zmanjševanje diskriminacije in socialne
izključenosti mladih;
– preprečevanje nasilja med mladimi in
nad mladimi;
– spodbujanje in razvijanje neformalnih
oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja;
– osveščanje in sprejemanje drugačnosti;
– informiranost mladih in zmanjšanje
odliva intelektualnega potenciala iz Občine
Postojna;
– mobilnost, sodelovanje in aktivna participacija mladih v družbi;
– izdajanje mladinskih periodičnih publikacij, ki so pomembne za razvoj vzgoje in
izobraževanja;
– razvoj interesnih oblik združevanja
mladih;
– posamične dejavnosti, ki se vključujejo
v nacionalne in mednarodne projekte.
Programi in/ali projekti izvajalcev s področja družbenih dejavnosti, ki so predmet
drugih razpisov v Občini Postojna, kot tudi
aktivnosti komercialnega značaja, se ne
bodo sofinacirale oziroma se bo sofinancerski delež občine ustrezno zmanjšal.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji
programov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti
s področja dela z otroki oziroma mladino;

Stran

2014 /

Št.

32 / 2. 4. 2004

– imajo sedež v Občini Postojna;
– so bili v preteklem proračunskem letu
(2003) sofinancirani iz sredstev proračuna
Občine Postojna in so izpolnili vse pogodbene obveznosti;
– prijavljeni program in/ali projekt se izvaja izven rednih šolskih oziroma študijskih
programov;
– vsebina prijavljenega programa in/ali
projekta ustreza predmetu tega javnega razpisa;
– program in/ali projekt se izvaja prvenstveno za otroke oziroma mladino iz Občine
Postojna;
– imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo programa;
– da prijavijo samo programe in/ali projekte ali dele programov, ki bodo izvedeni
v letu 2004;
– delujejo na razpisnem področju najmanj
eno leto;
– program in/ali projekt mora imeti pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in
odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja;
– program in/ali projekt je finančno uravnotežen, kar pomeni, da se skupne vrednosti
predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega programa, prikazanih v finančni zgradbi,
ujemajo (odhodki = prihodki).
Na razpis se lahko prijavijo tudi predlagatelji, navedeni v prvem odstavku te točke, ki imajo sedež izven Občine Postojna
in/ali niso bili v preteklem proračunskem
letu (2003) sofinancirani iz proračuna Občine Postojna in izpolnjujejo vse ostale pogoje tega odstavka. V tem primeru ima Občina Postojna pravico samostojno odločati
o sofinanciranju, če ocenjuje, da prijavitelj
prijavlja program in/ali projekt posebnega
pomena v okviru predmeta tega razpisa in
je za prijavljeni program izkazan interes za
Občino Postojna.
Pogoji so izločitveni.
3. Kriteriji za izbiro programov in/ali projektov
pod A):
– programi in/ali projekti, namenjeni otrokom od 6. do 14. leta starosti;
– programi in/ali projekti, ki omogočajo
množično vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Občine Postojna, ne glede na socialni položaj in oddaljenost od mesta;
– programi in/ali projekti, ki se izvajajo že
več let ali predstavljajo stalno obliko dela;
– programi in/ali projekti, ki se bodo vključevali v javne prireditve oziroma predstavitve
v Občini Postojna.
pod B):
– programi in/ali projekti, ki omogočajo množično vključevanje članov oziroma
uporabnikov z območja Občine Postojna,
ne glede na socialni položaj in oddaljenost
od mesta;
– programi in/ali projekti, ki se izvajajo že
več let ali predstavljajo stalno obliko dela;
– programi in/ali projekti, ki se bodo vključevali v javne prireditve oziroma predstavitve
v Občini Postojna.
Prednostno bodo sofinancirani programi
in/ali projekti, ki bodo izkazovali:
– kvaliteto, realnost in dostopnost predloženega programa;
– preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije;
– dosedanje delo oziroma reference.
Kriteriji so podrobneje opredeljeni v Navodilih o sofinanciranju programov in/ali projektov za področje dejavnosti mladih.
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Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija,
ki jo imenuje župan Občine Postojna za področja, ki so predmet razpisa.
Občina lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že
izdani dokončni Odločbi o izboru programov
spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene
pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih
obveznosti (nerealizacija programa, dela
programa) razveljavi že sklenjeno pogodbo,
v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva
povračilo sredstev.
4. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za leto 2004 znaša 5,700.000 SIT.
Izbrani programi oziroma projekti bodo
sofinancirani do razpisane višine sredstev.
Če bodo na razpis prijavljeni kandidati presegali razpisano višino sredstev, bodo le-ta
razdeljena v deležih.
Izbrani bodo tisti programi in/ali projekti,
ki bodo v celoti izpolnjevali kriterije javnega
razpisa.
Odpiranje vlog ni javno.
5. 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).
6. Razpisni rok: razpis se prične naslednji
dan po tej objavi in zaključi 3. 5. 2004.
7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavne obrazce.
8. Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce;
– zahtevana dokazila;
– zahtevane obvezne priloge.
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati
vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so
navedena v razpisni dokumentaciji.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna – soba
21 – v času uradnih ur.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo s spletne strani Občine
Postojna – http://www.postojna.si.
Občina Postojna bo posredovala razpisno
dokumentacijo na osnovi pisne zahteve predlagatelja v času razpisnega roka.
9. Oddaja in dostava predlogov
9.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za posamezno področje in mora vsebovati vse obvezne priloge,
dokazila in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji. Vloga mora biti predložena
na naslov: Občina Postojna – soba 22 – tajništvo, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna,
v zapečateni ovojnici z izpisom na prednji
strani: »Ne odpiraj – DD – Razpis 2004
– Mladi«, do vključno 3. maja 2004 oziroma
najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Na ovojnici mora biti navedba vlagatelja:
naziv in naslov (sedež).
9.2 Dopolnjevanja delov vlog ali vlog v
celoti so možne le v razpisnem roku z nujno
oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno do vključno 3. 5. 2004
oziroma do tega dne ni bila predložena na
Občini Postojna – soba 22 – tajništvo.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisna dokumentacija.
Občina Postojna bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve
vlog;
– vloge in dele vlog, ki so nepopolne.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene in neodprte vrnjene predlagatelju prepozne vloge.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog neupravičenih predlagateljev ter
nepopolnih in prepoznih vlog.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10. Pristojni
uslužbenci
za
dajanje informacij in pojasnil: Romana
Derenčin,
72-80-720,
romana.derencin@postojna.si, Helena Primc,
72-80-721,
helena.primc@postojna.si,
Martina Magajna Gerželj, 72-80-723,
martina.g.magajna@postojna.si.
Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Postojna.
11. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirani lahko vpogledajo v neizpolnjeno razpisno dokumentacijo na Občini
Postojna, Oddelku za družbene dejavnosti,
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, v času
uradnih ur Občine Postojna.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Občina Postojna bo predlagatelje o izidu
razpisa pisno obvestila. Z izbranimi izvajalci
bodo sklenjene pogodbe.
Občina Postojna
Št. 02504-2/2004
Ob-8422/04
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2004 in 2005
(Ur. l. RS, št. 130/03), Statuta Občine Postojna (Ur. l. RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in
66/99), Odloka o proračunu Občine Postojna
za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 30/04), in sklepa
župana Občine Postojna št. 031-01-1/04 z
dne 26. 3. 2004, Občina Postojna objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov društev s
področja družbenih dejavnosti (tehnična
kultura in druga društvena dejavnost), ki
niso predmet drugih razpisov v Občini
Postojna v letu 2004
1. Predmet razpisa je sofinanciranje
društev s področja družbenih dejavnosti
(tehnična kultura in druga društvena dejavnost), ki niso predmet drugih razpisov, ki se
bodo izvajali na območju Občine Postojna v
letu 2004.
Sofinancirani bodo programi, ki so namenjeni:
– dejavnostim društev na razpisanem
področju;
– posamičnim dejavnostim društev, ki
se vključujejo v nacionalne in mednarodne
projekte.
Programi in/ali projekti izvajalcev s področja družbenih dejavnosti, ki so predmet
drugih razpisov v Občini Postojna, kot tudi
aktivnosti komercialnega značaja, se ne
bodo sofinacirali oziroma se bo sofinancerski delež občine ustrezno zmanjšal.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji
programov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
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– so registrirani za opravljanje dejavnosti
z razpisanega področja (obvezno dokazilo
– priloga: kopija izpiska iz sodnega registra,
kopija izpiska oziroma potrdila upravne enote
iz registra društev, kopijo obvestila o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti Statističnega
urada RS iz katerih je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje navedenih
dejavnosti);
– imajo sedež v Občini Postojna;
– so bili v preteklem proračunskem letu
(2003) sofinancirani iz sredstev proračuna
Občine Postojna in so izpolnili vse pogodbene obveznosti;
– prijavljeni program in/ali projekt se izvaja izven rednih šolskih oziroma študijskih
programov;
– vsebina prijavljenega programa in/ali
projekta ustreza predmetu tega javnega razpisa;
– dejavnost opravljajo na neprofitni
osnovi;
– imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo programa;
– da prijavijo samo programe in/ali projekte ali dele programov, ki bodo izvedeni
v letu 2004;
– program in/ali projekt mora imeti pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in
odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja;
– program in/ali projekt je finančno uravnotežen, kar pomeni, da se skupne vrednosti
predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega programa, prikazanih v finančni zgradbi,
ujemajo (odhodki = prihodki).
Na razpis se lahko prijavijo tudi predlagatelji, navedeni v prvem odstavku te točke, ki
imajo sedež izven Občine Postojna in/ali niso
bili v preteklem proračunskem letu (2003) sofinancirani iz proračuna Občine Postojna in
izpolnjujejo vse ostale pogoje te točke. V tem
primeru ima Občina Postojna pravico samostojno odločati o sofinanciranju, če ocenjuje,
da prijavitelj prijavlja program in/ali projekt
posebnega pomena v okviru predmeta tega
razpisa in je za prijavljeni program izkazan
interes za Občino Postojna.
Pogoji so izločitveni.
3. Kriteriji za izbiro programov in/ali projektov:
– programi in/ali projekti, ki z vključevanjem prostovoljcev deluje odprto in aktivnosti
pripravlja tudi za nečlane društva iz Občine
Postojna, ne glede na socialni položaj in oddaljenost od mesta;
– programi in/ali projekti, ki vključujejo
delo z otroci oziroma mladino;
– programi in/ali projekti, ki se izvajajo že
več let in/ali predstavljajo stalno obliko dela;
– tekmovanja in prireditve večjega obsega z razpisanega področja.
Prednostno bodo sofinancirani programi
in/ali projekti, ki bodo izkazovali:
– kvaliteto, realnost in dostopnost predloženega programa;
– preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije;
– dosedanje delo oziroma reference.
Kriteriji so podrobneje opredeljeni v Navodilih o sofinanciranju dejavnosti društev s
področja družbenih dejavnosti (tehnična kultura, druga društvena dejavnost…), ki niso
predmet drugih razpisov.
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija,
ki jo imenuje župan Občine Postojna za področja, ki so predmet razpisa.
Občina Postojna lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in
po že izdani dokončni Odločbi o izboru pro-

gramov spremeni odločitev in z izvajalcem ne
sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija programa, dela programa) razveljavi že sklenjeno
pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev
pa zahteva povračilo sredstev.
4. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za leto 2004 znaša 1,000.000 SIT.
Izbrani programi oziroma projekti bodo
sofinancirani do razpisane višine sredstev.
Če bodo na razpis prijavljeni kandidati presegali razpisano višino sredstev, bodo le-ta
razdeljena v deležih.
Izbrani bodo tisti programi in/ali projekti,
ki bodo v celoti izpolnjevali kriterije javnega
razpisa.
Odpiranje vlog ni javno.
5. 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 (Ur. l. RS, št. 130/03).
6. Razpisni rok: razpis se prične naslednji
dan po tej objavi in zaključi 3. 5. 2004.
7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavne obrazce.
8. Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce;
– zahtevana dokazila;
– zahtevane obvezne priloge.
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati
vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so
navedena v razpisni dokumentaciji.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna – soba
21 – v času uradnih ur.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo s spletne strani Občine
Postojna – http://www.postojna.si.
Občina Postojna bo predlagatelju na
osnovi pisne zahteve v času razpisnega roka
poslala razpisno dokumentacijo.
9. Oddaja in dostava predlogov
9.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za posamezno področje in mora vsebovati vse obvezne priloge,
dokazila in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji. Vloga mora biti predložena
na naslov: Občina Postojna – soba 22 – tajništvo, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, v
zapečateni ovojnici z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – DD – Razpis 2004 – Tehnična kultura/drugo«, do vključno 3. maja 2004
oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti
kot priporočena pošiljka.
Na ovojnici mora biti navedba vlagatelja:
naziv in naslov (sedež).
9.2 Dopolnjevanja delov vlog ali vlog v
celoti so možne le v razpisnem roku z nujno
oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno do vključno 3. 5. 2004
oziroma do tega dne ni bila predložena na
Občini Postojna – soba 22 – tajništvo.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisna dokumentacija.
Občina Postojna bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev:
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– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge in dele vlog, ki so nepopolne.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene in neodprte vrnjene predlagatelju prepozne vloge (vloge in dopolnitve
vlog, ki niso bile oddane v razpisnem roku).
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog neupravičenih predlagateljev ter
nepopolnih in prepoznih vlog.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Romana
Derenčin,
72-80-720,
romana.derencin@postojna.si,
Helena
Primc,
72-80-721,
helena.primc@postojna.si,
Martina Magajna Gerželj, 72-80-723, martina.g.magajna@postojna.si.
Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Postojna.
11. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirani lahko vpogledajo v neizpolnjeno razpisno dokumentacijo na Občini
Postojna, Oddelku za družbene dejavnosti,
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, v času
uradnih ur Občine Postojna.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Občina Postojna bo predlagatelje o izidu
razpisa pisno obvestila. Z izbranimi izvajalci
bodo sklenjene pogodbe.
Občina Postojna
Št. 14101-1/2004
Ob-8423/04
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2004 in 2005
(Ur. l. RS, št. 130/03), Statuta Občine Postojna (Ur. l. RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in
66/99), Odloka o proračunu Občine Postojna
za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 30/04), in sklepa
župana Občine Postojna št. 031-01-1/04 z
dne 26. 3. 2004, Občina Postojna objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in/ali
projektov na področju zasvojenosti v
Občini Postojna v letu 2004
1. Predmet razpisa je sofinanciranje neprofitnih programov in/ali projektov društev,
javnih zavodov, ustanov/skladov in drugih
neprofitnih organizacij ki se bodo izvajali na
območju Občine Postojna v letu 2004.
Sofinancirani bodo programi, ki so namenjeni:
– dejavnostim društev, javnih zavodov,
ustanov/skladov in drugih neprofitnih organizacij, zavodov na razpisanem področju;
– posamičnim dejavnostim, ki se vključujejo v nacionalne in/ali mednarodne projekte
na razpisanem področju.
Programi in/ali projekti izvajalcev s področja družbenih dejavnosti, ki so predmet
drugih razpisov v Občini Postojna, kot tudi
aktivnosti komercialnega značaja, se ne
bodo sofinacirali oziroma se bo sofinancerski delež občine ustrezno zmanjšal.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji
programov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti
s področja dela z otroki oziroma mladino
in/ali za dejavnost izobraževanja in svetovanja (obvezno dokazilo – priloga: kopija izpiska iz sodnega registra, kopija izpiska oziroma potrdila upravne enote iz registra društev,
kopijo obvestila o identifikaciji in razvrstitvi po
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dejavnosti Statističnega urada RS iz katerih
je razvidno, da je predlagatelj registriran za
opravljanje navedenih dejavnosti);
– imajo sedež v Občini Postojna;
– so bili v preteklem proračunskem letu
(2003) sofinancirani iz sredstev proračuna
Občine Postojna in so izpolnili vse pogodbene obveznosti;
– prijavljeni program in/ali projekt se izvaja izven rednih šolskih oziroma študijskih
programov;
– vsebina prijavljenega programa in/ali
projekta ustreza predmetu tega javnega razpisa;
– dejavnost opravljajo na neprofitni
osnovi;
– imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo programa;
– da prijavijo samo programe in/ali projekte ali dele programov, ki bodo izvedeni
v letu 2004;
– program in/ali projekt mora imeti pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in
odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja;
– program in/ali projekt je finančno uravnotežen, kar pomeni, da se skupne vrednosti
predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega programa, prikazanih v finančni zgradbi,
ujemajo (odhodki = prihodki).
Na razpis se lahko prijavijo tudi predlagatelji, navedeni v prvem odstavku te točke, ki
imajo sedež izven Občine Postojna in/ali niso
bili v preteklem proračunskem letu (2003) sofinancirani iz proračuna Občine Postojna in
izpolnjujejo vse ostale pogoje te točke. V tem
primeru ima Občina Postojna pravico samostojno odločati o sofinanciranju, če ocenjuje,
da prijavitelj prijavlja program in/ali projekt
posebnega pomena v okviru predmeta tega
razpisa in je za prijavljeni program izkazan
interes za Občino Postojna.
Pogoji so izločitveni.
3. Kriteriji za izbiro programov in/ali projektov:
– programi in/ali projekti dela z zasvojenimi (informiranje, podpora in zmanjševanje
škode, terensko delo, svetovanje, urejanje,
rehabilitacija);
– preventivni programi in/ali projekti namenjeni ozaveščanju in zmanjševanju vpliva
dejavnikov tveganja in preprečevanju zasvojenosti;
– programi in/ali projekti, ki z vključevanjem prostovoljcev deluje odprto in aktivnosti
pripravlja tudi za vse zainteresirane občane
iz Občine Postojna, ne glede na socialni položaj in oddaljenost od mesta;
– programi in/ali projekti, ki se izvajajo že
več let ali predstavljajo stalno obliko dela;
– programi in/ali projekti, ki vključujejo
programe javnih delavcev.
Prednostno bodo sofinancirani programi
in/ali projekti, ki bodo izkazovali:
– kvaliteto, realnost in dostopnost predloženega programa;
– preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije;
– dosedanje delo oziroma reference.
Kriteriji so podrobneje opredeljeni v Navodilih o sofinanciranju programov in/ali projektov na področju zasvojenosti.
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija,
ki jo imenuje župan Občine Postojna za področja, ki so predmet razpisa.
Občina lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že
izdani dokončni Odločbi o izboru programov
spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene
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pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih
obveznosti (nerealizacija programa, dela
programa) razveljavi že sklenjeno pogodbo,
v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva
povračilo sredstev.
4. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za leto 2004 znaša 500.000 SIT.
Izbrani programi oziroma projekti bodo
sofinancirani do razpisane višine sredstev.
Če bodo na razpis prijavljeni kandidati presegali razpisano višino sredstev, bodo le-ta
razdeljena v deležih.
Izbrani bodo tisti programi in/ali projekti,
ki bodo v celoti izpolnjevali kriterije javnega
razpisa.
Odpiranje vlog ni javno.
5. 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 (Ur. l. RS, št. 130/03).
6. Razpisni rok: razpis se prične naslednji
dan po tej objavi in zaključi 3. 5. 2004.
7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavne obrazce.
8. Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce;
– zahtevana dokazila;
– zahtevane obvezne priloge.
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati
vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so
navedena v razpisni dokumentaciji.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna – soba
21 – v času uradnih ur.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo s spletne strani Občine
Postojna – http://www.postojna.si.
Občina Postojna bo predlagatelju na
osnovi pisne zahteve v času razpisnega roka
poslala razpisno dokumentacijo.
9. Oddaja in dostava predlogov
9.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za posamezno področje in mora vsebovati vse obvezne priloge,
dokazila in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji. Vloga mora biti predložena
na naslov: Občina Postojna – soba 22 – tajništvo, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna,
v zapečateni ovojnici z izpisom na prednji
strani: »Ne odpiraj – DD – Razpis 2004 –Zasvojenost«, do vključno 3. maja 2004 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot
priporočena pošiljka.
Na ovojnici mora biti navedba vlagatelja:
naziv in naslov (sedež).
9.2 Dopolnjevanja delov vlog ali vlog v
celoti so možne le v razpisnem roku z nujno
oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno do vključno 3. 5. 2004
oziroma do tega dne ni bila predložena na
Občini Postojna – soba 22 – tajništvo.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisna dokumentacija.
Občina Postojna bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;

– prepozne vloge in prepozne dopolnitve
vlog;
– vloge in dele vlog, ki so nepopolne.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene in neodprte vrnjene predlagatelju prepozne vloge (vloge in dopolnitve
vlog, ki niso bile oddane v razpisnem roku).
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog neupravičenih predlagateljev ter
nepopolnih in prepoznih vlog.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10. Pristojni
uslužbenci
za
dajanje informacij in pojasnil: Romana
Derenčin,
72-80-720,
romana.derencin@postojna.si, Helena Primc,
72-80-721,
helena.primc@postojna.si,
Martina Magajna Gerželj, 72-80-723, martina.g.magajna@postojna.si.
Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Postojna.
11. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirani lahko vpogledajo v neizpolnjeno razpisno dokumentacijo na Občini
Postojna, Oddelku za družbene dejavnosti,
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, v času
uradnih ur Občine Postojna.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Občina Postojna bo predlagatelje o izidu
razpisa pisno obvestila. Z izbranimi izvajalci
bodo sklenjene pogodbe.
Občina Postojna
Št. 02502-1/2004
Ob-8424/04
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2004 in 2005
(Ur. l. RS, št. 130/03), Statuta Občine Postojna (Ur. l. RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in
66/99), Odloka o proračunu Občine Postojna
za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 30/04), in sklepa
župana Občine Postojna št. 031-01-1/04 z
dne 26. 3. 2004, Občina Postojna objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
in/ali projektov na področju dejavnosti
humanitarnosti, sociale in zdravstva v
Občini Postojna v letu 2004
1. Predmet razpisa je sofinanciranje neprofitnih programov in/ali projektov za dejavnosti društev na področju humanitarnosti,
sociale in zdravstva ki se bodo izvajali na območju Občine Postojna v letu 2004.
Sofinancirani bodo programi, ki so namenjeni:
– dejavnostim društev in drugih neprofitnih organizacij na razpisanih področjih;
– posamičnim dejavnostim, ki se vključujejo v nacionalne in mednarodne projekte;
– razvijanju sodelovanja z zavodi, ustanovami in društvi, ki delajo na omenjenih
področjih dela v Občini Postojna.
Programi in/ali projekti izvajalcev s področja družbenih dejavnosti, ki so predmet
drugih razpisov v Občini Postojna, kot tudi
aktivnosti komercialnega značaja, se ne
bodo sofinacirali oziroma se bo sofinancerski delež občine ustrezno zmanjšal.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji
programov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje razpisane
dejavnosti (obvezno dokazilo – priloga: kopija izpiska oziroma potrdila upravne enote iz
registra društev, kopijo obvestila o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti Statističnega
urada RS iz katerih je razvidno, da je pred-
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lagatelj registriran za opravljanje navedenih
dejavnosti);
– imajo sedež v Občini Postojna;
– so bili v preteklem proračunskem letu
(2003) sofinancirani iz sredstev proračuna
Občine Postojna in so izpolnili vse pogodbene obveznosti;
– prijavljeni program in/ali projekt se izvaja izven rednih šolskih oziroma študijskih
programov;
– vsebina prijavljenega programa in/ali
projekta ustreza predmetu tega javnega razpisa;
– dejavnost opravljajo na neprofitni
osnovi;
– imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo programa;
– da prijavijo samo programe in/ali projekte ali dele programov, ki bodo izvedeni
v letu 2004;
– program in/ali projekt mora imeti pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in
odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja;
– program in/ali projekt je finančno uravnotežen, kar pomeni, da se skupne vrednosti
predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega programa, prikazanih v finančni zgradbi,
ujemajo (odhodki = prihodki).
Na razpis se lahko prijavijo tudi prijavitelji,
navedeni v prvem odstavku te točke, ki imajo
sedež izven Občine Postojna in/ali niso bili
v preteklem proračunskem letu (2003) sofinancirani iz proračuna Občine Postojna in
izpolnjujejo vse ostale pogoje te točke. V tem
primeru ima Občina Postojna pravico samostojno odločati o sofinanciranju, če ocenjuje,
da prijavitelj prijavlja program in/ali projekt
posebnega pomena v okviru predmeta tega
razpisa in je za prijavljeni program izkazan
interes za Občino Postojna.
Pogoji so izločitveni.
3. Kriteriji za izbiro programov in/ali projektov:
– programi in/ali projekti, ki z vključevanjem prostovoljcev deluje odprto in aktivnosti
pripravlja tudi za nečlane društva iz Občine
Postojna, ne glede na socialni položaj in oddaljenost od mesta;
– programi in/ali projekti, ki se izvajajo že
več let ali/in predstavljajo stalno obliko dela;
– programi in/ali projekti, ki vključujejo
programe javnih delavcev.
Prednostno bodo sofinancirani programi
in/ali projekti, ki bodo izkazovali:
– kvaliteto, realnost in dostopnost predloženega programa;
– preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije;
– dosedanje delo oziroma reference.
Kriteriji so podrobneje opredeljeni v Navodilih o sofinanciranju programov in/ali
projektov za dejavnosti društev na področju
humanitarnosti, sociale in zdravstva.
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija,
ki jo imenuje župan Občine Postojna za področja, ki so predmet razpisa.
Občina lahko v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja pogojev in po že izdani dokončni Odločbi o izboru programov
spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene
pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti (nerealizacija programa, dela
programa) razveljavi že sklenjeno pogodbo,
v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva
povračilo sredstev.
4. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za leto 2004 znaša 2,900.000 SIT.

Izbrani programi oziroma projekti bodo
sofinancirani do razpisane višine sredstev.
Če bodo na razpis prijavljeni kandidati presegali razpisano višino sredstev, bodo le-ta
razdeljena v deležih.
Izbrani bodo tisti programi in/ali projekti,
ki bodo v celoti izpolnjevali kriterije javnega
razpisa.
Odpiranje vlog ni javno.
5. 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).
6. Razpisni rok: razpis se prične naslednji
dan po tej objavi in zaključi 3. 5. 2004.
7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavne obrazce.
8. Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce;
– zahtevana dokazila;
– zahtevane obvezne priloge.
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati
vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so
navedena v razpisni dokumentaciji.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna – soba
21 – v času uradnih ur.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo s spletne strani Občine
Postojna – http://www.postojna.si.
Občina Postojna bo predlagatelju na
osnovi pisne zahteve v času razpisnega roka
poslala razpisno dokumentacijo.
9. Oddaja in dostava predlogov
9.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za posamezno področje in mora vsebovati vse obvezne priloge,
dokazila in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji. Vloga mora biti predložena
na naslov: Občina Postojna – soba 22 – tajništvo, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna,
v zapečateni ovojnici z izpisom na prednji
strani: »Ne odpiraj – DD – Razpis 2004
– Humanitarnost, sociala, zdravstvo«, do
vključno 3. maja 2004 oziroma najkasneje
ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka.
Na ovojnici mora biti navedba vlagatelja:
naziv in naslov (sedež).
9.2 Dopolnjevanja delov vlog ali vlog v
celoti so možne le v razpisnem roku z nujno
oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno do vključno 3. 5. 2004
oziroma do tega dne ni bila predložena na
Občini Postojna – soba 22 – tajništvo.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisna dokumentacija.
Občina Postojna bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve
vlog;
– vloge in dele vlog, ki so nepopolne.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene in neodprte vrnjene predlagatelju prepozne vloge (vloge in dopolnitve
vlog, ki niso bile oddane v razpisnem roku).
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Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog neupravičenih predlagateljev ter
nepopolnih in prepoznih vlog.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10. Pristojni uslužbenci za dajanje
informacij in pojasnil: Romana Derenčin,
72-80-720, romana.derencin@postojna.si, Helena Primc, 72-80-721, helena.primc@postojna.si, Martina Magajna Gerželj, 72-80-723,
martina.g.magajna@postojna.si.
Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Postojna.
11. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirani lahko vpogledajo v neizpolnjeno razpisno dokumentacijo na Občini
Postojna, Oddelku za družbene dejavnosti,
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, v času
uradnih ur Občine Postojna.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Občina Postojna bo predlagatelje o izidu
razpisa pisno obvestila. Z izbranimi izvajalci
bodo sklenjene pogodbe.
Občina Postojna
Št. 02505-1/2004
Ob-8425/04
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2004 in 2005
(Ur. l. RS, št. 130/03), Statuta Občine Postojna (Ur. l. RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in
66/99), Odloka o proračunu Občine Postojna
za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 30/04), 10. člena
Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98 in 15/03)
in 6. člena Pravilnika o financiranju športa v
Občini Postojna (Ur. l. RS, št. 41/02), Občina
Postojna objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov v javnem
interesu na področju športa v Občini
Postojna v letu 2004
I. Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci,
ki bodo izvajali športne programe v Občini
Postojna:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo
društva za posamezna območja,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne,
– vrtci, osnovne šole, srednje tehnične
šole in srednje strokovne šole, gimnazije in
druge splošne srednje šole,
– organizacije invalidov, ki izvajajo športni
program za invalide,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu.
II. V letu 2004 bo Občina Postojna
(so)financirala naslednje programe:
1. Šport otrok in mladine:
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok: (so)financirali bomo programe, ki imajo značaj redne vadbe, projekt Zlati sonček,
tečaje plavanja;
– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok: (so)financirali bomo programe, ki imajo
značaj redne vadbe, projekt Zlati Sonček, tečaje plavanja, organizacijo in izvedbo šolskih
športnih tekmovanj, nastope na občinskih in
regijskih tekmovanjih;
– programi športa nadarjenih otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport: (so)financirali bomo programe v individualnih in kolektivnih športnih panogah, ki
imajo značaj rednega športnega treniranja in
nastope na državnih tekmovanjih.
2. Športno rekreativna dejavnost: (so)financirali bomo organizacijo in izvedbo ob-
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činskih tekmovanj ter programe rekreativne
vadbe.
3. Kakovostni šport: (so)financirali bomo
najem objekta za društva Občine Postojna, ki
imajo redno vadbo in nastopajo v državni ligi
oziroma katerih posamezniki se udeležujejo
državnih prvenstev.
4. Vrhunski šport: (so)financirali bomo
udeležbo na uradnih mednarodnih tekmovanjih, s katerim bomo promovirali občino.
5. Šport invalidov: (so)financirali bomo
programe rekreativne vadbe za invalide.
6. Izobraževanje na področju športa:
(so)financirali bomo izobraževanje pri usposabljanju strokovnega kadra.
7. Znanstvenoraziskovalna
dejavnost,
založniška dejavnost, informacijski sistem
na področju športa.
8. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve:
(so)financirali bomo organizacijo odmevnejših prireditev v Občini Postojna, ki bodo
promovirale občino.
III. Izbrani programi bodo sofinancirani
iz proračunskih sredstev Občine Postojna
za leto 2004, namenjenih dejavnostim športa. Prednost pri izboru bodo imela športna
društva.
IV. Rok za prijavo je do vključno 13. aprila
2004.
V. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Športni zvezi Postojna, Pot k Pivki 4, vsak delavnik med 8.
in 14. uro.
Prijavo na razpisnih obrazcih pošljite na
naslov: Športna zveza Postojna, Pot k Pivki 4, 6230 Postojna, s pripisom “Ne odpiraj
– DD – Razpis 2004 – Šport”.
VI. Izvajalci bodo o izbiri programov pisno
obveščeni. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
Občina Postojna
Ob-8427/04
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2004 in 2005
(Ur. l. RS, št. 130/03), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 96/02), Statuta Občine Postojna (Ur.
l. RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99),
Odloka o proračunu Občine Postojna za
leto 2004 (Ur. l. RS, št. 30/04), ter v skladu
s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Uradni list RS, št. 6/03 in
97/03), Uredbo o metodologiji za določitev
osnov za izračun sredstev za izvajanje javne
službe na področju kulture (Uradni list RS, št.
100/03) in Pravilnikom o strokovnih komisijah
(Uradni list RS, št. 109/02), Občina Postojna
objavlja
javni razpis
za izbor programov društev na področju
dejavnosti ljubiteljske kulture v Občini
Postojna v letu 2004
Naziv in sedež naročnika: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.
1. Predmet razpisa in razpisna področja
Predmet razpisa je financiranje programov društev na področju dejavnosti ljubiteljske kulture v Občini Postojna v letu 2004 (v
nadaljevanju: programi).
Razpis se nanaša na naslednja področja
ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih
dobrin: uprizoritvene umetnosti, glasbene
umetnosti, vizualne umetnosti, druge vsebine s področja kulture.
2. Pomen izrazov in upravičenost stroškov

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Upravičene osebe po tem razpisu so društva in njihove zveze s statusom pravne osebe v Republiki Sloveniji in sedežem v Občini
Postojna, ki delujejo na razpisnem področju
(v nadaljevanju: upravičene osebe).
Kulturni program je kulturna dejavnost izvajalcev, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu
zaključena celota, ki je v celoti in v svojih delih dostopen javnosti in ustreza umetniškim,
kulturnopolitičnim, strokovnim in drugim kriterijem in jo izvaja kulturni izvajalec, katerega
ustanovitelj ni država ali lokalna skupnost, je
pa njegovo delovanje v javnem interesu do
te mere, da ga država ali lokalna skupnost
financira na primerljiv način kot javni zavod.
Kulturni program je določen s cilji kulturnega
izvajalca, ki morajo upoštevati cilje in prioritete kulturne politike in biti relevantni, merljivi,
uresničljivi in časovno opredeljeni. Po vsebini
predstavlja zaključene celote in traja nepretrgoma najmanj eno leto.
Predlagatelj programa je odgovorni nosilec programa, ki poslovno in programsko
predstavlja in zastopa društvo.
Programski sklop je po vsebini, zasnovi
in obsegu zaključena celota, ki je v celoti in
v svojih delih dostopen javnosti. Sestavljajo
ga ena ali več programskih enot. Programski
sklop je moč razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca.
Programska enota je posamezna programska aktivnost (npr. gostovanje, koncert,
razstava, kulturni dogodek...).
Osnovno razpisno področje je tisto razpisno področje predlagatelja, ki v pretežni meri,
po obsegu in načinu izvajanja programa
opredeljuje njegovo dejavnost.
Financiranje pomeni, kadar se uporablja
samostojno, tako financiranje kot sofinanciranje.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega programa, prikazanih
v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
3. Osnovna razpisna področja:
– glasbena dejavnost (vokalne skupine,
instrumentalne skupine, vokalno-instrumentalne skupine);
– folklorna dejavnost;
– plesna dejavnost;
– gledališka in lutkovna dejavnost;
– literarna in recitacijska dejavnost;
– likovna dejavnost (likovna ustvarjalnost,
kiparstvo, keramičarstvo…);
– fotografska, filmska in video dejavnost;
– druge vsebine s področja kulture.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
4.1 Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji programov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje kulturno
umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin (obvezno dokazilo – priloga:
kopija izpiska iz sodnega registra, kopija
izpiska oziroma potrdila upravne enote iz
registra društev, kopijo obvestila o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti Statističnega
urada RS iz katerih je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje kulturne
dejavnosti);
– imajo sedež v Občini Postojna;
– dejavnost opravljajo na neprofitni ljubiteljski osnovi;
– imajo potrjen program s strani izvršnega
organa društva;
– delujejo na področju kulture najmanj
eno leto ali eno sezono.
4.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev

Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan za področja, ki so predmet razpisa.
Komisija za odpiranje vlog predlaga zavržbo vlog neupravičenih predlagateljev ter
nepopolnih in prepoznih vlog.
Občina Postojna lahko v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja pogojev in po
že izdani dokončni odločbi o izboru programov, spremeni odločitev in z izvajalcem ne
sklene pogodbe ali razveže že sklenjeno pogodbo; v primeru že izplačanih sredstev pa
zahteva povračilo sredstev.
5. Razpisni kriteriji: razpisni kriteriji so
razvidni iz Navodil o financiranju kulturnih
dejavnosti v Občini Postojna.
6. Uporaba kriterijev: izbrani programi
bodo sofinancirani do razpisane višine sredstev. Če bodo na razpis prijavljeni kandidati
presegali razpisano višino sredstev, bodo
le-ta razdeljena v deležih.
7. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za leto 2004, namenjenih za predmet
tega razpisa znaša 9,000.000 SIT.
8. 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).
9. Razpisni rok: razpis se prične naslednji
dan po objavi v Uradnem listu RS in zaključi
3. 5. 2004.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavne obrazce;
– Navodila o financiranju kulturnih dejavnosti v Občini Postojna.
11. Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce;
– zahtevana dokazila;
– zahtevane obvezne priloge.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani predlagatelji v razpisnem roku dvignejo
na Občini Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna – soba 21 – v času uradnih ur.
Razpisno dokumentacijo si lahko zainteresirani predlagatelji natisnejo s spletne strani
Občine Postojna – http://www.postojna.si.
Občina Postojna bo predlagatelju na
osnovi pisne zahteve v času razpisnega roka
poslala razpisno dokumentacijo.
12. Oddaja in dostava predlogov
12.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za posamezno področje in mora vsebovati vse obvezne priloge,
dokazila in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji. Vloga mora biti predložena
na naslov: Občina Postojna – soba 22 – tajništvo, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna,
v zapečateni ovojnici z izpisom na prednji
strani: »Ne odpiraj – DD – Razpis 2004 –
Ljubiteljska kultura«, do vključno 3. 5. 2004
oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti
kot priporočena pošiljka.
Na ovojnici mora biti navedba vlagatelja:
naziv in naslov (sedež).
12.2 Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v
celoti so možne le v razpisnem roku z nujno
oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 3. 5.
2004 oziroma do tega dne ni bila predložena
na Občini Postojna – soba 22 – tajništvo.
Za nepopolno se šteje del vloge ali celotna vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Občina Postojna bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve
vlog;
– vloge in dele vlog, ki so nepopolne.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
13. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Romana Derenčin,
72-80-720, romana.derencin@postojna.si,
Martina Magajna Gerželj, 72-80-723, martina.g.magajna@postojna.si, Helena Primc,
72-80-721, helena.primc@postojna.si.
Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Postojna.
14. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirani lahko vpogledajo v neizpolnjeno razpisno dokumentacijo na Občini
Postojna, Oddelku za družbene dejavnosti,
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, v času
uradnih ur Občine Postojna.
15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Občina Postojna bo predlagatelje o izidu
razpisa pisno obvestila. Z izbranimi izvajalci
bodo sklenjene pogodbe.
Občina Postojna bo izbrala predloge kulturnih programov po postopku, kot ga določa
Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa in največ do vrednosti, določenih z
občinskim proračunom.
Občina Postojna
Št. 333-01-1/2004 0403
Ob-8453/04
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B), 16.
člena Statuta Občine Krško (Ur. l. RS, št.
98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) in določil Odloka o proračunu Občine Krško za leto
2004 (Ur. l. RS, št. 29/04) objavlja Občina
Krško, CKŽ 14, Krško
javni razpis
za sofinanciranje izvajanja dejavnosti
in storitev javnega interesa na področju
turizma v Občini Krško
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.
II. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je zbiranje ponudnikov za
posredovanje turističnih informacij ter drugih
dejavnosti in storitev, ki so v javnem interesu
na področju turizma v Občini Krško in so v
skladu z 21. členom Zakona o spodbujanju
razvoja turizma in z Dogovorom o delitvi
dela med partnerji na področju turizma v
Občini Krško.
Te dejavnosti in storitve se bodo izvajale
za območje celotne Občine Krško, in sicer na
treh lokacijah:
– osrednji del Krškega, v katerega so
vključene naslednje krajevne skupnosti:
Krško, Dolenja vas, Gora, Krško polje, Leskovec, Raka, Senuše, Veliki Podlog, Veliki
Trn, Zdole;
– Brestaniško – senovška dolina do Bohorja, kjer so vključene naslednje krajevne
skupnosti: Brestanica, Senovo, Koprivnica,
Rožno-Presladol,
– področje ob Krki in Gorjancih, kjer sta
vključeni naslednji krajevni skupnosti: Kostanjevica in Podbočje.
Dejavnosti in storitve, ki naj bi jih izvajali izbrani izvajalci in so v javnem interesu

na področju turizma za območje Občine
Krško so:
1. Informacijsko turistična dejavnost, ki
vključuje:
– informiranje turistov (posredovanje
informacij in promocijskih materialov, ki jih
zagotavlja Občina Krško in drugi turistični
ponudniki),
– zbiranje podatkov o turistični ponudbi v
občini, ki vzpodbujajo turistično dejavnost,
– ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe,
– sprejemanje in posredovanje predlogov
in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom,
2. spodbujanje razvoja celovitih turističnih
proizvodov na območju občine,
3. oblikovanje predlogov za dopolnitev turistične ponudbe in posredovanje teh predlogov konkretnim turističnim ponudnikom,
4. povezovanje in sodelovanje z nosilci
turistične ponudbe na lokalni (s podpisniki
dogovora in ostalimi), regionalni, državni in
mednarodni ravni,
5. pripravljanje in sodelovanje pri promocijskih ter razvojnih programih in projektih,
6. zbiranje in obdelovanje statističnih podatkov ter spremljanje gibanja turističnega
prometa na območju Občine Krško,
7. sodelovanje pri pripravi in izvedbi
promocijskega nastopa Občine Krško na
sejmih,
8. redno seznanjanje Občine Krško o
izvedenih nalogah in priprava predlogov za
izvedbo potrebnih aktivnosti na področju turizma v občini,
9. ostale turistične aktivnosti, o katerih
se izvajalci naknadno dogovorijo z Občino
Krško.
Poleg predhodno navedenih dejavnosti
naj bi izbrani izvajalci izvajali kot lastno dejavnosti tudi:
1. trženje in promocijo celovite turistične
ponudbe iz celotne občine, glavna usmeritev
je v pridobivanju turistov v naše okolje (in
– coming),
2. organiziranje in izvajanje prireditev,
3. ostale storitve iz njihove lastne dejavnosti.
Izbrani izvajalci bodo morali Občini Krško
vsake pol leta predložiti polletno poročilo o
izvajanju dejavnosti in storitev, ki so v javnem interesu na področju turizma v Občini
Krško.
III. Upravičenci in ostali pogoji za sodelovanje:
1. Na razpis se lahko prijavijo:
– samostojni podjetniki in gospodarske
družbe, ki so registrirane v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah,
– društva, ki so registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
– zavodi, ki so oblikovani v skladu z Zakonom o zavodih.
2. Navedeni prijavitelji morajo opravljati
dejavnost na območju Občine Krško.
3. Prijavitelji morajo biti registrirani za izvajanje turističnih dejavnosti, vključno z možnostjo trženja turističnih in drugih storitev.
4. Prijavitelji morajo imeti zagotovljena
lastna sredstva, Občina Krško zagotavlja le
del dodatnih sredstev za dejavnosti in storitve,
ki so v javnem interesu na področju turizma v
Občini Krško in so opredeljene v razpisu.
5. Izbrani prijavitelji sprejemajo obveznost
za izvajanje turističnih dejavnosti, ki so navedene v II. točki tega razpisa za območje celotne Občine Krško in za posamezno lokacijo
za katero bo izbran.
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6. Izbrani prijavitelj se strinja, da se njegovi podatki (kontaktne osebe, telefon, mobitel,
internetni naslov) javno objavljajo.
IV. Časovni okvir za izvajanje nalog na
področju turizma
Izbrani izvajalci bodo naloge in dejavnosti, ki so v javnem interesu na področju turizma za območje Občine Krško izvajali za obdobje 5 let z možnostjo podaljšanja oziroma
bomo izvedli ponovni razpis. Možna je tudi
predčasna prekinitev pogodbe (oziroma odpoved). Predlog za odpoved oziroma prekinitev pogodbe je lahko dana iz strani izbranega
izvajalca ali Občine Krško. Odpovedni rok za
obe stranki je 5 mesecev. Kolikor je dana odpoved s strani izvajalca, mora izvajalec ob
prekinitvi pogodbe predati Občini Krško kompletno računalniško in pisno dokumentacijo,
promocijski material in ostale dokumente, ki
se nanašajo na dejavnosti in storitve, katere
so v javnem interesu na področju turizma.
Občina Krško lahko z izbranimi izvajalci
predčasno prekine pogodbo, v kolikor za posameznega izvajalca prejme najmanj 10 pritožb letno, ki so naslovljene na Občino Krško,
za katere je občina po obravnavi z izvajalcem
ugotovila, da so upravičene.
V. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna
višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje izvajanja nalog javnega interesa
na področju turizma v Občini Krško za leto
2004 je 6,000.000 SIT, in sicer za vsako od
treh lokacij po 2,000.000 SIT na proračunski
postavki 5520 Razvojno promocijske aktivnosti. Sredstva se bodo dodelila izbranemu
izvajalcu na podlagi meril, ki so sestavni del
tega razpisa. Enaka višina sredstev je predvidena tudi za leto 2005. Višina sredstev za
petletno obdobje je določena s sprejetjem
vsakoletnega proračuna Občine Krško.
VI. Merila za izbor
Prijavitelji bodo izbrani na podlagi naslednjih meril:
a) ustrezna registracija za izvajanje turistične dejavnosti, vključno z možnostjo trženja turističnih in drugih storitev,
b) poslovni prostor na območju ene izmed
treh predvidenih lokacij,
c) vsaj ena redno zaposlena oseba,
d) trenutnega delovnega časa,
e) dnevna dosegljivost na mobilnem telefonu za nudenje turističnih informacij vse dni
v tednu,
f) lastna spletna stran,
g) izdelano poročilo o številu pripeljanih
turistov v Občino Krško v letu 2003,
h) izdelan lastni program za izvajanje
dejavnosti in storitev, ki so v javnem interesu
na področju turizma v Občini Krško za leto
2004–2006,
i) priporočila (reference) turističnih ponudnikov iz območja Občine Krško,
j) izjave o sodelovanju med partnerji, ki so
podpisali Dogovor o delitvi dela med partnerji
na področju turizma v Občini Krško,
k) izjava o lastnih sredstvih za lastno
obratovanje, ki si jih zagotavljajo s tržnim
deležem poslovanja.
VII. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca, ki vsebuje osnovne podatke o prijavitelju in zahtevane izjave ter iz
priložene dokumentacije.
K vlogi mora biti predložena naslednja
dokumentacija:
1. Dokazilo o registraciji iz katerega so
razvidne dejavnosti prijavitelja:
– za gospodarske družbe: fotokopija
sklepa o vpisu družbe v sodni register z
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vsemi naknadno vpisanimi spremembami
in prilogami,
– za samostojne podjetnike: fotokopija
priglasitvenega lista,
– za društva: fotokopija odločbe o vpisu
društva v register,
– za zavode: izpis iz sodnega registra,
2. obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi
dejavnosti za poslovni subjekt od AJPES-a
oziroma od Statističnega urada RS,
3. izpis zaposlenih oseb izdan s strani
Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki na
zadnji dan za oddajo vlog ne sme biti starejši
od 14 dni,
4. izdelano poročilo o številu pripeljanih
turistov v Občino Krško v letu 2003,
5. izdelan lastni program za izvajanje nalog javnega interesa na področju turizma v
Občini Krško za leto 2004, 2005 in 2006,
6. priporočila (reference) turističnih ponudnikov iz območja Občine Krško,
7. izjave o sodelovanju med partnerji, ki
so podpisali Dogovor o delitvi dela med partnerji na področju turizma v občini Krško,
8. s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
VIII. Obravnava vlog:
1. Vloge bo obravnavala in pripravila
predloge o izbranih izvajalcih tričlanska
strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje
župan.
2. Vse pravočasno prispele popolne vloge
bo komisija ocenjevala na podlagi meril, ki so
sestavni del tega razpisa.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno
pozvala, da jih dopolnijo v roku petih dni od
prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo
predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo,
neutemeljene pa zavrnejo.
5. Na podlagi predloga komisije župan s
sklepom odloči o višini dodeljenih sredstev.
6. Upravičencu bodo sredstva nakazana
v roku 30 dni po podpisu pogodbe obeh pogodbenih strank in predložitvi pisnega zahtevka. Sredstva bodo izbrani upravičenci
koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami.
IX. Rok za prijavo in način prijave: vloge
s predpisano dokumentacijo po tem razpisu
morajo prispeti najkasneje do ponedeljka,
3. 5. 2004 na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14,
8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: “Ne odpiraj – javni
razpis za izvajanje javnega interesa na področju turizma.”
Odpiranje vlog bo strokovna komisija
opravila v sredo 21. 4. 2004 na Občini Krško. Odpiranje vlog ne bo javno.
X. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o izboru izvajalcev in o dodelitvi sredstev župan
Občine Krško v roku 30 dni po izteku razpisnega roka s sklepom. Istočasno bodo izbrani
izvajalci pozvani tudi k podpisu pogodb. Če
izbrani izvajalci v roku osmih dni od sprejema
sklepa ne vrnejo podpisane pogodbe se šteje, da so odstopili od zahtevka za pridobitev
nepovratnih sredstev.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko
vlagatelj vloži pritožbo v roku 8 dni od dneva
vročitve sklepa vlagatelju na župana Občine
Krško. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti
na Občino Krško. O pritožbi odloči župan,
njegova odločitev je dokončna.
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XI. Informacije: razpisna dokumentacija
je dosegljiva na spletni stani Občine Krško
www.krsko.si ali pa jo lahko zainteresirani
dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za
gospodarske dejavnosti. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje
Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-mail:
irena.mesinger@krsko.si v času uradnih ur.
Občina Krško
Št. 403-306/03
Ob-8475/04
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a,
5270 Ajdovščina na podlagi Pravilnika o subvencioniranju projektov inovacij (Ur. l. RS, št.
57/03 in 26/04) in Odloka o proračunu za leto
2004 (Ur. l. RS, št. 8/04) objavlja
javni razpis
za dodelitev subvencij za projekte
inovacij v letu 2004
1. Predmet javnega razpisa so proračunska sredstva Občine Ajdovščina, ki se bodo
dodelila za projekte inovacij v letu 2004, in
bodo pokrivala naslednje stroške:
a) stroške za pridobitev patenta oziroma
za zaščito izdelka – do višine 250.000 SIT,
b) stroške izdelave začetnega prototipa
– do višine 700.000 SIT,
c) predlogi inovativnih tehničnih rešitev
– do višine 100.000 SIT,
d) tehnično dokumentirane inovativne
ideje – do višine 100.000 SIT.
2. Pogoji za dodelitev sredstev
2.1. Na javni razpis se lahko prijavijo:
1. za sofinanciranje ukrepov pod točko
a in b:
– občani s stalnim prebivališčem v Občini
Ajdovščina ter
– mala in srednja podjetja s sedežem v
Občini Ajdovščina,
ki morajo razpolagati z vsaj deloma
ustvarjeno novo tehnično rešitvijo oziroma
želijo opraviti začetni razvoj. Prijavitelji lahko
za delo v projektu najamejo izumitelja novosti
oziroma najamejo raziskovalce, ki izpolnjujejo pogoje določene s predpisi o raziskovalni
dejavnosti. Začetni razvoj pa obsega razvojna dela, ki so potrebna, da se preverijo
tehnične in druge lastnosti izuma;
2. za sofinanciranje ukrepov pod točko
c in d:
– občani s stalnim prebivališčem v Občini
Ajdovščina ter
– zaposleni v podjetjih s sedežem v Občini Ajdovščina.
2.2. Popolne vloge na razpis morajo biti
pripravljene v skladu z navodilom za pripravo vloge, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
2.3. Vloga za sofinaciranje ukrepov pod
točko a in b mora vsebovati:
2.3.1. Potrdilo pristojnega organa, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti. Za fizične osebe pa
je potrebno predložiti fotokopijo osebne izkaznice;
2.3.2. Predstavitev predlagatelja;
2.3.3. Predstavitev novosti;
2.3.4. Finančno konstrukcijo projekta z
viri financiranja;
2.3.5. Izjava, da za prijavljeni projekt v
letu 2004 ni dobil državne pomoči, oziroma
če jo je, kolikšen delež je za isti namen že
dobil iz drugih virov.
2.4. Vloga za sofinanciranje ukrepov pod
točko c in d mora vsebovati:
2.4.1. Za fizične osebe pa potrebno predložiti fotokopijo osebne izkaznice;
2.4.2. Predstavitev tehnične rešitve oziroma inovativne ideje.

3. Merila za dodelitev sredstev
Pri razvrščanju predlogov projektov, ki se
sofinancirajo iz ukrepa a in b bodo upoštevani naslednji ocenjevalni kriteriji:
Zap.
št.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Ocenjevalni kriteriji

Vpliv novosti na dodatno
zaposlitev visoko kvalificirane delovne sile
Doseganje višje stopnje
dodelave novosti oziroma
izkazovanje višjih že vloženih sredstev v novosti
Pridobitev interesenta, ki
je pripravljen vlagati v nadaljnje faze projekta
Večja varnost in racionalnost
Število podeljenih patentov oziroma izpeljanih
tehnoloških inovacij
Pridobitev interesenta, ki
je pripravljen vlagati v nadaljnje faze projekta
Med izvajalce oziroma
soizvajalce vključuje raziskovalne oziroma izobraževalne institucije

Najvišje
možno
št. točk

20
20

20
10
10
10
10

Za sofinanciranje ukrepov pod točko c in
d, bo prejete vloge ocenila strokovna komisija na podlagi osebne predstavitve prijavljenega projekta.
4. Višina sredstev za dodelitev subvencij
za projekte inovacij v letu 2004 je 2,000.000
SIT.
Višina subvencije za projekte prijavljene
pod točko a in b ne sme presegati 50% vrednosti upravičenih stroškov projekta.
Upravičeni stroški za sofinanciranje ukrepov pod točko a in b so:
– stroški za pridobitev patenta,
– stroški za zaščito izuma,
– stroški dela, ki nastajajo neposredno kot
posledica raziskave in razvoja projekta,
– materialni stroški za izdelavo začetnega
prototipa,
– stroški raziskovalnih in svetovalnih
storitev,
– stroški instrumentov in druge opreme, ki
se izključno uporabljajo za izvedbo projekta.
Zgornja višina pomoči ne sme biti presežena, ne glede na to, iz katerih javnih virov je
pomoč dodeljena.
5. Rok, do katerega morajo biti porabljena
dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2004.
6. Razpisna dokumentacija se lahko
dvigne v času trajanja razpisa vsak dan od
8. do 12. ure v tajništvu Občine Ajdovščina,
Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina ter na Območni obrtni zbornici, Prešernova 2a, Ajdovščina.
Dodatne informacije so vam na voljo po tel.
05/365-91-26 (Janez Furlan) in 05/365-91-34
(Saša Stopar).
7. Pisne vloge z oznako: »Ne odpiraj prijava na razpis – Inovacije 2004« in z naslovom pošiljatelja, na hrbtni strani, v zgornjem
delu ovojnice, morajo predlagatelji oddati v
zaprti ovojnici. Vloge morajo biti predložene
na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6a, Ajdovščina do 3. 5. 2004 do 12. ure.
8. Predlagatelji vlog bodo o izidu javnega
razpisa pisno obveščeni v roku 30 dni od
dneva oddaje popolne vloge.
Občina Ajdovščina
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Javne dražbe
Ob-8325/04
Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana d.o.o., Todraž 1, 4224
Gorenja vas, objavlja
javno dražbo
za prodajo dvosobnega stanovanja št.
2/P Sestranska vas 16, Gorenja vas po
izklicni ceni 8,214.772 SIT
Davek na prodajo nepremičnin ni vključen v ceni in bo obračunan na končno prodajno ceno.
Javna dražba bo v četrtek, 22. 4. 2004 v
prostorih družbe ob 12. uri.
Prodaja bo potekala po načelu “Videno
– kupljeno”. Poznejših reklamacij ne bomo
upoštevali.
Na dražbi lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki bodo pred začetkom dražbe plačale varščino v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun prodajalca št.
07000-0000168385 pri Gorenjski banki
d.d. Kranj. Pooblaščenci morajo predložiti
pooblastilo.
Varščina bo kupcu vračunana v kupnino,
neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena v roku
5 dni po opravljeni dražbi.

Št.

Plačilo celotne kupnine: v 60 dneh po
končani dražbi, sicer varščina zapade.
RŽV je prvi lastnik.
Stanovanje je zasedeno. Stanovalec
ima doživljenjsko stanovanjsko pravico in
pravico do plačevanja neprofitne najemnine.
Prav tako ima stanovalec predkupno pravico
pod enakimi pogoji.
Dodatna vlaganja v stanovanju po letu
2001 niso vključena v ceno, O višini teh vlaganj in načinu plačila se bosta dogovorila
stanovalec in kupec po izvedeni prodaji.
Informacije: od 6. 4. 2004 do 20. 4.
2004 med 8. in 10. uro, Peter Dolenc, tel.
04/51-59-320.
Ogled: 19. 4. in 20. 4. 2004 od 8. do
9. ure.
Rudnik Žirovski vrh, d.o.o.
Št. 53/2004-383
Ob-8398/04
Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o., Titova
106, 8281 Senovo, objavlja
javno dražbo
za prodajo poslovno nepotrebnih
nepremičnin,
ki bo dne 22. 4. 2004 ob 10. uri v sejni
sobi Rudnika Senovo v zapiranju, d.o.o.,
Titova 106, 8281 Senovo.
I. Predmet prodaje so nepremičnine
področja »Separacije«, ki se razteza skozi
dve katastrski občini, na naslednjih parcelnih številkah:

Zap. Parcelna Označba nepremičnine Površina po
št.
številka - vrsta rabe
katastru v m2

ZKV

Katastrska
občina

01.

375
543

Dovško
Senovo

375
543

Dovško
Senovo

375
543

Dovško
Senovo

375
543

Dovško
Senovo

375
543

Dovško
Senovo

543
375
375
375
375

Senovo
Dovško
Dovško
Dovško
Dovško

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

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

Skupaj:

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

Opomba:
– pri nepremičninah pod zaporednimi
številkami od 01 do 05 so parcelne številke
v parih, tako da ena parcelna številka sodi
pod katastrsko občino Dovško, druga pa
pod katastrsko občino Senovo in tvori posamezni par eno celoto;
– nepremičnine pod zaporedno številko
07 predstavljajo celoto, zaradi zagotovitve
dostopa do stavb.
II. Prav tako je predmet prodaje »Skladišče razstreliva«, ki se nahaja na Reštanju
v bližini rudniških delavnic. Objekt se nahaja
približno 25 m pod zemljo in ima vhod s parcelne številke 110/2 k.o. Reštanj. Skladišče
ima 5 komor v medsebojni oddaljenosti 20
m. Dimenzija komore je 3,6 m x 7 m, kjer
se lahko skladišči 3000 kg razstreliva. Pred

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

Izklicna cena
v SIT

3,378.000
3,195.000
3,346.000
4,969.000
3,922.000
1,521.000

13,552.000

vsako komoro je pred prostor dimenzije
3,6 m x 1,6 m. V oddaljenosti 42 m od najbližje komore se nahaja prostor za vžigalnike velikosti 2,6 m x 2,6 m, namenjen za
hranjenje 50.000 vžigalnikov. Dostop do
objekta je zagotovljen po poti, ki je namenjena za dostop tudi do drugih nepremičnin.
Podrobnejše informacije lahko pridobite na
sedežu družbe.
Izklicna cena za prodajo objekta znaša
2,239.022,50 SIT.
III. Premoženje je naprodaj kot je navedeno, v obstoječem stanju na dan dražbe,
brez kasnejših ugovorov, po načelu »videno
– kupljeno«.
IV. Izklicna cena za predmete prodaje
je navedena v I. točki pri vsakem predmetu
prodaje pod posebno kolono.
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V. Pogoji sodelovanja na dražbi:
1. Dražbe se lahko udeležijo vse pravne
osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije, in fizične osebe, ki so njeni
državljani, vsi pod pogojem pravočasnega
plačila varščine. Pooblaščenci pravnih oseb
morajo predložiti pooblastilo in izpisek o vpisu v sodni register, ki ne sme biti starejši od
30 dni, fizične osebe pa osebni dokument, iz
katerega je razvidno njihovo državljanstvo.
2. Dražitelji morajo poleg navedbe parcelnih številk nepremičnine za katere so
zainteresirani, vplačati varščino v višini
10% izklicne cene kot jamstvo za resnost
ponudbe pred dražbo na prodajalčev transakcijski račun številka: 03155-1000001057
pri SKB banki s pripisom »Za javno dražbo«,
kar pred dražbo dokažejo s predložitvijo potrdila o vplačilu.
3. Uspešni ponudnik oziroma kupec
mora v osmih dneh po dražbi skleniti pisno pogodbo o nakupu, ki je deklaratornega
značaja, in v celoti plačati kupnino v 15 dneh
po opravljeni javni dražbi. V primeru, da kupec ne izpolni obveznosti iz predhodnega
stavka, prodajalec varščino zadrži.
4. Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, bomo varščino brez obresti vrnili
najkasneje v osmih dneh po dražbi, kupcu
pa všteli v kupnino.
5. Stroški sestave kupoprodajne pogodbe, davka na promet nepremičnin in
preostali stroški, povezani s prenosom
lastninske pravice nad predmetom prodaje,
bremenijo kupca.
6. Prenos lastništva nad predmetom prodaje se izvrši po plačilu celotne kupnine in
drugih obveznosti kupca.
7. Predmet prodaje si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru vsak delovni
dan od 10. do 12. ure po tel. 07/49-71-300,
v tem času je resnim kandidatom na voljo
tudi vpogled v cenitveno poročilo za predmet prodaje.
8. Dražba bo potekala v skladu z dražbenimi pravili, s katerimi bodo dražitelji seznanjeni neposredno pred dražbo.
Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.
Ob-8743/04
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 št.
06203-7/2003 z dne 28. 11. 2003, Občina
Cerknica, s sedežem v Cerknici, C. 4. maja
53, razpisuje
javno dražbo
za prodajo kompleksa bivših vojašnic v
Podskrajniku
I. Naziv in sedež organizatorja: Občina
Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica,
tel. 01/70-90-610, faks 01/70-90-633.
II. Opis predmeta
Predmet javne dražbe je kompleks bivših
vojašnic v Podskrajniku, ki se nahaja ob regionalni cesti R-212 med naseljem Cerknico
in Rakekom. Kompleks sestavljajo sledeče
parcele:
366/18 neplodno v izmeri 8087 m2,
366/19 neplodno v izmeri 124188 m2,
366/403 poslovna stavba 744 m2,
366/404 funkcion. objekt 11 m2,
366/405 poslovna stavba 577 m2,
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366/406 poslovna stavba 28 m2,
366/407 poslovna stavba 106 m2,
366/408 poslovna stavba 315 m2,
366/409 poslovna stavba 317 m2,
366/410 poslovna stavba 316 m2,
366/411 poslovna stavba 315 m2,
366/412 poslovna stavba 574 m2,
366/413 poslovna stavba 575 m2,
366/414 poslovna stavba 999 m2,
366/415 poslovna stavba 441 m2,
366/416 poslovna stavba 441 m2,
366/417 poslovna stavba 441 m2,
366/418 poslovna stavba 440 m2,
366/419 poslovna stavba 230 m2,
366/420 poslovna stavba 444 m2,
366/421 poslovna stavba 115 m2,
366/422 poslovna stavba 28 m2,
vpisane pri vl. št. 1741, vse k.o. Dolenja
vas. Skupna površina kompleksa bivših vojašnic v Podskrajniku meri 139732 m2.
Na podlagi sklepa Občinskega sveta
občine Cerknica št. 35001-35/2002 z dne
2. 10. 2002 je kompleks namenjen za gradnjo gospodarskih objektov namenjenih industriji in drobnem gospodarstvu. Navedeni
kompleks je nezazidano stavbno zemljišče
in komunalno še ni urejeno.
Predmet prodaje je delež 16/20 ink celotnega kompleksa, ki ga sestavljajo vse zgoraj navedene parcele.
Izklicna cena za predmet prodaje znaša
403,200.000 SIT brez 20% DDV.
III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 200.000 SIT.
IV. Splošni pogoji: postopek javne dražbe in sklenitev prodajne pogodbe poteka v
skladu s splošnimi pogoji organizatorja javne dražbe. Potek javne dražbe se zvočno
snema.
V. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna pogodba, katere besedilo je del splošnih pogojev organizatorja javne dražbe in
sklepa Občinskega sveta občine Cerknica
št. 06203-7/2003 z dne 28. 11. 2003. Prodajna pogodba mora biti sklenjena v roku 3
dni po zaključku javne dražbe.
VI. Način in rok plačila
Kupec mora 20% kupnine dosežene na
javni dražbi poravnati do 31. 5. 2004, hkrati
mora za preostanek kupnine z rokom plačila 31. 10. 2004 predložiti bančno garancijo.
Kupnina se nakaže na račun Občine Cerknica št. 01213-0100002563 pri UJP Postojna, bančna garancija pa se predloži Občini
Cerknica do 31. 5. 2004.
Plačilo 20% kupnine in predložitev bančne garancije sta bistveni sestavini pravnega
posla. Kolikor kupec ne poravna 20% kupnine in ne predloži zahtevane bančne garancije za preostali del kupnine na določen način
in v določenem roku po sklenitvi pogodbe,
se šteje prodajno pogodbo za razdrto.
Če pride do razdrtja prodajne pogodbe
iz razlogov na strani kupca na način, da
kupec plača 20% kupnine, ne predloži pa
bančne garancije za preostali del kupnine,
se že vplačani del kupnine šteje za pogodbeno kazen.
VII. Kraj in čas javne dražbe: javna
dražba bo v torek, dne 20. 4. 2004, v sejni
sobi v I. nadstropju Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53 v Cerknici, s pričetkom ob
14. uri.
VIII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače
ali tuje pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji, ali fizične osebe pod naslednjimi
pogoji:
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– da plačajo varščino in predložijo dokazilo o njenem plačilu;
– pravne osebe morajo predložiti izpisek
iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši
od 30 dni;
– pooblaščenci pravnih oseb morajo na
javni dražbi predložiti pooblastilo za licitiranje z notarsko overjenim podpisom;
– fizične osebe morajo dostaviti veljavni
osebni dokument;
Vse listine je potrebno predložiti v izvirniku.
IX. Varščina
Ponudniki morajo varščino plačati pred
začetkom javne dražbe na račun Občine
Cerknica 01213-0100002563 UJP Postojna.
Varščina za zemljišča, ki so predmet javne dražbe, znaša 41,000.000 SIT.
X. Vrnitev, vračunanje ali pridržanje varščine: ponudnikom, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se varščina vrne najkasneje v roku
8 dni po zaključku javne dražbe. Ponudniku,
ki uspe, se varščina vračuna v kupnino. Kolikor kupec, ki je uspel na javni dražbi, ne
sklene pogodbe, ne plača kupnine ali ne
predloži bančne garancije, organizator javne dražbe obdrži njegovo varščino.
XI. Ogled: po predhodnem dogovoru je
možen ogled parcel, ki so predmet javne
dražbe.
XII. Drugi pogoji
Objekti in mreža javne infrastukture
za zemljišča, ki so predmet javne dražbe
bodo zgrajeni naknadno. Za izgradnjo infrastrukture na zemljišču, ki je predmet javne
dražbe je zadolžen kupec, glede na delež
lastništva.
V kupnino niso zajete priključne takse,
soglasja in drugi stroški za izvedbo. Kupec
je dolžan na vrednost zemljišča, ki bo dosežena na javni dražbi, plačati 20% davek
na dodano vrednost. Kupec je dolžan plačati
tudi vse stroške v zvezi z zemljiškoknjižnim
prenosom.
XIII. Ostalo: dodatne informacije zainteresirani kupci lahko dobijo na tel.
01/70-90-610. Poznejših reklamacij kupca
se ne bo upoštevalo.
Občina Cerknica

Razpisi delovnih
mest
Št. 65/2004

Ob-8815/04
Razveljavitev

Razveljavljamo razpis za ravnatelja vrtca, objavljen v Ur. l. RS, št. 23 z dne 12.
3. 2004.
Otroški vrtec Metlika
št. 53/2004
Ob-8264/04
Župan Mestne občine Nova Gorica razpisuje na podlagi 15. člena in v povezavi z 10.
členom Akta o ustanovitvi javnega podjetje
Mestne storitve prosto delovno mesto:
direktor javnega podjetja Mestne
storitve.
Kandidat mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:

– visoka strokovna izobrazba,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih,
– sposobnost za uspešno gospodarjenje
in organizacijske sposobnosti.
Direktor bo imenovan za dobo 4 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjim delom s
kratkim življenjepisom ter programom oziroma vizijo razvoja in dela podjetja za mandatno obdobje pošljite v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov Mestna občina Nova Gorica, župan, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000
Nova Gorica, z oznako »prijava na razpis
za direktorja«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni od objave razpisa.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-8267/04
Na podlagi 10. člena Akta o ustanovitvi
Lokalnega podjetniškega centra d.o.o., Celje, objavljamo razpis za delovno mesto
direktorja.
Poleg splošnih pogojev, določenih z
zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– najmanj VII. stopnja strokovne izobrazbe pravne, ekonomske ali druge ustrezne smeri;
– ima ustrezne delovne izkušnje s
področja pospeševanja malega gospodarstva na vodilnih ali vodstvenih delih;
– znanje vsaj enega tujega svetovnega
jezika;
– usposobljenost za delo z računalniškimi
programi.
Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena z
izbranim kandidatom za mandatno dobo
štirih let.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati oziroma kandidatke pošljejo v roku 15 dni po tej objavi
na naslov: Lokalni podjetniški center d.o.o.,
Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje, s pripisom
»za razpis za delovno mesto direktorja«.
Kandidati bodo obveščeni o izbiri v roku
30 dni od dneva objave razpisa.
Lokalni podjetniški center d.o.o. Celje
Št. 00203-1/04
Ob-8268/04
V skladu z 58. členom Zakona o javni
upravi (Uradni list RS, št. 56/02) objavlja
Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško,
javni natečaj za delovno mesto
višji svetovalec III – pripravnik
v Uradu župana Občine Laško – Referatu za splošne pravne zadeve.
Pripravnik se bo usposabljal za strokovni
izpit – državni izpit iz javne uprave.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil.
Kandidati morajo k svoji vlogi z življenjepisom priložiti še naslednja dokazila: fotokopijo dokazila o državljanstvu, fotokopijo
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potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti (ki ga izda Ministrstvo za pravosodje)
in potrdilo krajevno pristojne službe o tem,
da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek.
Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo
o zaposlitvi za določen čas, in sicer za čas
10 mesecev, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih
Občinske uprave občine Laško, Mestna
ulica 2, Laško.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili v 8 dneh od objave na naslov:
Občina Laško, Mestna ul. 2, 3270 Laško, s
pripisom »Javni natečaj – višji svetovalec III
– ne odpiraj«. Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala
na podlagi dokazil, priloženih k prijavi in na
podlagi razgovorov s kandidati. Kandidate
bomo o izbiri obvestili v 8 dneh po opravljeni
izbiri. Dodatne informacije dobite pri Andreji
Pavlič, na tel. 03/733-87-13.
Občina Laško
Št. 2/01-101-02-1/2004
Ob-8269/04
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika objavlja javni natečaj za prosto delovno
mesto
svetovalec za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
ki se bo izvajal v nazivu svetovalec I,
svetovalec II ali svetovalec III, v Režijskem
obratu za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči Občinske uprave občine Vrhnika, za
dela na področju gospodarjenja s stavbnimi
zemljišči.
Pogoji:
– univ. dipl. inženir gradbeništva,
– znanje računalniških aplikacij,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– aktivno znanje enega tujega uradnega
jezika,
– državni izpit iz javne uprave.
Kandidat/ka mora izpolnjevati še pogoje,
določene v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 52/02).
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– potrdilo o pridobljenih delovnih izkušnjah
– fotokopija potrdila o državljanstvu RS,
– potrdilo o nekaznovanosti oziroma izpisek iz kazenske evidence, ki ne sme biti
starejše od treh mesecev,
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ni starejše od treh mesecev,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave.
S kandidatom/ko bo sklenjeno delovno
razmerje za nedoločen čas s štirimesečnim
poskusnim delom. Pisno vlogo z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in s kratkim
življenjepisom naj kandidati/ke pošljejo najkasneje do 13. 4. 2004 na naslov: Občina
Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika s
pripisom »Javni natečaj 1 – ne odpiraj«.
Prijavljeni kandidati/ke bodo o izbiri pisno
obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri
Marjanci Tomažin, tajnici direktorja občinske
uprave, na tel. 01/755-54-19.
Občina Vrhnika
Št. 122-13/2004
Ob-8270/04
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v
skladu z 58. členom Zakona o javnih usluž-

bencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02) objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto
svetovalec.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
svetovalec I, svetovalec II in svetovalec III.
Zahtevani pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– poznavanje računalniških orodij (Word,
Internet – ius-info, Lotus Notes).
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki so
določeni s predpisi s področja delovnega
prava in pogoje, ki jih določa drugi odstavek
88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Za objavljeno delovno mesto bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas.
Izbrani kandidat bo opravljal delo v prostorih
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8
dneh od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, Ljubljana, s pripisom za
javni natečaj št. 122-13/2004. Kandidate
bomo o izbiri pisno obvestili v roku 8 dni po
opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo vam na voljo
na tel. 478-46-94 (Matej Špenko).
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 110-16/03-7
Ob-8330/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja
Upravna enota Ljubljana javni natečaj za
uradniško delovno mesto
višji referent v Oddelku za javni red
Sektorja za upravne notranje zadeve, ki
se lahko opravlja v nazivih višji referent III,
II ali I.
Pogoji: višja strokovna izobrazba pravne,
upravne ali družboslovne smeri, 6 mesecev
delovnih izkušenj, strokovni upravni izpit,
strokovni izpit iz upravnega potopka, dvomesečno poskusno delo.
Poleg posebnih pogojev mora kandidat
izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, ter pogoje iz drugega odstavka 88. člena Zakona
o javnih uslužbencih.
Pisni vlogi mora kandidat priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– potrdilo o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu (kolikor ga ima, sicer bo
moral izbrani kandidat izpit opraviti v roku
enega leta po sklenitvi delovnega razmerja),
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– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti oziroma izpisek iz kazenske evidence, ki ni starejše
od 3 mesecev,
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ni starejše od 3 mesecev.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z delovnimi izkušnjami v državni upravi in
opravljenim strokovnim izpitom skladno z
Zakonom o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe
delavcev v državni upravi in pravosodju
(Ur. l. SRS, št. 35/85 – p.b.) ter opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega
postopka. Delovno razmerje bo z izbranim
kandidatom sklenjeno za nedoločen čas in
s polnim delovnim časom. Delo se opravlja
na lokaciji Adamič Lundrovo nabrežje 2, v
Ljubljani.
Dodatne informacije lahko dobite na tel.
01/306-30-74.
Pisne vloge z dokazili posredujte v roku
15 dni na naslov: Upravna enota Ljubljana,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana. Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30
dneh po opravljeni izbiri.
Upravna enota Ljubljana
Št. 122-89/2004
Ob-8374/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 56, 58, 1000 Ljubljana,
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
podsekretar/ka v Sektorju za varnost
in kakovost hrane.
1. Kraj opravljanja dela: Dunajska 56,
58, Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
podsekretar.
3. Delo se opravlja v nazivu: podsekretar, sekretar, pri čemer bo delavec imenovan
v naziv podsekretar.
4. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
5. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, da oseba ni bila
pravnomočno obsojena ali ni v kazenskem
postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem
živilske smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– znanje angleškega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki
dobro poznajo tehnološke postopke pri proizvodnji posebnih tradicionalnih izdelkov.
6. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– dokazilo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da kandidat/ka ni bil/a
obsojen na nepogojno kazen v trajanju več
kot 6 mesecev, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata/ko ni sprožen
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kazenski postopek zaradi prej navedenega
kaznivega dejanja,
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostrificirana tuja
diploma), potrdilo o opravljenem državnem
izpitu iz javne uprave in strokovnem izpitu iz
upravnega postopka,
– dokazila o izpolnjevanju prednostnih
kriterijev,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice)
in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in
sposobnostih.
7. V izbirnem postopku se bo usposobljenost kandidata preverjala:
– s preverjanjem dokazil, priloženih k
prijavi in
– z ustnim razgovorom s kandidatom.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za delovno mesto
kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave in
strokovnega izpita iz upravnega postopka
pod pogojem, da bodo v primeru izbora
na delovno mesto navedena izpita opravile najkasneje v enem letu od imenovanja
v naziv.
8. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni
od dneva objave javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska
56, 58, Ljubljana, s pripisom: »Javni natečaj – podsekretar v Sektorju za varnost in
kakovost hrane«.
9. Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v
osmih dneh po opravljeni izbiri. Informacije
o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/478-91-09.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 122-115/2004
Ob-8375/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja
Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, Parmova 33,
1000 Ljubljana, javni natečaj za uradniško
delovno mesto
inšpektor v Inšpektoratu Republike
Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, območna enota Celje, izpostava Šmarje pri Jelšah.
1. Kraj opravljanja dela: Aškerčev trg 11,
Šmarje pri Jelšah.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
inšpektor.
3. Delo se lahko opravlja v nazivih: inšpektor I, II in III. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu inšpektor III.
4. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
5. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
aktivno znanje uradnega jezika, da oseba ni bila pravnomočno obsojena ali ni v
kazenskem postopku zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev,
– univerzitetna izobrazba kmetijske
smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit za inšpektorja,
– znanje angleškega jezika.
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6. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– dokazilo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da kandidat/ka ni bil/a
obsojen na nepogojno kazen v trajanju več
kot 6 mesecev, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata/ko ni sprožen
kazenski postopek zaradi prej navedenega
kaznivega dejanja,
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostrificirana tuja
diploma), potrdilo o opravljenem državnem
izpitu iz javne uprave, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice)
in dokazili o morebitnih posebnih znanjih
in sposobnostih (dokazilo o znanju tujega
jezika).
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Na podlagi 12. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru lahko za delovno mesto
kandidirajo osebe, ki nimajo opravljenega
strokovnega izpita za inšpektorja, če imajo
opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, pod pogojem, da bodo strokovni izpit za inšpektorja opravile v roku enega leta
od dneva imenovanja za inšpektorja.
Natečajna komisija bo izbirni postopek
opravila v več fazah, tako da bo preverjala
strokovno usposobljenost kandidatov v prvi
fazi na podlagi dokumentacije, ki jo je predložil kandidat in v drugi fazi z ustnim razgovorom s kandidati.
7. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni
od dneva objave javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Kadrovska služba, Dunajska 56,
58, Ljubljana, s pripisom: »Javni natečaj
– inšpektor v IRSKGH, OE Celje«.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
8. Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v
osmih dneh po opravljeni izbiri. Informacije
o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/43-45-710.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-8450/04
Svet javnega socialno varstvenega zavoda Doma počitka Metlika na podlagi 29.
člena Statuta zavoda in na osnovi sklepa
sveta zavoda od dne 27. 2. 2004 razpisuje
delovno mesto
direktorja Doma počitka Metlika.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan
kandidat, ki poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje še naslednje:
– končana VII. ali VI. stopnja strokovne
izobrazbe ustrezne smeri v skladu s pogoji
po 69. in 56. členu Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92, 56/92, 42/94 –odločba US in 41/99 in 2/04),
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju dejavnosti socialnega varstva,

– strokovni izpit na področju socialnega
varstva,
– predložitev programa dela zavoda za
naslednje mandatno obdobje.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
pet let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati poslati po pošti ali
oddati v tajništvu zavoda v 8 dneh po objavi na naslov: Dom počitka Metlika, Mestni
trg 16, 8330 Metlika, z oznako »prijava za
razpis«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po končanem razpisu.
Svet Doma počitka Metlika
Su 20/2004-5
Ob-8452/04
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v
Ljubljani, Ljubljana, Miklošičeva ulica 10,
objavlja javni natečaj za prosta uradniška
delovna mesta:
višji pravosodni svetovalec
(strokovni sodelavec) – 7 prostih delovnih mest (4 delavci za nedoločen čas in 3
za določen čas – od tega eno delovno mesto do 8. 4. 2005, eno do 9. 3. 2005 in eno
do 10. 9. 2004).
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji
pravosodni svetovalec I.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– delovne izkušnje: najmanj 2 leti 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: Okrajno
sodišče v Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
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, s pripisom »za Okrajno
sodišče«, 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.
Okrajno sodišče v Ljubljani
Št. 122-139/2004
Ob-8484/04
Na podlagi drugega odstavka 191.
člena, prvega odstavka 27. člena in tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na
podlagi sklepa Uradniškega sveta številka
9064-8/2004 z dne 23. 3. 2004 objavlja javni
natečaj za položaj
direktorja / direktorice Agencije RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno ali visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo ali
magisterijem ekonomske, družboslovne ali
kmetijske smeri;
– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka;
– 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 priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– pisno izjavo 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;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Kadrovske službe Vlade Republike Slovenije – www.sigov.si/ksv), preverjala tudi vrsto,
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju in sicer, najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let

izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Pri znanju tujega jezika se kot tuj jezik upoštevajo angleščina, francoščina,
nemščina ali izjemoma drug tuj jezik, ki se
uporablja v državah EU in drugih razvitejših
državah sveta.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Na predlog ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo izbranega kandidata
za direktorja/direktorico Agencije RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja imenovala
Vlada Republike Slovenije za dobo petih let
z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo
bo opravljal v nazivu sekretarja na sedežu
organa v Ljubljani, Dunajska 160.
Direktor/direktorica Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo najkasneje
v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja
vodenja v javni upravi in druga specialna
znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje v
upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna
akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Kadrovska služba Vlade Republike
Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana, in sicer
v roku 30 dni od dne objave v Uradnem listu RS.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi z
dokazili obrnejo na Kadrovsko službo Vlade
Republike Slovenije, tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije Damjan Lah, Urad predsednika Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, tel. 01/478-17-14.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne za položaj, bo predsednik posebne natečajne komisije izdal
odločbo, ostalim kandidatom pa bo izdan
poseben sklep. Izbrani kandidat in neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od dneva
imenovanja izbranega kandidata na položaj
pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-8485/04
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420
Trbovlje, v skladu z 58. členom Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) ob-
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javlja javni natečaj za naslednje uradniško
delovno mesto:
vodja oddelka za okolje, prostor, ekologijo, gospodarske javne službe in občinsko premoženje, ki se opravlja v nazivu
višji svetovalec I.
Zahtevani pogoji so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
arhitekturne, gradbene, strojne ali druge
ustrezne tehnične smeri,
– 11 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
ureja Zakon o delovnih razmerjih ter Zakon
o javnih uslužbencih.
Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo
opraviti v enem letu od imenovanja.
Pri izboru bodo imeli prednost kandidati,
ki imajo delovne izkušnje in znanja na področju urbanizma in urejanja prostora ter pri
oblikovanju prostorskih aktov.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja (izdaja ga Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da niso v kazenskem postopku (izdaja ga pristojno sodišče).
Potrdili, navedeni v četrti in peti točki
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da
ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Potrdili bo izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od
dneva objave javnega natečaja na naslov:
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas.
O izbiri bodo kandidati obveščeni najkasneje v 30 dneh po izteku roka za prijavo.
Informacije lahko dobite vsak delovni
dan, tel. 03/563-44-77, Jolanda Plevnik, v
času od 8. do 11. ure.
Občina Trbovlje
Su 1-010601/2004-61
Ob-8487/04
Republika Slovenija, Okrajno sodišče
v Domžalah, Ljubljanska 76, Domžale,
objavlja javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto:
višji pravosodni sodelavec (sodni
referent za področje zemljiške knjige II), 1
prosto delovno mesto za določen čas do
6. 4. 2005.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni sodelavec III, višji pravosodni sodelavec II in višji
pravosodni sodelavec I.
Pogoji:
– višja izobrazba upravne ali druge družboslovne smeri,
– delovne izkušnje: najmanj 8 mesecev v nazivu višji pravosodni sodelavec
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III, najmanj 3 leta in 8 mesecev v nazivu
višji pravosodni sodelavec II in najmanj 6
let in 8 mesecev v nazivu višji pravosodni
sodelavec I.
Posebni pogoji:
– aktivno znanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom,
– državni izpit iz javne uprave,
– izpit iz sodnega reda.
Na delovno mesto lahko kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenega izpita iz javne
uprave in sodnega reda, pod pogojem, da
bodo v primeru izbora na delovno mesto navedena izpita opravili najkasneje v letu dni
od imenovanja v naziv.
Delovno razmerje bomo sklenili s polnim
delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrajno
sodišče v Domžalah, Domžale.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z
opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva objave
javnega natečaja na naslov: Okrožno sodišče v Domžalah, Urad predsednice sodišča
(javni natečaj), Ljubljanska 76, Domžale.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v Uradu predsednice sodišča Okrajnega sodišča v Domžalah, tel.
01/72-41-436, pri Alenki Marinšek.
Okrajno sodišče v Domžalah
Št. 64/2004
Ob-8736/04
Politehnika Nova Gorica objavlja naslednje prosto delovno mesto:
vodja
Visoke
poslovno-tehniške
šole.
Kandidati morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne univerzitetne delavce izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– doktorat znanosti ustrezne smeri,
– imeti habilitacijo ali izpolnjevati pogoje za habilitacijo iz ustrezne znanstvene
smeri,
– izkušnje pri vodenju raziskovalnih skupin ter pri vodenju dela in vzgoje kadrov na
področju raziskovalnega in izobraževalnega
dela,
– pet let delovnih izkušenj.
Prijavi morajo kandidati priložiti življenjepis, dokazila o izobrazbi ter znanstveno in
strokovno bibliografijo.
Izbran kandidat bo imenovan za štiri
leta.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati v roku 15 dni po objavi
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pošljejo na naslov: Politehnika Nova Gorica,
Vipavska 13, p.p. 301, 5000 Nova Gorica.
Politehnika Nova Gorica
Št. 122-143/2004
Ob-8741/04
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02)
v.d. generalni direktor Veterinarske uprave
Republike Slovenije objavlja javni natečaj za
zasedbo uradniškega delovnega mesta
višji svetovalec v Veterinarski upravi
Republike Slovenije, Oddelek za splošne
zadeve, (finančno področje), ki se opravlja v nazivu višji svetovalec III.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo najmanj visoko izobrazbo
ekonomske ali organizacijske smeri;
– imeti morajo najmanj 5 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– imeti morajo znanje enega tujega jezika;
– 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 priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu;
– 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;
– fotokopijo potrdila o znanju enega tujega jezika.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Veterinarske uprave Republike Slovenije, Parmova 53, Ljubljana.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Veterinarska uprava Republike
Slovenije, p.p. 2639, 1001 Ljubljana, v roku
8 dni od dne objave. Kandidati bodo o izbiri
pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od
dneva objave. 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.

Informacije dobite na tel. 01/300-13-02
(Gorazd Urbanija).
Veterinarska uprava
Republike Slovenije
Št. 168/04
Ob-8768/04
Na podlagi drugega odstavka 191. člena, prvega odstavka 27. člena in tretjega
odstavka 33. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) minister
za finance na podlagi sklepa Uradniškega
sveta št. 9064-6/2004 z dne 23. 3. 2004 objavlja javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Davčne uprave
Republike Slovenije.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
ekonomske, pravne ali druge družboslovne smeri;
– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– izkazati morajo znanje vsaj enega tujega jezika;
– obvladati morajo računalniške programe;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo 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;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– znanje vsaj enega tujega jezika se
dokazuje z ustreznim dokazilom oziroma
potrdilom ali kako drugače, kar pojasnijo v
razgovoru s posebno natečajno komisijo;
– fotokopijo dokazila o opravljenem
seminarju oziroma izobraževanju s področja poznavanja računalniških programov
oziroma izjava prijavljenega kandidata o
izpolnjevanju pogoja z opisom poznavanja
računalniških programov.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Kadrovske službe Vlade Republike Slovenije – www.sigov.si/ksv), preverjala tudi vrsto,
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raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju, in sicer najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Pri znanju vsaj enega tujega jezika, se
kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali izjemoma drugi tuji jezik,
ki se uporablja v državah EU in drugih razvitejših državah.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Na predlog ministra za finance bo izbranega kandidata za generalnega direktorja Davčne uprave Republike Slovenije
imenovala Vlada Republike Slovenije za
dobo petih let z možnostjo ponovnega
imenovanja. Delo bo opravljal v nazivu
sekretarja na sedežu organa v Ljubljani,
Šmartinska 55.
Generalni direktor Davčne uprave Republike Slovenije bo najkasneje v petnajstih
mesecih od imenovanja na položaj dolžan
pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni
upravi in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga organizira
in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Kadrovska služba Vlade Republike
Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana, in sicer
v roku 30 dni od dne objave v Uradnem listu RS.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi z
dokazili obrnejo na Kadrovsko službo Vlade
Republike Slovenije, tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije Nevenka Črešnar-Pergar, Aktiva invest, d.o.o., tel. 01/566-46-71.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne za položaj, bo predsednik posebne natečajne komisije izdal
odločbo, ostalim kandidatom pa bo izdan
poseben sklep. Izbrani kandidat in neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od dneva
imenovanja izbranega kandidata na položaj
pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za finance

Št. 020-08-01-34
Ob-8790/04
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo objavlja javni natečaj za prosto delovno
mesto
pripravnika v Oddelku za javna naročila
v Splošni službi v Sekretariatu generalnega
sekretarja za uradniško delovno mesto svetovalca II, in sicer za čas usposabljanja za
opravo državnega izpita iz javne uprave.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas, čas opravljanja pripravništva, s polnim delovnim časom. Kandidat bo delo opravljal na sedežu
Ministrstva za okolje, prostor in energijo,
Dunajska 47, Ljubljana.
Kandidati morajo k svoji vlogi priložiti fotokopijo diplome in fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije. Dokazilo o
nekaznovanosti in potrdilo, da kandidat ni
v kazenskem postopku, bo izbrani kandidat
dostavil kasneje.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija
bo v izbirnem postopku presojala kandidate
na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil in
razgovorov.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo, Dunajska 48,
Ljubljana (Kadrovska služba).
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne
informacije pridobite na tel. 01/478-72-48
(N. Poč).
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Št. 189/2004
Ob-8796/04
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve objavlja prosta delovna mesta na
Področju trga dela, zaposlovanja in izobraževanja
1. podsekretar.
Za delovno mesto podsekretarja je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih:
– sekretar,
– podsekretar.
Sprejeti/-a kandidat/-ka bo naloge
izvrševal/-a v nazivu podsekretar.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem pravne smeri,
– 8 let delovnih izkušenj, če ima
kandidat/-ka univerzitetno ali visoko strokovna izobrazbo s specializacijo oziroma
magisterijem oziroma 5 let 4 mesece delovnih izkušenj, če ima kandidat/-ka univerzitetno izobrazbo in magisterij oziroma doktorat oziroma zaključen specialističen študij iz
mednarodnih odnosov,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– znanje enega tujega jezika.
2. višji svetovalec.
Za delovno mesto višjega svetovalca
je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih:
– višji svetovalec I,
– višji svetovalec II,
– višji svetovalec III.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo naloge
izvrševal/-a v nazivu višji svetovalec III.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri,
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– 5 let delovnih izkušenj, če ima
kandidat/-ka visoko strokovno izobrazbo
oziroma 3 leta 4 mesece delovnih izkušenj,
če ima kandidat/-ka univerzitetno ali visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– znanje enega tujega jezika.
3. svetovalec.
Za delovno mesto svetovalca je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih:
– svetovalec I,
– svetovalec II,
– svetovalec III.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo naloge
izvrševal/-a v nazivu svetovalec III.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– 8 mesecev, če ima kandidat/-ka visoko strokovno izobrazbo oziroma 6 mesecev
delovnih izkušenj, če ima kandidat/-ka univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s
specializacijo oziroma magisterijem,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– znanje enega tujega jezika.
Poleg navedenih pogojev morajo
kandidati/-ke izpolnjevati še pogoje določene v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02).
Za objavljena delovna mesta bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Pisni vlogi mora kandidat/-ka priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
– potrdilo, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku (izdaja ga pristojno sodišče),
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje).
Pisno vlogo z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati/-ke pošljejo najkasneje v 8 dneh po objavi na naslov:
Ministrstvo za delo družino in socialne
zadeve, Kadrovska služba, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana.
Kandidati/-ke bodo o izboru obveščeni
v 15 dneh po izbiri. Dodatne informacije je
mogoče dobiti v Kadrovski službi, pri Tadeji
Pušnar na tel. 478-33-70.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Druge objave
Št. 697
Ob-8781/04
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95 in 38/99),
objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.
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2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja skladišča,
b) kraj: Železniki, območje gospodarske družbe Alples Železniki,
c) vrsta nepremičnine: celotna skladiščna hala, parc. št. 30/5, poslovna stavba 2196 m2, dvorišče 43 m2, zknj. vl. št.
933, k.o. Studeno, Železniki.
Izhodiščna cena je 144,827.000 SIT,
d) nepremičnina se odprodaja v celoti,
po sistemu videno-kupljeno. Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnin in
stroške prepisa plača kupec.
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da
ne izbere nobenega ponudnika.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnine, se šteje,
da odstopa od pogodbe. V tem primeru se
varščina ne vrača.
5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan
plačati kupnino v 8 dneh po podpisu
pogodbe s strani prodajalca, na transakcijski račun pri UJP Urad Ljubljana št.
01100-6030230073.
Položena varščina se všteje v kupnino.
6. Višina varščine
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun pri UJP
Urad Ljubljana št. 01100-6030230073.
Po opravljenem odpiranju ponudb
se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne
uspejo, varščina vrne v roku 8 dni, brez
obresti.
7. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc,
tel. 01/589-73-17.
8. Predložitev ponudb.
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 20. 4. 2004, do 14. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup skladišča v Železnikih – ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– dokazilo o vplačani varščini,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokiranega računa,
– izpisek iz sodnega registra, ne starejši od 30 dni, ter pooblastilo osebi za
zastopanje, na odpiranju ponudb za pravne osebe,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik fizična oseba.
b) Polni naslov kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 21. 4. 2004
ob 9. uri, v sejni sobi, VII. nadstropje, na
Zavodu Republike Slovenije za blagovne
rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-8271/04
Na podlagi Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 96/02) in v skladu s Pravilnikom o
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Uradni list RS, št. 6/03), Občina Brezovica objavlja
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javni projektni poziv
za izbor kulturnih projektov na
področjih ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti, ki jih bo v letu 2004
financirala Občina Brezovica iz
proračuna, namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: projektni poziv, oznaka
PP-04)
Naziv in sedež naročnika: Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica
pri Ljubljani.
1. Predmet projektnega poziva in področja dejavnosti
Predmet projektnega poziva je financiranje projektov kulturnih društev, ki bodo
izvedeni kot:
– prireditve.
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost, gledališka in lutkovna dejavnost ter
folklorna in etno dejavnost.
2. Pomen izrazov
Kulturna društva po tem pozivu so kulturna društva in njihove zveze s statusom pravne osebe v Republiki Sloveniji, ki delujejo
na razpisnih področjih.
Projekt je programska enota – posamezna aktivnost, ki je v celoti in v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, gledališka ali
lutkovna predstava, plesni projekt, kulturni
dogodek). Zaprošeni znesek financiranja
posameznega projekta lahko dosega do
50% vseh predvidenih stroškov.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe celotnega projekta (odhodki = prihodki).
3. Splošni pogoji javnega projektnega
poziva
Vloge na projektni poziv lahko predložijo
upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje
kulturnih dobrin v Sloveniji in imajo sedež v
Občini Brezovica; to dokažejo s kopijo odločbe upravne enote o registraciji društva;
– zagotavljajo dostopnost programskih
sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil
javno dostopnost;
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka Občine Brezovica v letu 2003, izpolnjevali vse svoje obveznosti do Občine
Brezovica.
Vloge na projektni poziv morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– vsebujejo vse predpisane obrazce in
obvezni prilogi;
– zaprošeni znesek financiranja predlaganih kulturnih projektov ne presega 50%
vseh predvidenih stroškov; to predlagatelji
dokažejo z navedbo predvidenih finančnih
virov za pokritje preostalega deleža.
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja pristojni
uslužbenec za odpiranje vlog, ki ga imenuje
župan Občine Brezovica.
4. Splošni kriteriji javnega projektnega
poziva
Predlagatelj posameznega projekta
ustreza splošnim kriterijem, če ima:
– trajnejše, vsaj enoletno delovanje na
razpisnem področju;
– ustrezen, uspešen in kakovosten obseg programa, zlasti v letu 2003 (v preteklih
dveh letih je samostojno pripravil in izvedel
vsaj en zaokrožen projekt – priložite seznam
pomembnejših projektov 2002/2003).

Predlagani projekt ustreza splošnim kriterijem, če:
– je celovit in ima jasen, utemeljen koncept, ki izhaja iz potrebe lokalnega okolja in
je v občinskem javnem interesu;
– ima predvideno izvedbo v letu 2004;
– po vsebini in obliki sodi na področje
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
– bo dostopen javnosti in bo predvidoma
objavljen v medijih;
– je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno shemo (prihodki/odhodki);
– ni namenjen ustvarjanju dobička.
5. Uporaba kriterijev: izbrani bodo tisti
projekti, ki bodo v celoti izpolnjevali splošne
pogoje in kriterije javnega projektnega razpisa. Izbirna komisija bo ustreznost vloge
preverjala iz podatkov, ki bodo navedeni
na prijavnih obrazcih, v obveznih prilogah
in drugem priloženem materialu (izkazi medijskih objav, programski listi …).
6. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za
predmet projektnega poziva (PP-04), znaša
4,156.000 SIT.
7. Razpisni rok: javni projektni poziv se
prične z dnem te objave in je odprt do ponedeljka, 3. maja 2004.
8. Dokumentacija javnega projektnega
poziva
Dokumentacija javnega projektnega poziva obsega:
– besedilo poziva;
– prijavne obrazce: (A) za predstavitev
predlagatelja in (B) za prijavo posameznega projekta;
– vzorec zahtevanih izjav;
– navodila za izpolnjevanje obrazcev.
Razpisno dokumentacijo javnega poziva
lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na naslovu naročnika, pri pristojnem
strokovnem delavcu (tel. 01/360-17-78) v
času uradnih ur.
Razpisna dokumentacija javnega poziva je na voljo tudi na spletni strani http:
//www.brezovica.si.
Občina Brezovica je dolžna na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo
tudi poslati.
9. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena v slovenskem
jeziku na ustreznih prijavnih obrazcih, vsebovati mora vse zahtevane podatke in priloge in mora biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351
Brezovica pri Ljubljani, in sicer do 3. 5. 2004
oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti
kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: “Ne odpiraj
– Prijava na poziv PP-04 – Kultura”. Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva.
10. Izločitev vlog po odpiranju
Iz nadaljnjega postopka se izloči vse
vloge, ki so:
– nepravočasne;
– nepopolne;
– jih ni vložila upravičena oseba.
11. Pristojni uslužbenci
Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil je: Matej Černetič, matej@brezovica.si
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Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih so vsak ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 11. ure.
12. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v
razpisno dokumentacijo na sedežu Občine
Brezovica (Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica pri Ljubljani).
13. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja pravočasnih, popolnih vlog, ki jih je vložila upravičena oseba,
bo izvedena v desetih dneh po preteku roka
javnega poziva, po vrstnem redu prispetja.
Občina Brezovica bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestila praviloma v 7 dneh
po zasedanju in odločitvi strokovne komisije
za posamezno področje.
Občina Brezovica
Ob-8471/04
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št.
72/93 in kasnejše spremembe in dopolnitve), 10. člena Statuta Občine Ajdovščina
(Ur. glasilo, št. 7/99 in Ur. l. RS, št. 2/02) in
določil Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter
sklepa Sveta Občine Ajdovščina z dne 4. 3.
2003, objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnin
1. Predmet javne ponudbe je prodaja naslednjih nepremičnin:
Stavbna zemljišča v k.o. Ajdovščina s
parc. št.:
Parcelna
številka

Kultura

Razred

Površina m2

1747/1
1747/4

njiva
njiva

3
3

3017
234

1747/5
1771/3
1752/1

travnik
travnik
vodotok

3
3

1338
717
2118

1753

pot

1021

1720/3

cesta

738

1820/1

zelenica

178

Gradnja na navedenih zemljiščih, ki vsa
ležijo znotraj območja Zazidalnega načrta
»Ajdovščina – Pod obvoznico« (Ur. l. RS,
št. 87/99) – v nadaljevanju: ZN, je pogojena
z navedenim zazidalnim načrtom in predvideva gradnjo:
– bencinskega servisa s spremljajočim
programom (trgovina, točilnica, skladišča,
spremljajoči prostori, avtopralnica, sanitarije, transformatorska postaja, skladišče
jeklenk gospodinjskega plina),
– funkcionalne enote parkirišče tovornjakov 1, kjer se uredi 45 parkirnih mest za
vlačilce, 6 za male tovornjake in 50 mest za
osebna vozila voznikov tovornjakov,
– funkcionalne enote parkirišče tovornjakov 2, kjer se uredi 42 parkirnih mest za
vlačilce, 7 za male tovornjake in 32 mest za
osebna vozila voznikov tovornjakov.
V skladu z 38. členom ZN so dopustna
odstopanja od namembnosti objektov in
rabe površin v ZN, vendar samo v smislu ustreznejšega koriščenja površin, brez
odstopanja od globalne namembnosti območja.

2. Ponudbena cena
Prodajajo se skupaj vsa zgoraj navedena
zemljišča in vrednost obstoječe komunalne
opreme za celoten ZN.
Vrednost zemljišč ne zajema davka na
promet nepremičnin za parc. št. 1753 in
parc. št. 1720/3, obe k.o. Ajdovščina, kot
tudi ne davka na dodano vrednost za vse
preostale parcele.
Komunalna infrastruktura v območju ZN
obsega: vodovodno omrežje, VN elektro
omrežje, telefonsko omrežje, meteorno kanalizacijo, fekalno kanalizacijo, plinovodno
omrežje in cestni priključek na servisno obvozno cesto. Natančni pogoji komunalnega
urejanja so opredeljeni v petem poglavju ZN.
Najmanjša ponudbena cena za zemljišča in komunalno opremo skupaj znaša
98,791.484 SIT, pri čemer predstavlja
vrednost zemljišč 51,485.500 SIT oziroma
52,12% skupne ponudbene cene, vrednost
komunalne opreme pa znaša 47,305.984
SIT oziroma 47,88% skupne ponudbene
cene. To razmerje bo osnova tudi za kasnejšo določitev razmerja med vrednostjo
zemljišč in vrednostjo komunalne opreme
v doseženi ponudbeni ceni.
Kupec je dolžan poleg kupnine, ki zajema vrednost zemljišč in vrednost komunalne
opreme, plačati tudi davek na dodano vrednost v višini 20% oziroma davek na promet
nepremičnin v višini 2% od dosežene vrednosti zemljišč.
Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo Občini
Ajdovščina ponudil najvišjo ceno skupaj za
zemljišča in komunalno opremo, vendar najmanj v višini ponudbene cene.
3. Čas in naslov za oddajo ponudb
Pisne ponudbe naj ponudniki v zaprti in
zapečateni ovojnici pošljejo ali dostavijo na
naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v ZN
Ajdovščina – Pod obvoznico«. Ponudbe,
poslane po pošti ali dostavljene v vložišče
Občine Ajdovščina, se bodo upoštevale le,
če bodo pravilno označene prispele do torka, 20. 4. 2004 do 10. ure. Javno odpiranje
prispelih pisnih ponudb bo potekalo v istega
dne ob 10.15, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.
4. Drugi pogoji
Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnin
lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije, pravne osebe s
sedežem v Republiki Sloveniji in tujci, kot
jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne
zakonodaje za pridobitev lastninske pravice
tujcev na nepremičninah v RS.
Nepremičnine se prodajajo v stanju kakršnem so, po sistemu »videno-kupljeno«.
Pisna ponudba mora poleg navedbe ponudbene cene vsebovati še:
– potrdilo o vplačani varščini v višini
10,000.000 SIT na Podračun EZR Občine
Ajdovščina št. 01201-0100014597, odprt pri
Upravi RS za javna plačila;
– potrdilo o državljanstvu za fizične
osebe oziroma izvirnik ali overjeno kopijo
izpiska iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, za pravne osebe;
– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina,
v primeru neuspele ponudbe.
Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval pogoje in ponudil najvišjo ceno.
Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 30 dneh
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po prejemu sklepa o izbiri najugodnejšega
ponudnika in plačati celotno kupnino za
zemljišča vključno z davkom na dodano
vrednost oziroma davkom na promet nepremičnin in strošek komunalne opreme v
roku 15 dni od sklenitve pogodbe oziroma
izstavitve računa.
Za sestavo pogodbe poskrbi Občina
Ajdovščina, kupec pa je dolžan plačati stroške potrditve pogodbe v notarskem zapisu.
Ostala določila, pomembna za ureditev odnosov med prodajalcem in kupcem, se opredelijo v pogodbi.
Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim
ponudnikom pa se neobrestovana vrne v
roku 8 dni od dneva izbora najugodnejšega
ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne
bo sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma
izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem
roku, bo vplačana varščina zapadla v korist
Občine Ajdovščina.
Ogled zemljišča je možen ob predhodni
najavi na kraju samem, in sicer v četrtek,
8. 4. 2004 od 10. do 11. ure. Dodatne informacije, kakor tudi fotokopijo »Odloka o zazidalnem načrtu za območje Ajdovščina – Pod
obvoznico« z delnimi grafičnimi prilogami,
lahko dobite na sedežu Občine Ajdovščina
ali po tel. 05/365-91-18, kontaktna oseba Sonja Lovrekovič oziroma na tel. 05/365-91-14,
kontaktna oseba Katarina Ambrožič.
Občina Ajdovščina
Ob-8286/04
Stečajni dolžnik Hotel Lovec d.o.o., Bled
v stečaju, Ljubljanska c. 6, Bled, objavlja
informativno zbiranje ponudb
za prodajo vrednostnih papirjev v lasti
stečajnega dolžnika
Predmet zbiranja ponudb so vrednostni
papirji v lasti stečajnega dolžnika izdajatelja
Soboška Tiskarna Solidarnost Murska Sobota z oznako SOLG 46791 kom in izdajatelja Titan Kamnik z oznako TIKG 27000
kom.
Predmet ponudbe je lahko le odkup
vrednostnih papirjev posameznega izdajatelja 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
vrednostnih papirjev, kakor vse stroške v
zvezi s sestavo pogodbe in prenosom lastninske pravice.
Ponudbe se dostavijo na naslov: Hotel
Lovec d.o.o., Bled v stečaju, p.p. 1522, 1001
Ljubljana, najpozneje v roku 8 dni po objavi
tega oglasa.
Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe o
prodaji vrednostnih papirjev z nobenim od
ponudnikov.
Vse informacije dobijo ponudniki po tel.
01/300-40-80 med 13. in 15. uro ali faks
01/300-40-90.
Stečajni upravitelj Brane Gorše
Št. 6150/04
Ob-8742/04
Stečajni dolžnik Elmaline Productions
d.o.o., Kamnik v stečaju, Ljubljanska cesta
15, 1241 Kamnik, objavlja
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informativno zbiranje ponudb
za prodajo osnovnih sredstev
stečajnega dolžnika
Predmet zbiranja ponudb so naslednja
sredstva:
1. paletni viličar 2T vale,
2. bivalni kontejner,
3. sesalna naprava,
4. krivilni set FI 32,
5. Žaga HSSOV 315.
Predmet ponudbe je lahko le odkup
osnovnih sredstev v celoti.
Ponudnik naj ponudi ceno in rok plačila,
ki ne sme biti daljši od 15 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.
Kupec je dolžan poravnati vse stroške
v zvezi z davčnimi obveznostmi pri prodaji
osnovnih sredstev.
Ponudbe se dostavijo na naslov Elmaline
Productions d.o.o., Kamnik v stečaju, p.p.
1522, 1001 Ljubljana, najpozneje v roku 8
dni po objavi tega oglasa.
Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe
o prodaji osnovnih sredstev z nobenim od
ponudnikov.
Vse informacije dobe ponudniki po tel.
01/300-40-80 med 13. in 15. uro ali faks
01/300-40-90.
Stečajni upravitelj Brane Gorše

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 2/05-11-21102-175/2003-14 Ob-8260/04
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 Barukčić Ivice, sedaj
neznanega prebivališča, izdaja po uradni
dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Barukčić Ivici, roj. 11. 1. 1965, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Medvedova cesta 7, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 32102-2/2003-04
Ob-8292/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Grosuplje, izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00
in 52/02), v postopku uvedbe komasacije
“Podgora”, v zadevi postavitve začasnega
zastopnika komasacijskim udeležencem
Hermanu Mehletu, Janezu Hočevarju in
Kristini Hočevar, vsi ZDA, po pooblastilu
načelnice št. 032-6/00 z dne 3. 4. 2000, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep:
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1. Komasacijskim udeležencem Hermanu
Mehletu, Janezu Hočevarju in Kristini Hočevar, vsi ZDA, se v postopku uvedbe komasacije “Podgora” postavi začasni zastopnik Štefan
Zver, delavec Upravne enote Grosuplje.
2. Začasni zastopnik bo imenovane komasacijske udeležence zastopal v postopku komasacije in zanj opravljal vsa dejanja
pri komasaciji zemljišč toliko časa, dokler
ne nastopijo zakoniti zastopniki ali predstavniki oziroma stranke same ali njihovi
pooblaščenci.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 32102-2/2003-04
Ob-8294/04
Republika Slovenija, Upravna enota Grosuplje, izdaja na podlagi prvega odstavka
51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02),
v postopku uvedbe komasacije “Podgora”,
v zadevi postavitve začasnega zastopnika
komasacijskemu udeležencu Marku Jukiću,
Ljubljana, Dražgoška 12, po pooblastilu načelnice št. 032-6/00 z dne 3. 4. 2000, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Komasacijskemu udeležencu Marku
Jukiću, roj. 3. 6. 1981, s prijavljenim stalnim
prebivališčem v Ljubljani, Dražgoška ulica
12, se v postopku uvedbe komasacije “Podgora” postavi začasni zastopnik Štefan Zver,
delavec Upravne enote Grosuplje.
2. Začasni zastopnik bo imenovanega
komasacijskega udeleženca zastopal v
postopku komasacije in zanj opravljal vsa
dejanja pri komasaciji zemljišč toliko časa,
dokler ne nastopi zakoniti zastopniki ali
predstavnik oziroma stranka sama ali njen
pooblaščenc.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-29-21102-146/2003-13 Ob-8379/04
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 Stojanović Stare Božene, sedaj neznanega prebivališča, izdaja
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Stojanović Stare Boženi, roj. 16. 8. 1952, s prijavljenim stalnim prebivališčem Gestrinova
ul. 1, Ljubljana, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-08-21102-45/2004-12 Ob-8380/04
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 Bešić Hasana, sedaj
neznanega prebivališča, izdaja naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Bešić Hasanu, roj. 12. 5. 1945, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Nanoška
ulica 5, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-29-21102-979/2003-7 Ob-8383/04
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 Savić Saša, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Savić Saši, roj. 18. 2. 1969, s prijavljenim
stalnim prebivališčem Hafnerjeva ul. 04/a,
Ljubljana, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-11-21102-637/2002-20Ob-8384/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2.
2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Kremljak Andreja, sedaj
neznanega prebivališča, izdaja po uradni
dolžnosti nasledjni sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Kremljak Andreju, roj. 27. 10. 1968, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Štefanova ulica 13, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-29-21102-414/2003-11Ob-8385/04
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 Srakar Janeza, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Srakar Janezu, roj. 20. 5. 1978, s prijavljenim
stalnim prebivališčem Čufarjeva ul. 13,
Ljubljana, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-11-21102-174/2003-15Ob-8762/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24.
2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča Šeme Jožefa, sedaj
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Št.

neznanega prebivališča, izdaja po uradni
dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Šeme Jožefu, roj. 22. 4. 1940, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Šišenska
cesta 44, se postvi 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. 209-581/2003
Ob-8764/04
Upravna enota Izola izdaja na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) v zadevi ugotavljanja
dejanskega stalnega prebivališča Lovas
Daniela, sedaj neznanega prebivališča, po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Petrak-Mlekuž Mirjam iz Izole, Drevored 1. maja 006, tajnico Krajevne skupnosti
Izola, Halietum, Jagodje-Dobrava se postavi
za začasno zastopnico stranki Lovas Danielu, rojenemu 22. 11. 1963 v Novem Sadu,
s prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu Izola, Gregorčičeva ulica 39, sedaj
neznanega prebivališča.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi sama stranka, njen zastopnik ali
pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-29-21102-738/2003-8 Ob-8766/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99,
70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Pelič Franca, Pelič Helene in
Pelič Mice, sedaj neznanega prebivališča,
izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika strankam
Pelič Franc, roj. 7. 2. 1968, Pelič Helena,
roj. 8. 1. 1999 in Pelič Mici, roj. 18. 5. 1989,
s prijavljenim stalnim prebivališčem na Igu,
št. 440, Ljubljana, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-11-21102-862/2002-14Ob-8767/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99,
70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Sagaj Zlatka, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Sagaj Zlatku, roj. 18. 8. 1948, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Polje cesta XII/2, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
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Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Ob-8259/04
Demokratična stranka upokojencev Slovenije – DeSUS, Kersnikova 6, Ljubljana,
objavlja
skrajšano letno poročilo prihodkov
in odhodkov
v obdobju od 1. 1. 2003 do 31. 12.
2003

Zap. št.

Postavka

I.
1.
2.
3.

Prihodki
Prihodki iz državnega proračuna
Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov, ki presegajo v zakonu
določeno višino
Drugi prihodki
Celotni prihodki
Odhodki
Stroški volitev
Drugi stroški in izredni odhodki
Celotni odhodki
Presežek prihodkov nad odhodki
Presežek odhodkov nad prihodki

4.

5.
II.
1.
2.
III.
IV.

Znesek v SIT

36,462.000
42,793.000
7,369.000

3,953.000
90,577.000

52,106.000
52,106.000
38,471.000

skrajšano letno poročilo sredstev in viri sredstev
na dan 31. 12. 2003
Zap. št.

Postavka

I.
1.
2.
3.
4.
5.

Sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne finančne naložbe
Kratkoročne finančne naložbe
Denarna sredstva na računih
Druga sredstva
Skupaj sredstva
Obveznosti do virov sredstev
Ustanovitveni vložek
Dolgoročne obveznosti iz financiranja
Kratkoročne obveznosti iz financiranja
Druge obveznosti do virov sredstev
Skupaj viri sredstev

II.
1.
2.
3.
4.

Znesek v SIT

1,335.000
7,223.000
36,395.000
330.000
45,283.000
1,782.000
5,030.000
38,471.000
45,283.000
Demokratična stranka
upokojencev Slovenje – DeSUS

Št. 1341/03-221/4-2004
Ob-8323/04
V register političnih strank se pod zaporedno številko 49 vpiše politična stranka
Slovenija je naša, s kratico imena SJN
in s sedežem v Kopru, Gortanov trg 15.
Znak stranke je sestavljen iz dveh delov:
grafično simbolnega in iz črkopisja. Simbol
– peterokraka abstraktna forma (barva:
PANTONE 150) je združen s črkopisom
– SLOVENIJA JE NAŠA (barva: siva, ra-

zen besede JE – barva PANTONE 150).
Črke v črkopisu so male tiskane. Značilnost črk je neserifna pisava. Tipografija
se imenuje Helvetica in se dopolnjuje z
grafičnim simbolom.
Kot zastopnik politične stranke Slovenija
je naša se v register političnih strank vpiše
Boris Popovič, predsednik stranke.
Matična številka politične stranke je:
1029860.
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Zap. Postavka
št.

3.
4.
5.

Znesek v SIT

Kratkoročne finančne naložbe
785.472,10
Denarna sredstva na računih 22,821.537,05
Druga sredstva
3,455.805,65
Skupaj sredstva
59,054.417,54
Obveznosti do virov sredstev
Ustanovitveni vložek
–
Dolgoročne obveznosti
iz financiranja
2,642.853,12
Kratkoročne obveznosti
iz financiranja
102,793.550,09
Druge obveznosti do virov
sredstev
3,227.372,00
Presežek odhodkov nad
prihodki
-49,609.357,67
Skupaj viri sredstev
59,054.417,54
Liberalna demokracija Slovenije

II.
1.
2.
3.
4.
5.

Ob-8807/04
Zveza za napredek Radeč in radeškega
okoliša V gaju 15, Radeče, objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju od
1.1. do 31. 12. 2003
Zap. Postavka
št.

Ob-8401/04
Liberalna demokracija Slovenije, Trg republike 3, Ljubljana, objavlja

I.
1.

Prihodki
Prihodki iz državnega
proračuna
2. Prihodki iz proračuna
lokalnih skupnosti
3. Prispevki pravnih in fizičnih
oseb ter zasebnikov
4. Prispevki pravnih in fizičnih
oseb ter zasebnikov, ki
presegajo trikratno povprečno
plačo na delavca v RS
5. Drugi prihodki
Celotni prihodki
II. Odhodki
1. Stroški volitev
2. Drugi stroški in izredni
odhodki
Celotni odhodek
III. Presežek prihodkov
nad odhodki
IV. Presežek odhodkov
nad prihodki
V. Presežek odhodkov
iz prejšnjih let
VI. Ugotovljen poslovni izid

Znesek v SIT

206,287.237,60
187,789.981,82
24,744.210,00

9,254.000,00
32,067.234,37
460,142.663,79
–
374,164.599,09
374,164.599,09
85,978.064,70
–
135,587.422,37
49,609.357,67

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev na dan
31. 12. 2003
Zap. Postavka
št.

I.
1.
2.

Sredstva
Opredmetena osnovna
sredstva
Dolgoročne finančne naložbe

2.
II.
1.
2.

skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju od
1. 1. do 31. 12. 2003
Zap. Postavka
št.

I.
1.

Znesek v SIT

28,764.230,74
3,227.372,00

III.

Prihodki
Prihodki iz proračuna
lokalnih skupnosti
Drugi prihodki
Celotni prihodki
Odhodki
Stroški volitev
Drugi stroški in
izredni odhodki
Celotni odhodki
Presežek prihodkov
nad odhodki

Znesek v SIT

236.700,00
14.796,19
251.496,19

163.279,80
163.279,80
88.216,39

skrajšano letno poročilo
sredstev in virov sredstev v obdobju od
1.1. do 31. 12. 2003
Zap. Postavka
št.

I.
1.
II.
1.
1.

Sredstva
Denarna sredstva
na računih
Skupaj sredstva
Obveznosti do virov
sredstev
Kratkoročne obveznosti
iz financiranja
Druge obveznosti do
virov sredstev
Skupaj viri sredstev

Znesek v SIT

88.216,39
88.216,39

19.442,93
68.773,46
88.216,39

Zveza za napredek Radeč in radeškega
območja
Št. 03-3/40-6
Ob-8811/04
Združena lista socialnih demokratov
objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju od
1. 1. do 31. 12. 2003
I. Prihodki
1. Prihodki iz državnega
proračuna in lokalnih skupnosti 175,768.254,83 SIT
2. Prispevki pravnih in fizičnih
oseb ter zasebnikov
65,103.309,75 SIT
3. Drugi prihodki
61,487.919,76 SIT

Celotni prihodki
II. Odhodki
1. Drugi stroški in izredni
odhodki
2. Stroški volitev
Celotni odhodki
Presežek prihodkov

302,359.484,34 SIT
250,325.339,02 SIT
17,433.914,03 SIT
267,759.253,05 SIT
34,600.231,29 SIT

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev na dan
31. 12. 2003
I. Sredstva
1. Opredmetena osnovna
sredstva
129,408.501,61 SIT
2. Dolgoročne finančne naložbe
753.457,68 SIT
3. Poslovne terjatve
8,650.864,60 SIT
4. Kratkoročne finančne naložbe 50,820.339,27 SIT
5. Denarna sredstva na računu 19,615.235,06 SIT
6. Aktivne časovne razmejitve
–
Skupaj sredstva
209,248.398,22 SIT
II. Obveznosti do virov sredstev
1. Obveznosti do lastnikov sred.
v upravljanju
96,105.029,96 SIT
2. Dolgoročne rezervacije
10,494.018,77 SIT
3. Poslovne obveznosti
13,171.544,81 SIT
4. Finančne obveznosti
26,010.606,67 SIT
5. Pasivne časovne razmejitve
–
6. Ugotovljen poslovni izid
63,467.198,01 SIT
Skupaj viri sredstev
209,248.398,22 SIT
Združena lista socialnih demokratov

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 121-05/2004-0504
Ob-8303/04
Upravna enota Kranj preneha hraniti pravila sindikata podjetja AMD Kranj, Koroška cesta 53d, vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 33.
Iz evidence statutov sindikatov se pravila
izbrišejo z dnem 19. 3. 2004.
Št. 028-1/2004-5
Ob-8322/04
Pravila Sindikata IBE d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, sprejeta
dne 11. 2. 2004, se hranijo v Upravni enoti
Ljubljana, Izpostava Vič-Rudnik, Trg MDB 7,
1111 Ljubljana.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 168 z
dne 26. 2. 2004.
Št. 024-2/04
Ob-8399/04
Upravna enota Tolmin, Oddelek za kmetijstvo in gospodarske dejavnosti, z dnem
izdaje te odločbe izbriše iz evidence statutov sindikatov v hrambi, Sindikat podjetja
Mlinotest Pekarna Tolmin, s sedežem v
Tolminu, Ul. padlih borcev 11/a.
Pravila sindikata so bila vpisana v evidenco dne 19. 5. 1993 pod zap. št. 5, z nazivom Pravila sindikata podjetja Mlinotest
Pekarna Tolmin.
Št. 114-10/2004-310
Ob-8753/04
Pravila Sindikata javno vzgojnovarstvenega zavoda vrtca Prevalje, s
sedežem na Prevaljah, Zgornji kraj 12,
se z dnem 25. 3. 2004, hranijo pri Upravni
enoti Ravne na Koroškem in so vpisana
v evidenco statutov sindikatov pod zap.
št. 20.
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Št. 0404-013-2/2004
Ob-8754/04
Pravila Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikata lesarstva Slovenije, Sindikata Inles trgovina d.d., ki so bila z odločbo
št.: 05-PL-013-6-94 z dne 28. 2. 1994 sprejeta
v hrambo pri Občini Ribnica pod zap. št. 7, se
s 26. 3. 2004 vzamejo iz hrambe in izbrišejo
iz evidence statutov sindikatov.
Št. 028-1/2004-0202024
Ob-8755/04
1. Upravna enota Ptuj preneha hraniti
pravila Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, sindikata podjetja Zorn d.o.o.,
Puhova ul. 12, 2250 Ptuj.
2. Pravila, navedena v 1. točki tega izreka, ki se nahajajo v evidenci statutov pod
zaporedno številko 64, se vzamejo iz hrambe z dnem izdaje te odločbe in se izbrišejo
iz evidence statutov.

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-8782/04
Prenehanje izhajanja Podjetniškega
informatorja
V Uradnem listu RS, št. 6 z dne 23. 1.
2004, je bilo objavljeno, da bo v tekočem
letu pod okriljem Pospeševalnega centra za
malo gospodarstvo izhajal tudi Podjetniški
informator.
Glede na nova – objektivna – dejstva, ki
so nastopila v obdobju po omenjeni objavi,
sporočamo, da omenjeno glasilo letos ne
bo izhajalo.
Ob-8263/04
Izdajatelj časopisa Snežnik je družba
GA-COMMERCE, grafične storitve, trgovina
in radiodifuzija, d.o.o., Bazoviška 40, 6250
Ilirska Bistrica.
Na podlagi osnovnega vložka in sorazmerno z njegovo vrednostjo v osnovnem
kapitalu, ima vsak družbenik naslednje poslovne deleže:
– Zejnulovič Borislav, Bazoviška 40,
6250 Ilirska Bistrica, ima svoj poslovni delež v višini 2,117.000 SIT,
– Zejnulovič Alma, Bazoviška 40, 6250
Ilirska Bistrica, ima svoj poslovni delež v
višini 1,771.000 SIT in
– Zejnulovič Hrvoje, Bazoviška 40, 6250
Ilirska Bistrica, ima svoj poslovni delež v višini 1,598.000 SIT.
Ob-8273/04
Firma in sedež izdajatelja: Mladina časopisno podjetje d.d., Trubarjeva cesta 79,
Ljubljana.
Odgovorna oseba izdajatelja: Andrej Klemenc, direktor družbe.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Robert
Botteri, Katja Kobal, Miha Štamcar (predsednik), Branimir Štrukelj, Borut Rismal.
Podatki o osebah, ki imajo najmanj
pet-odstotni lastniški ali upravljalski delež oziroma delež glasovalnih pravic v
premoženju izdajatelja splošno-informativnega tiskanega dnevnika in tednika
ter radijskega in televizijskega programa:
Nežmah Bernard, V Dovjež 18, Ljubljana
(6,92%); Fras Miha, Mirje 29, Ljubljana

(5.54%), Botteri Robert, Jakčeva 22, Ljubljana (6,92%); Delo TČR d. d., Dunajska
cesta 5 (7,53%), Ljubljana, Factor Leasing
d.o.o., Tivolska 48, Ljubljana (18,77%),
Klemenc Andrej, Ulica Gubčeve brigade
39, Ljubljana (14,45%).
Ob-8287/04
Ime in sedež pravne osebe: Radio Štajerski val d.o.o., Šmarje pri Jelšah, Akšerčev
trg 021, 3240 Šmarje pri Jelšah.
Odgovorna oseba družbe: direktor, Damjan Gobec.
Nadzorni organ organa upravljanja je
skupščina družbe.
Podatki o fizičnih in pravnih osebah, ki
imajo v premoženju podjetja Radio Štajerski val najmanj 5% lastniški ali upravljalski
delež oziroma najmanj 5% delež glasovalnih pravic:
– Kmečka družba, Skupina Kmečka
družba. Finančna družba, d.d., Celovška
206, 1000 Ljubljana (47,21%),
– Slovenska odškodninska družba, Mala
ulica 5, 1001 Ljubljana, (10,01%),
– Kapitalska družba, d.d. Dunajska 56,
1000 Ljubljana, (10,01%),
– Marjan Cerjak, Pečica 1, 3241 Podplat, (5,30%),
– Darja Lojen, Zelena ulica 4, 3240
Šmarje pri Jelšah, (5,30%).
Ob-8393/04
Ime javnega glasila: Radio Bakla.
Izdajatelj: Noblesse, d.o.o., Rečica 22,
3327 Šmartno ob Paki.
Ime in priimek fizične osebe, ki ima več
kot 5% delež kapitala: Martina Steblovnik,
Rečica 22, 3327 Šmartno ob Paki, Jože Steblovnik, Rečica 22, 3327 Šmartno ob Paki.
Direktorica: Martina Steblovnik.
Ob-8396/04
Medija: revija Nova revija, mesečnik
Ampak.
Osebe, ki imajo v firmi najmanj 5% delež
kapitala:
– Nikolaj Grafenauer, Bratovševa pl. 21,
Ljubljana,
– Bernik Janez, Breznica 41a, 4274
Žirovnica,
– Jaroslav Skrušny, Vrtača 7a, Ljubljana,
– Drago Jančar, Velika čolnarska 8,
Ljubljana,
– Jože Snoj, Pod brezami 16, Ljubljana,
– Manca Košir, Gorkičeva ul. 16, Ljubljana,
– Drago Bajt, Celovška c. 87, Ljubljana,
– Peter Jambrek, Cesta v Megre 4,
Bled,
– Tomaž Zalaznik, Novo Polje, Cesta
VI/4, Ljubljana.
Organa upravljanja družbe sta skupščina
in direktor.
Direktor družbe je Tomaž Zalaznik.
Ob-8489/04
Seznam fizičnih oseb oziroma firm, ki
imajo v našem premoženjskem stanju najmanj 5 odstotni delež kapitala ali najmanj 5
odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic na dan 31. 12. 2003:
– DZS, d.d., Mali trg 6, Ljubljana,
– Vurušič Jana, Celovška 44, Ljubljana.
Član uprave: mag. Ladislav Jalševac.
Člani nadzornega sveta: mag. Robert
Krajnik, Ada de Costa Petan, Jana Vurušič.
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Ob-8750/04
Mediji: Delo, Nedelo, Slovenske novice, MM Marketing magazin, Golden drum
magazine, Družinski delničar, Grafičar,
Delo fax, Več.
Imena članov uprave Delo d.d.: Jure Apih,
predsednik uprave, Ivo Oman, član uprave.
Imena članov nadzornega sveta Delo
d.d.: Robert Šega (predsednik), Tomaž Kuntarič (namestnik predsednika), Ženja Leiler
Kos (namestnica predsednika), Tomaž Košir, Tone Turnšek, Milan Grad.
Ob-8752/04
Televizijski program: Vaš kanal.
Izvajalec: Televizija Novo mesto, d.o.o.
Več kot 5% delež kapitala upravljalskih
oziroma glasovalnih pravic imajo:
1. Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, 8000 Novo mesto – 61,58%,
2. Irena Vide, Gotna vas 26, 8000 Novo
mesto – 19,44%,
3. Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto
– 8,94%.
Direktorica: Irena Vide.

Objave
gospodarskih družb
Odkupi poslovnih deležev
družb
Ob-8272/04
V skladu z 465. členom Zakona o gospodarskih družbah družba Gozdarstvo Grča,
d.d., Rožna ul. 39, 1330 Kočevje, obvešča delničarje, da je Gozdno gospodarstvo
Novo mesto, d.d., postala lastnica skupaj
118.440 delnic družbe Gozdarstvo Grča,
d.d., kar predstavlja 25,39% v osnovnem
kapitalu družbe.
Gozdarstvo Grča, d.d.
direktor družbe
mag. Branko Južnič
Št. 353/04
Ob-8395/04
V skladu s četrtim odstavkom 465.
člena ZGD družba Gozdno gospodarstvo
Novo mesto d.d., Gubčeva 15, 8000 Novo
mesto, objavlja, da je družba Gozdarstvo
Grča gozdna proizvodnja, razrez lesa in trgovina d.d., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje,
postala lastnik 118.440 delnic Gozdnega
gospodarstva Novo mesto d.d., kar predstavlja 27,63% v osnovnem kapitalu družbe
Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d.
Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d.
direktor družbe
Št. 102032
Ob-8397/04
V skladu s 465. členom ZGD uprava
družbe Mladinska knjiga Birooprema d.d.,
Ljubljana, Dunajska 121, objavlja naslednje
sporočilo:
Mladinska knjiga Založba d.d., Ljubljana,
Slovenska 29, je postala lastnica in imetnica
133.025 navadnih imenskih delnic družbe
Mladinska knjiga Birooprema d.d. in s tem
postala lastnica 54,89% vseh delnic družbe
Mladinska knjiga Birooprema d.d.
Uprava družbe Mladinska knjiga
Birooprema d.d.
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Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Št. 4
Ob-8391/04
Na podlagi drugega odstavka 313. člena
Zakona o gospodarskih družbah objavlja
uprava Factor banke d.d. emisijski znesek
in rok za uveljavitev predkupne pravice ob
izdaji novih delnic Factor banke d.d. iz odobrenega kapitala
Osnovni kapital Factor banke d.d. se
poveča za 120,000.000 SIT. Za povečanje
osnovnega kapitala se izda 60.000 navadnih (rednih) delnic z nominalno vrednostjo
2.000 SIT/delnica in s skupno nominalno
vrednostjo v višini 120,000.000 SIT. Vse
novo izdane delnice so imenske in istega
razreda kot obstoječe delnice banke.
Pravico do vpisa novih delnic imajo le
obstoječi delničarji banke, ki so vpisani v
knjigi delničarjev na dan 1. 4. 2004. Vpis
novih delnic bo na sedežu banke od 5. 4.
2004 do 21. 4. 2004.
Besedilo sklepa o povečanju kapitala in
obrazci za vpis delnic, s katerimi uveljavljajo
predkupno pravico, so delničarjem na voljo
na sedežu banke.
Factor banka d.d.
uprava banke
Ob-8751/04
Direktor družbe OKP javno podjetje za
komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.,
Zdraviliški trg 13, Rogaška Slatina, Anton
Krivec, družba je vpisana pri Okrožnem
sodišču v Celju pod št. reg. vl. 1-0120000, skladno z določbo 454. člena Zakona
o gospodarskih družbah objavlja naslednji
sklep:
Ugotovi se in hkrati ponovno potrdi, da
se je v sodni register vpisani osnovni kapital
družbe 66,466.000 SIT zaradi izločitve vrednosti osnovnih sredstev, vezanih na dejavnost pokopališča Brestovec, vrednosti kamnolomov in vrednosti kotlovnice v Ratanski
vasi, zmanjšal na znesek 18,354.000 SIT.
Upnike pozivamo, da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
OKP Rogaška Slatina d.o.o.

Sklici skupščin
Ob-8265/04
Na podlagi poglavja 7 Statuta družbe
HYPOS – Muta, podjetje za hidravliko, d.d.,
Koroška c. 57, Muta, uprava in nadzorni
svet sklicujeta
9. skupščino delniške družbe
HYPOS – Muta, podjetje za hidravliko
in pnevmatiko,d.d., Koroška c. 57, 2366
Muta,
dne 4. 5. 2004 s pričetkom ob 13. uri v
prostorih družbe HYPOS – Muta, d.d., Koroška c. 57, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev zasedanja skupščine, ugotovitev navzočnosti ter sklepčnosti in izvolitev
delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi delovna telesa v predlaganem sestavu, ugotovi
sklepčnost in sprejme predlagani dnevni red.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje
notarka Sonja Kralj iz Slovenj Gradca.
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2. Obravnava in sprejem letnega poročila za poslovno leto 2003 z revizijskim poročilom in mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in s
poročilom o preveritvi poslovnega poročila
skupščina sprejme letno poročilo družbe za
leto 2003.
3. Odločanje o razporeditvi bilančnega
dobička za leto 2003 in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za
leto 2003.
Predlog sklepa:
1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta skupščina sprejme sklep, da ostane bilančni dobiček za leto 2003 v višini
19,568.889,73 SIT nerazporejen.
2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje
in odobrava njuno delo v poslovnem letu
2003.
4. Imenovanje revizijske hiše za revidiranje poslovnih rezultatov za leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za izvedbo revizije za leto 2004
imenuje revizijska hiša M-Revizija in svetovanje,d.o.o., Vojnik.
5. Razrešitev člana nadzornega sveta
Rolfa Otta Streiba.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se razreši član nadzornega sveta Rolf
Otto Streib.
6. Imenovanje novega člana nadzornega
sveta Tomaža Ročnika.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se imenuje nov član nadzornega sveta Tomaž Ročnik.
7. Informacija in obravnava poslovanja
v letu 2004.
Predlog sklepa: sprejme se informacija o
poslovanju družbe v letu 2004.
8. Vprašanja in pobude.
Udeležba na skupščini
Vsi delničarji, ki se nameravajo udeležiti
zasedanja skupščine, so dolžni svojo udeležbo na skupščini sporočiti družbi tako, da
najkasneje deset dni pred sejo skupščine
shranijo delnice ali ustrezna potrdila o lastništvu delnic na sedežu družbe, oziroma
najkasneje tri delovne dni pred zasedanjem
skupščine v pisni obliki potrdijo svojo udeležbo.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno dostavljeno
družbi 3 dni pred zasedanjem skupščine
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Udeležence pozivamo, da pridejo na
skupščino vsaj 30 minut pred začetkom
njenega zasedanja. Ob prihodu se prijavijo
z osebno izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom ter prevzamejo glasovnice in gradivo.
Gradivo za skupščino bo delničarjem na
vpogled 20 dni pred zasedanjem skupščine,
vsak delovni dan od 9. do 14. ure v tajništvu
na sedežu družbe, Koroška c. 57.
Delničarje pozivamo, da svoje morebitne nasprotne predloge pisno posredujejo
upravi družbe v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne
bo sklepčna, nastopi 30 minutni odmor,
po katerem se prične ponovno zasedanje
skupščine v istih prostorih. Skupščina bo v
tem primeru veljavno odločala ne glede na
število zastopanega kapitala.
HYPOS – Muta
uprava in nadzorni svet

Ob-8266/04
Na podlagi 39. in 40. člena statuta družbe Steklarna Hrastnik – skupina, podjetje
za upravljanje družb, d.d., Cesta 1. maja
14, uprava sklicuje
9. skupščino
Steklarne Hrastnik – skupina d.d.
Hrastnik, Cesta 1. maja 14,
ki bo dne 10. 5. 2004 ob 12.30, na sedežu družbe v Hrastniku, Cesta 1. maja 14, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep:
Izvoli se:
– za predsednico skupščine: Ksenija
Jakopič,
– za preštevalki glasov: Sabina Medved
in Janja Rojko.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marjana Kolenc Rus.
2. a) Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta po 274.a členu
Zakona o gospodarskih družbah.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2003.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni
dobiček Steklarne Hrastnik – skupina d.d.
iz leta 2003 v višini 192,815.018,44 SIT, se
razporedi v druge rezerve iz dobička.
c) Podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu za leto 2003.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina podeli razrešnico direktorju družbe in
članom nadzornega sveta družbe za leto
2003.
3. Določitev nagrade članom nadzornega sveta.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: članom nadzornega sveta
se izplača nagrada za delo v nadzornem
svetu, in sicer za predsednika nadzornega
sveta v višini 850.000 SIT (bruto), za člane
nadzornega sveta pa v višini 750.000 SIT
(bruto).
Nagrade se izplačajo iz tekočega poslovanja družbe v letu 2004.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2004.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2004 skupščina
imenuje družbo PricewaterhouseCoopers
d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana.
5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
1. Spremeni se 2. člen statuta, in sicer
tako, da se dopolni dejavnost družbe z dejavnostjo: M/80.422 Drugo izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
2. V 36. členu statuta se za prvim odstavkom doda nov, drugi odstavek, ki se
glasi:
»Članom komisij, ki jih imenuje nadzorni
svet v skladu z 270. členom Zakona o gospodarskih družbah, za delo v komisiji pripada plačilo, katerega višino določi nadzorni
svet s sklepom o imenovanju komisij.«
3. Skladno s sklepom skupščine se
sprejme čistopis statuta.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
bo na voljo v tajništvu na sedežu družbe vsak
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delavnik od 9. do 11. ure v času od dneva
objave sklica skupščine z dnevnim redom do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo vsi imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo na
skupščini delničarji ali njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, ki najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine upravi delniške družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pol ure (30 minut) pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje
na skupščini.
Steklarna Hrastnik – skupina d.d.
direktor
mag. Stojan Binder
Ob-8688/04
Na podlagi prvega odstavka 13. člena
Statuta družbe Forstek, orodjarstvo, inženiring, trgovina, zastopstvo, d.d., Hrastnik,
Planinska cesta 15, Dol pri Hrastniku, uprava sklicuje
11. skupščino
družbe Forstek d.d. Hrastnik, Dol pri
Hrastniku, Planinska cesta 15,
ki bo v sredo, dne 12. 5. 2004, ob 13.
uri na sedežu družbe na Dolu pri Hrastniku,
Planinska cesta 15, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– predsedujočega skupščine,
– verifikacijska komisija v sestavi predsednika in dveh preštevalcev glasov (članov).
Seji bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Obravnava in potrditev letnega poročila družbe za leto 2003 z mnenjem revizorja.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: sprejme in potrdi se letno
poročilo družbe za leto 2003 z mnenjem
revizorja.
3. 1) Sprejem sklepa o delitvi bilančnega
dobička za leto 2003.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: bilančni dobiček poslovnega
leta 2003 v višini 58,741.168,09 SIT ostane
nerazporejen.
2) Podelitev razrešnice upravi družbe
za leto 2003.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: skupščina podeli razrešnico
članom uprave družbe za leto 2003.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
bo na voljo v tajništvu na sedežu družbe vsak
delavnik od 11. do 13. ure v času od dneva
objave sklica skupščine z dnevnim redom, do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
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Skupščine se lahko udeležijo vsi imetniki
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo na
skupščini delničarji ali njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, ki najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine upravi delniške družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi
z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pol ure pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.
Forstek d.d. Hrastnik
uprava

Zavarovanja
SV 341/04

Ob-8336/04

Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 341/04 z dne
25. 2. 2004, je bilo štirisobno stanovanje
(4S) z oznako C2BN1ST06 v velikosti: stanovanjski prostori 94,98 m2, loggia 7,44 m2,
s pripadajočo shrambo C2BST06 v velikosti 10,64 m2, in garaža oziroma parkirno
mesto št. 178 in 179, vse v objektu C2B
na naslovu Tacenska cesta 121b, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 113/19 katastrska
občina Vižmarje, last solidarnih dolžnikov
Aleša Horvata iz Murske Sobote in Natalije
Hudrap iz Raven na Koroškem, na podlagi
prodajne pogodbe št. 4233-254/04-1 z dne
28. 1. 2004 in dodatka št. 1 k prodajni pogodbi št. 4233-254/04-2 z dne 12. 2. 2004,
sklenjenih s prodajalcem Stanovanjskim
skladom Republike Slovenije, javni sklad
iz Ljubljane, zastavljeno v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
149.749 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR
na dan plačila, s pripadki.
SV 339/04

Ob-8338/04

Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 339/04 z dne
25. 2. 2004, je bilo dvosobno stanovanje
(2S) z oznako A01N2ST09 v velikosti: stanovanjski prostori 55,01 m2, s pripadajočo
shrambo A01ST09 v velikosti 4,74 m2, in
garaža oziroma parkirno mesto št. 3, vse
v objektu A01 na naslovu Ljubljana, Tacenska 121, ki stoji na parc. št. 113/39
katastrska občina Vižmarje, last dolžnika
Martina Kokola, Srednje 28, na podlagi
prodajne pogodbe št. 4233-231/04-1 z dne
27. 1. 2004 in dodatka št. 1 k prodajni pogodbi št. 4233-231/04-2 z dne 18. 2. 2004,
sklenjenih s prodajalcem Stanovanjskim
skladom Republike Slovenije, javni sklad
iz Ljubljane, zastavljeno v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
67.806 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR
na dan plačila, s pripadki.
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SV 397/04
Ob-8339/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 397/04 z dne 4. 3.
2004, je bilo dvosobno stanovanje št. 13 v
izmeri 61,14 m2, v II. nadstropju stanovanjske hiše Cesta revolucije 2/a, Jesenice,
stoječe na parc. št. 518/4, k.o. Jesenice,
last zastaviteljice Marice Djordjeske iz Jesenic, na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
297-257/92 z dne 25. 11. 1992, sklenjene z
Občino Jesenice, zastavljeno v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 54.765
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije, s pripadki.
SV 334/04
Ob-8340/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 334/04 z dne
25. 2. 2004, je bila garsonjera št. 6/05 v izmeri 27 m2, v 6. nadstropju, s pripadajočo
kletjo, v stanovanjskem objektu na naslovu
Brilejeva 6, Ljubljana, stoječem na parc. št.
105/5 in 107/13, k.o. Dravlje, last dolžnice
Mateje Križan, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 16. 2. 2004, sklenjene s prodajalko
Jenny Sraka iz Ljubljane, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 34.040 EUR, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju BS na dan plačila, s
pripadki.
SV 394/04
Ob-8341/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 394/04 z dne
3. 3. 2004, je bilo stanovanje št. 5 v izmeri
38,90 m2 v mansardi, s pripadajočo drvarnico v izmeri 0,75 m2, v oziroma ob stanovanjski stavbi Cesta na Loko 20, Ljubljana,
stoječi na parc. št. 261.S, katastrska občina
Trnovsko predmestje, last dolžnika Izeta Pajalića iz Ljubljane, na podlagi prodajne pogodbe z dne 23. 2. 2004, sklenjene z Marijo
Mikec iz Logatca, zastavljeno v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 23.190
EUR, v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju BS na dan plačila, s pripadki.
SV 282/04
Ob-8342/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 282/04 z dne 18. 2.
2004, je bilo triinpolsobno stanovanje št. 6,
v izmeri 127,45 m2, duplex, v I. in II. stopnišču stanovanjskega bloka B2 v Ljubljani,
Žaucerjeva ulica 16, stoječega na parc. št.
1274/1, 1274/3, 1273/2, 1275/4, 1273/2,
1272/4, 1272/5, 1272/6, 1285/6, 1271/1,
1271/2, 1270/9, 1270/3 in 1270/4, vse k.o.
Vič, last Faruka Porobića in Nade Porobić iz
Ljubljane, na podlagi prodajne pogodbe št.
263/87-05/1 z dne 30. 4. 1987, sklenjene s
prodajalcem Gradbenim podjetjem Grosuplje n.sol.o., zastavljeno v korist upnice Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 189.000
EUR, v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije, s pripadki.
SV 337/04
Ob-8343/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 337/04 z dne 25. 2.
2004, je bilo enosobno stanovanje v skupni izmeri 34,24 m2, v pritličju stanovanjske
stavbe Vilharjeva 35, Ljubljana, stoječe na
parc. št. 1747, k.o. Bežigrad, last dolžnice
in solidarnega poroka, Nine Remškar in
Andreja Remškarja iz Ljubljane, na pod-
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lagi prodajne pogodbe z dne 2. 12. 2003,
sklenjene s prodajalko Marijo – Ano Jelen
iz Velenja, zastavljeno v korist upnice Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 30.330
EUR, v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju BS na dan plačila, s pripadki.
SV 343/04
Ob-8344/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 343/04 z dne
25. 2. 2004, je bilo dvosobno stanovanje s
kabinetom (2S+K) z oznako C2BPTST04 v
velikosti: stanovanjski prostori 71,81 m2, pokrit balkon 4,4 m2, nepokrit balkon 11,6 m2,
vrt 93 m2, s pripadajočo shrambo C2BST04
v velikosti 8,91 m2, in garaži oziroma parkirni mesti št. 173 in 174, vse v objektu C2B
na naslovu Tacenska cesta 121b, Ljubljana,
ki stoji na parc. št. 113/19 k.o. Vižmarje,
last solidarnih dolžnikov Marka Seršena iz
Arje Vasi in Nine Koren-Seršen iz Celja,
na podlagi prodajne pogodbe št. 4233260/04-1 z dne 28. 1. 2004 in dodatka št.
1 k prodajni pogodbi št. 4233-260/04-2 z
dne 13. 2. 2004, sklenjenih s prodajalcem
Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javni sklad iz Ljubljane, zastavljeno v
korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 63.190 EUR, v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR
na dan plačila, s pripadki.
SV 462/04
Ob-8345/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 462/04 z dne 18. 3.
2004, sta bila dvosobno stanovanje št. 2, v
izmeri 53,73 m2, v 1. nadstropju, last solidarnega poroka Borisa Skumavca z Jesenic, na podlagi prodajne pogodbe št. 13/93,
sklenjene dne 8. 10. 1993 z Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne
energije, p.o. Kranj, ter aneksa št. 01/2004 k
prodajni pogodbi št. 13/93, sklenjenega dne
1. 3. 2004 z Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Kranj, ter trisobno stanovanje št. 3 v izmeri
71,99 m2, v II. nadstropju, levo, last dolžnice Tanje Skumavc z Jesenic, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. Id.-63858/2004,
sklenjene dne 15. 3. 2004 z Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Kranj, obe nepremičnini se
nahajata v stanovanjskem objektu na naslovu Maršala Tita 69, Jesenice, ki stoji na
parc. št. 508/1 k.o. Jesenice, zastavljena v
korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 46.250 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR
na dan plačila, s pripadki.
SV 396/04
Ob-8346/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 396/04 z dne 4. 3.
2004, je bilo trisobno stanovanje št. 11 v
izmeri 83,21 m2, v II. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Hrušica 71/g, Jesenice,
stoječe na parc. št. 267/1, k.o. Hrušica, last
zastaviteljev Sonje Koranter in Silvestra Koranterja, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 24. 5. 2000, sklenjene z Marjanom
Fabjanom iz Hrastja, zastavljeno v korist
upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 56.835 EUR, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije, s
pripadki.
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SV 353/04
Ob-8347/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 353/04 z dne
26. 2. 2004, je bilo štirisobno stanovanje št.
10 v III. nadstropju desno, v izmeri 90,72 m2,
v stanovanjskem bloku v objektu B 43/44,
v soseski MS 4/5 Fužine, na naslovu Archinetova ulica 11 v Ljubljani, stoječem na
parc. št. 1503/1, katastrska občina Moste,
last dolžnika Zorana Pavlovića in zastaviteljice Doris Adamčič Pavlović iz Ljubljane, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 9. 2.
1997, sklenjene s prodajalcema Vasjo in
Marijo Piškur iz Ljubljane in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 19. 2. 2004, zastavljeno
v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 17,000.000 SIT s pripadki.
SV 368/04
Ob-8348/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 368/04 z dne
27. 2. 2004, je bilo kletno stanovanje v izmeri 47,45 m2, v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Prisojna ulica 1, stoječi na parc. št. 333,
k.o. Tabor, last dolžnikov Mustedanagić
Huseina, Kadife in Suvade iz Ljubljane, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 10. 2.
2004, sklenjene s prodajalko Milijo Žabić iz
Ljubljane, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarnih terjatev v višini 2,171.664
SIT, 2,353.032 SIT in 3,395.304 SIT, vse s
pripadki.
SV 464/04
Ob-8349/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 464/04 z dne 18. 3.
2004, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št.
15 v približni izmeri 65,09 m2, v tretjem nadstropju stavbe na naslovu Papirniški trg 7,
ki stoji na parc. št. 2250/2, k.o. Kašelj, last
dolžnikov Božice in Marka Mataruge iz Ljubljane, na podlagi sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. III D 717/99
z dne 17. 10. 2000 in prodajne ter darilne
pogodbe, sklenjene v notarskem zapisu
opr. št. SV 138/04 z dne 24. 2. 2004, sklenjene z Ostojem Matarugo, Papirniški trg 7,
Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 1,960.000
SIT s pripadki in denarne terjatve v višini
3,640.000 SIT s pripadki.
SV 420/04
Ob-8350/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 420/04 z dne 10. 3.
2004, je bil lokal št. 8, v izmeri 31,34 m2, lociran v pritličju stavbe TPC Domžale (severni
del vzhodne fasade), na naslovu Mačkovci
80, Domžale, ki stoji na parc. št. 4621/8 k.o.
Domžale, last dolžnika Manoilov Marijana iz
Nove Gorice, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 25. 2. 2004, sklenjene s prodajalcem Krek Klemenom, Zavrh pod Šmarno
goro 4a, Ljubljana-Šmartno, zastavljeno v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 4,500.000 SIT s pripadki.
SV 307/04
Ob-8351/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 307/04 z dne
20. 2. 2004, je bilo dvosobno stanovanje
(2S) z oznako A01N1ST06 v velikosti: stanovanjski prostori 54,06 m2, s pripadajočo
shrambo A01ST06 v velikosti 4,18 m2 in ga-

raža oziroma parkirno mesto št. 2, v zgradbi
na naslovu Tacenska 121, Ljubljana, stoječi
na parc. št. 113/39 k.o. Vižmarje, last dolžnika Stojana Likeba iz Ljubljane in zastaviteljice Hedvike Likeb iz Podvina pri Polzeli,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 26. 1.
2004 in dodatka št. 1. k tej pogodbi z dne
13. 2. 2004, sklenjenih s prodajalcem Stanovanjskim skladom Republike Slovenije,
javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana,
zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 12,000.000 SIT s
pripadki.
SV 276/04
Ob-8352/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 276/04 z dne
17. 2. 2004, je bilo stanovanje št. 126, v izmeri 15,42 m2, ki se nahaja v IV. nadstropju
samskega doma na naslovu Steletova 6 v
Ljubljani, stoječem na parc. št. 353 k.o. Štepanja vas, last dolžnice Jelene Kovačević
iz Ljubljane, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 16. 1. 2004, sklenjene s prodajalcema Tabaković Jusom in Tabaković
Tehvido, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 3,850.000
SIT s pripadki.
SV 321/04
Ob-8353/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 321/04 z dne
24. 2. 2004, je bilo dvosobno stanovanje
(2S) z oznako A02N2ST11 v velikosti: stanovanjski prostori 54,89 m2, s pripadajočo
shrambo A02ST11 v velikosti 4,74 m2 in garažo oziroma parkirnim mestom št. 32, vse v
objektu A02 na naslovu Tacenska cesta 123
v Ljubljani, stoječem na parc. št. 113/38 k.o.
Vižmarje, last dolžnic Polone in Ruže Kolarek iz Ljubljane, na podlagi prodajne pogodbe št. 4233-239/04-1 z dne 28. 1. 2004
in na dodatka št. 1 k prodajni pogodbi št.
4233-239/04-2 z dne 9. 2. 2004, sklenjenih
s prodajalcem Stanovanjski sklad Republike
Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31,
Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 9,520.000
SIT s pripadki ter za zavarovanje denarne
terjatve v višini 4,080.000 SIT s pripadki.
SV 318/04
Ob-8354/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 318/04 z dne
24. 2. 2004, je bilo enosobno stanovanje
v skupni izmeri 32,75 m2 ter pripadajoča
shramba v prvem kletnem prostoru desno v
izmeri 1,55 m2, v stavbi na naslovu Mengeš,
Kolodvorska 2 B, stoječi na parc. št. 130 k.o.
Mengeš, last dolžnice Urške Jereb iz Nove
Gorice, na podlagi prodajne pogodbe z dne
15. 12. 2003, sklenjene s prodajalko Majo
Čerček iz Mengeša in zemljiškoknjižnega
dovolila z dne 24. 2. 2004, zastavljeno v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 10,000.000 SIT s pripadki.
SV 398/04
Ob-8355/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 398/04 z dne 4. 3.
2004, je bilo enoinpolsobno stanovanje št.
17 v izmeri 52,04 m2, v 4. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Ljubljanska cesta 72, Domžale, stoječe na parc. št. 3868/3
k.o. Domžale, last dolžnikov Rasima in Alme
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Hairlahović iz Ljubljane, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 25. 2. 2004, sklenjene
s prodajalcem Šironjič Darkom iz Domžal,
zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 4,760.000 SIT s pripadki
in za zavarovanje denarne terjatve v višini
2,540.000 SIT s pripadki.
SV 373/04
Ob-8356/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 373/04 z dne 27. 2.
2004, je bilo trisobno stanovanje št. 25 v izmeri 69,93 m2, v II. nadstropju stanovanjske
stavbe Rusjanov trg 8 v Ljubljani, ki stoji na
parc. št. 1785/1, 1785/2 in 1785/3, k.o. Slape, last dolžnikov Aleta Čuturića in Šehrizade Mašinović iz Ljubljane, vsakega do 1⁄2, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 11. 2.
2004, sklenjene s prodajalkama Šalinački
Danijelo in Šalinački Dolores iz Celja, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarnih terjatev v višini 7,557.629 SIT s pripadki
in 4,312.371 SIT s pripadki.
SV 278/04
Ob-8358/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 278/04 z dne
17. 2. 2004, je bilo trisobno stanovanje (3S)
z oznako C2CN2ST13 v velikosti: stanovanjski prostori 78,48 m2, loggia 7,44 m2,
pokrit balkon 1,88 m2, s pripadajočo shrambo C2CST13 v velikosti 10,87 m2 in garažo
oziroma parkirnima mestoma št. 149 in 150,
v objektu C2C na naslovu Tacenska cesta
123a, Ljubljana, stoječem na parc. št. 113/
33, k.o. Vižmarje, last dolžnika Pšeničnik
Dušana, iz Libelič in zastaviteljice Fišinger
Maje iz Trzina, na podlagi prodajne pogodbe
št. 4233-264/04-1 z dne 2. 2. 2004, sklenjene s prodajalcem Stanovanjskim skladom
Republike Slovenije, javni sklad, Ljubljana,
zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarnih terjatev v višini 5,330.000 SIT s pripadki
in v višini 2,300.000 SIT s pripadki.

SV 531/04
Ob-8364/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 351/04 z dne
26. 2. 2004, je bilo trisobno stanovanje (3S)
z oznako A02N1ST05 v velikosti: stanovanjski prostori 77,84 m2, loggia 5,51 m2,
s pripadajočo shrambo A02ST05 v velikosti
15,85 m2 in garaži oziroma parkirni mesti
št. 80 in 81 v objektu A02 na naslovu Tacenska 123, stoječem na parc. št. 113/38,
k.o. Vižmarje, last dolžnice Tomše Barbare,
Ljubljana – Polje, na podlagi prodajne pogodbe št. 4233-238/04-1 z dne 30. 1. 2004,
sklenjene s prodajalcem Stanovanjskim
skladom Republike Slovenije, javni sklad,
Poljanska cesta 31, Ljubljana, zastavljeno v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 10,000.000 SIT s pripadki.
SV 377/04
Ob-8365/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 377/04 z dne 27. 2.
2004, je bilo štirisobno stanovanje (4S) z
oznako C2BN2ST11, v velikosti 94,98 m2,
loggia 7,44 m2, s pripadajočo shrambo
C2BST11 v velikosti 10,15 m2 in garaži
oziroma parkirni mesti št. 182 in 183, vse
v objektu C2B na naslovu Tacenska cesta
121b, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 113/19,
katastrska občina Vižmarje, last dolžnice
Anemari Torkar in zastavitelja Jožeta Torkarja iz Radovljice, na podlagi prodajne pogodbe št. 4233-256/04-1 z dne 26. 1. 2004
in dodatka št. 1 k prodajni pogodbi št. 4233256/04-2, sklenjenega dne 25. 2. 2004,
sklenjenih s prodajalcem Stanovanjskim
skladom Republike Slovenije, javni sklad,
Poljanska cesta 31, Ljubljana, zastavljeno v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 20,000.000 SIT s pripadki.

SV 400/04
Ob-8361/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 400/04 z dne 4. 3.
2004, je bilo trisobno stanovanje št. 15 v
izmeri 79,90 m2, v 3. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Kvedrova ulica 12
v Kopru, stoječe na parc. št. 259/23, k.o.
Semedela, last dolžnika Mitje Sardoča in
zastaviteljice Mojce Sardoč iz Kopra, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 5. 11.
2003 in aneksa št. 1 k njej z dne 27. 2. 2004,
sklenjenih s prodajalko Vito Kernel iz Kopra,
zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 11,500.000 SIT s
pripadki.

SV 374/04
Ob-8366/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 374/04 z dne 27. 2.
2004, je bilo stanovanje št. 50, v skupni izmeri 39,06 m2, v pritličju, ter shramba št. 50
v izmeri 1,36 m2, v kleti poslovno stanovanjske stavbe na naslovu Celovška cesta 83,
1000 Ljubljana, stoječe na parc. št. 1003/1
k.o. Spodnja Šiška, last dolžnikov Dejana in
Tine Trtnik iz Medvod, na podlagi pogodbe
o spremembi skupnih prostorov v lastnino
posameznih etažnih lastnikov, prodajne pogodbe z dne 11. 2. 2004, sklenjene z lastniki skupnih delov poslovno stanovanjske
stavbe na naslovu Celovška cesta 83, 1000
Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,720.000
SIT s pripadki in denarne terjatve v višini
1,680.000 SIT s pripadki.

SV 347/04
Ob-8363/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 347/04 z dne 26. 2.
2004, je bilo stanovanje št. 95 v skupni izmeri 34,77 m2, v 8. nadstropju večstanovanjske zgradbe na naslovu Preglov trg 4, 1000
Ljubljana, stoječe na parc. št. 1567 k.o.
Slape, last dolžnika Rudolfa Seljaka Lazec
26, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
11. 2. 2004, sklenjene s prodajalcem Matjažem Novakom iz Ljubljane, zastavljeno v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 5,700.000 SIT s pripadki.

SV 357/04
Ob-8367/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 357/04 z dne 26. 2.
2004, je bilo dvosobno stanovanje št. 4/05 v
izmeri 60,58 m2, v 4. nadstropju stanovanjske stavbe s pripadajočo shrambo v izmeri
2,95 m2 v kleti bloka, na naslovu Brilejeva
ulica 7 v Ljubljani, ki stoji na parc. št. 102/
54, 102/3, 101/4, 102/70, 102/69 in 102/68,
katastrska občina Dravlje, last dolžnika Aleša Verena iz Ljubljane, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 18. 12. 2003, ter na podlagi
aneksa k prodajni pogodbi, sklenjenega dne
25. 2. 2004, vse s prodajalcem Podkrajšek
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Bojanom, Loška cesta 10B, Brezovica, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,000.000 SIT s pripadki
in za zavarovanje denarne terjatve v višini
4,000.000 SIT s pripadki.
SV 370/04
Ob-8368/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 370/04 z dne 27. 2.
2004, je bilo dvosobno stanovanje z dvema
kabinatoma št. 26, katerega površina znaša
95,41 m2, v V. nadstropju objekta E3 na naslovu Ulica Juleta Gabrovška 19, Kranj, stoječega na parc. št. 262/1, 332 in 333/1, k.o.
Klanec, last dolžnika Zlatka Zaletela in zastaviteljice Nade Zaletel iz Kranja, na podlagi pogodbe o nakupu stanovanja kot posameznega dela stavbe št. 8/E3-5/81 z dne
3. 6. 1981, sklenjene s prodajalcem Gradbeno industrijskim podjetjem “Gradis”, Šmartinska 134/a, Ljubljana, aneksa k kupni pogodbi št. 8/E3-5/81, sklenjenega dne 21. 6.
1982, sklenjenega z GIP Gradis Ljubljana,
TOZD GE Jesenice, zemljiškoknjižnega dovolila Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj, overjenega dne 27. 2. 2004 ter
dovolila Gradis Iteo, tehnične, ekonomske
in organizacijske storitve, d.d., Šmartinska
cesta 134a z dne 25. 2. 2004, zastavljeno v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 8,400.000 SIT s pripadki.
SV 460/04
Ob-8369/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 460/04 z dne
18. 3. 2004, je bilo stanovanje št. 7 v skupni
izmeri 62,36 m² (v kar je všteta tudi klet), ki
se nahaja v I. nadstropju stanovanjske hiše
Škerjančeva ulica 4, Ljubljana, stoječe na
parc. št. 729/3, k.o. Štepanja vas, last dolžnika Simona Drganca, na podlagi darilne
pogodbe z dne 10. 10. 1996 in aneksa št. 1
k darilni pogodbi z dne 16. 2. 2004, sklenjenih z darovalko Lebinger Marijo Majdo, zastavljeno v korist upnice Volksbank – ljudske
banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 59.050 EUR, v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju BS na dan
plačila, s pripadki.
SV 300/04
Ob-8370/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 300/04 z dne 19. 2.
2004, je bilo enoinpolsobno stanovanje št.
G4 v izmeri 38,10 m², s pripadajočim atrijem v izmeri 30 m², ki se nahaja v pritličju
stanovanjske stavbe, označene kot objekt
G v naselju Beli gaj 2, Ljubljana, stoječe
na parc. št. 2033/1 in parc. št. 2033/23 k.o.
Dobrova, last dolžnice Tjaše Piskernik, na
podlagi kupoprodajne pogodbe št. BG 2-G4
z dne 10. 10. 2003 in aneksa št. 1 z dne
10. 2. 2004, sklenjene s prodajalcem Eurometall, d.o.o., Medvode, zastavljeno v korist upnice Volksbank – ljudske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 30.280 EUR, v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.
SV 187/04
Ob-8371/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz
Novega mesta, opr. št. SV-187/04 z dne
25. 3. 2004, je bilo na nevpisani nepremičnini – trisobnem stan. št. 3 v I. nadstropju stan. bloka na Zdolski številka 10 v

Stran

2038 /

Št.

32 / 2. 4. 2004

Krškem, ki stoji na parc. št. 400/5, k.o. Stara vas, ter sestoji iz kuhinje 5,20 m2, sobe
14 m2, sobe 14 m2, sobe 16 m2, hodnika
11,70 m2, WC 1,15 m2, kopalnice 4,60 m2,
shrambe 2,60 m2, balkona oziroma terase
6,24 m2 in drugih prostorov 17,64 m2, kar
vse skupaj obsega 93,10 m2, last dolžnika
in zastavitelja Baržić Nino, Trška Gora 228,
Novo mesto, katerega je pridobil na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 3. 2. 2004,
zastavljeno v korist upnice Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska
140, 1000 Ljubljana, matična št. 5446546,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
27.440 EUR, s pripadki.
SV 135/04
Ob-8376/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Marte Malič iz
Novega mesta, opr. št. SV-135/04 z dne
24. 3. 2004, je bil poslovni prostor v GT
centru v Črnučah št. 66, 70 in 71 v pritličju,
v izmeri 148,20 m2, h kateremu pripada tudi
potrebna funkcionalna površina in ustrezne
komunalne naprave, last zastavitelja Prodajno servisnega centra d.o.o. Tolmin, kot pravnega naslednika Avtoprevoz Tolmin, Prodajno servisni center d.d. Tolmin, na podlagi
pogodbe št. S-291/97 z dne 24. 12. 1997 in
aneksa št. 1 k tej pogodbi z dne 30. 6. 1998,
sklenjena s SGP Primorje p.o. Ajdovščina,
zastavljeno za zavarovanje denarne terjatve
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, v višini 2,000.000 EUR, s pripadki.
SV 358/04
Ob-8377/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 358/04 z dne 25. 3.
2004, je bilo trisobno stanovanje št. 11 v
tretjem nadstropju večstanovanjske stavbe
v Slovenski Bistrici, Tomšičeva ulica 006, v
izmeri 71,37 m2, stoječe na parc. št. 769,
k.o. Slovenska Bistrica, katerega lastnika
sta Belšak Božidar in Brezovšek Sonja,
vsak do 1⁄2 od celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe za stanovanje z dne 22. 3.
2004, sklenjene s prodajalcem Kvas-Kučič
Branka in Kučič Jože, zastavljeno v korist
upnice Raiffeisenbank Eberndorf registrierte
G.m.b.H., Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 23.000 EUR, kar znaša preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan podpisa notarskega zapisa
5,471.433,20 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. 2015.
SV 363/04
Ob-8378/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger
iz Maribora, opr. št. 363/04 z dne 25. 3.
2004, je bila nepremičnina, enoinpolsobno
stanovanje št. 5, v II. nadstropju v izmeri
48,45 m2 in kletna shramba št. 5 v izmeri
6,60 m2, večstanovanjske stavbe Borštnikova ulica 128 v Mariboru, stoječe na parc.
št. 1375/9, k.o. Spodnje Radvanje, katerega lastnica je Velec Dušanka do celote, na
osnovi prodajne pogodbe št. 4-1/17 z dne
15. 4. 1994, sklenjene s prodajalcem Zavodom za izgradnjo Maribora, p.o. Maribor,
zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., za zavarovanje denarne
terjatve v višini 21.000,57 EUR, kar znaša
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan sklenitve pogodbe
o dolgoročnem tolarskem kreditu z valutno
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klavzulo 4,995.000 SIT, z realno letno obrestno mero 7% s tem, da se realna vrednost
kredita ohranja s pomočjo valutne klavzule
(EUR), da banka obračuna v času porabe
kredita interkalarne obresti za porabljen del
kredita po obrestni meri, ki je enaka pogodbeni obrestni meri z rokom zapadlosti terjatve po poteku 180 mesecev, šteto od dneva
izteka 60-dnevnega roka, od dneva sklenitve kreditne pogodbe, to je od 18. 3. 2004.
SV 402/04
Ob-8387/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. SV 402/04 z dne 25. 3.
2004, je bilo dvosobno stanovanje v izmeri
61,80 m2, tip S-251/XIII nadstropje, številka
151 v stolpnici SO2, Štepanjsko naselje v
Ljubljani, stoječi na parc. št. 193, parc. št.
195, parc. št. 196 in parc. št. 198, vse k.o.
Štepanja vas, ki je last zastaviteljice Anice
Vdovč, roj. 20. 2. 1928, Jakčeva ulica 39,
Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 232/74 z dne 8. 7. 1974 in aneksa
k kupoprodajni pogodbi št. 232/74 z dne
31. 5. 1975, zastavljeno v korist upnika Kovačič Radka, roj. 6. 11. 1965, Metliška cesta
33, Črnomelj, za zavarovanje denarne terjatve v višini 38.471 EUR s pripadki.
SV 415/04
Ob-8388/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, Vetrinjska 11, opravilna številka
SV 415/04 z dne 24. 3. 2004, je bilo dvosobno stanovanje številka 3 v izmeri 54 m2,
v prvem nadstropju, s pripadajočo kletno
shrambo številka 3 v izmeri 4,40 m2 in kotlovnico v izmeri 6,20 m2, kar vse se nahaja
v stanovanjsko poslovni stavbi v Račah,
Ptujska cesta 5, zgrajeni na parceli številka
3166/3 katastrska občina Rače; last zastavitelja Marijana Radoliča do celote, na podlagi sporazuma o razdružitvi skupnega premoženja z dne 8. 11. 2001 in aneksa z dne
19. 2. 2002 k prej navedenemu sporazumu,
sklenjenih med njim ter med Marijo Horvat;
zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve prej navedenega upnika do
dolžnika bar Pri pošti Radolič Slavica s.p.,
Ljubljanska cesta 16/a, 2327 Rače, v višini
3,000.000 SIT s pripadki.
SV 389/04
Ob-8412/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 389/04 z dne 25. 3.
2004, je bilo zastavljeno trisobno stanovanje
(3 S) z oznako A01 N1 ST01 v velikosti: stanovanjski prostori 76,7 m2, loggia 7,63 m2,
nepokrit balkon 21,11 m2, shramba A01
ST01 v velikosti 18,46 m2 in parkirni mesti
št. 65 in 66, ki se nahaja v objektu A01, na
naslovu Ljubljana, Tacenska 121, ki stoji na
parc. št. 113/39, k.o. Vižmarje, ki je last zastavitelja Reor poslovno svetovanje d.o.o.,
Cigaletova ulica 8, Ljubljana, matična št.
1918265, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 5. 3. 2004, sklenjene s prodajalko Biljano Lukić, Kotnikova ulica 32, Ljubljana.
Stanovanje je zastavljeno v korist upnice
Volksbank – Ljudske banke d.d. Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
100.000 EUR s pripadki.
SV 254/04
Ob-8819/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju

denarne terjatve, SV 254/04 z dne 26. 3.
2004, notarja Marka Finka iz Celja, Stanetova 16, je bila nepremičnina – stanovanje
št. 24, v skupni izmeri 141,02 m2, v 4. nadstropju večstanovanjske stavbe Šaleška
cesta 2d, v Velenju, stoječa na parc. št.
2617/1, k.o. Velenje, last Centrih Franje,
pridobljena na podlagi kupoprodajne pogodbe za prodajo stanovanja z dne 10. 3.
2004, med prodajalcema Kodre Petrom in
Kodre Metko, in kupcem Centrih Franjo, zastavljeno v korist SKB banke d.d. Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
13,000.000 SIT s pripadki, napram dolžnici
Centrih Franji.
SV 258/04
Ob-8820/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marka Finka iz Celja, Stanetova 16, SV 258/04 z dne 29. 3.
2004, je bilo dvosobno stanovanje št. 1, v
izmeri 50,57 m2, v nizkem pritličju stanovanjske hiše na naslovu Šuštarjeva 26, Trbovlje,
ležeče na parc. št. 773/6, k.o. Trbovlje, last
do celote Mizori Damjana, pridobljeno na
podlagi prodajne pogodbe za etažno lastnino z dne 9. 3. 2000, med prodajalcem Kamnikar Sašom in kupcem Mizori Damjanom,
zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG Celovec, Podružnica v Sloveniji,
Ljubljana, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve v višini 50.000 EUR s pripadki
napram dolžniku Kondistrans inženiring, posredništvo, prevozi d.o.o., Zagorje ob Savi.
SV 177/2004
Ob-8821/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Škofje Loke, opr. št. SV 177/2004 z dne
26. 3. 2004, je bilo dvosobno stanovanje št.
3, v I. nadstropju stanovanjske hiše Sorška
ulica 1, Drulovka, Kranj, stoječe na parc. št.
541/5, k.o. Breg ob Savi, v izmeri 64,30 m2,
z idealnim solastninskim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah in
pravico uporabe na funcionalnem zemljišču v solasti zastaviteljev Mira Stareta, roj.
23. 2. 1976, Erike Stare, roj. 31. 12. 1976,
oba stanujoča Podlubnik 162, Škofja Loka,
na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene
dne 29. 1. 2004 s prodajalcem Gregorjem
Jeričem, EMŠO 2801977500264, davčna št.
14864008, stanujoč Soriška ulica 1, Kranj,
zastavljeno v korist upnice Raiffeisenbank
Krekova banka d.d., Maribor, Slomškov trg
18, z matično številko 5706491, za zavarovanje denarne terjatve v višini 8,764.000
SIT s pp.
SV 181/04
Ob-8823/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus
iz Trbovelj, opr. št. SV 181/04 z dne 25. 3.
2004, je bila nepremičnina – stanovanje št.
4, ki se nahaja v stanovanjskem objektu,
stoječem na parc. št. 527, 528/1, 528/2, vl.
št. 213, 214 in 317 k.o. Izlake, na naslovu
Izlake 5 v pritličju, nad poslovnim delom in
ki obsega 106,22 m2, s solastninskim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah
objekta ter na funkcionalnem zemljišču, last
dolžnikov Habjan Matjaža, roj. 23. 3. 1964
in Habjan Ines, roj. 16. 7. 1965, oba stan.
Izlake 5, Izlake, na podlagi kuproprodajne
pogodbe z dne 12. 11. 1991, sklenjene med
Rudis-om p.o. Trbovlje in Kalšek Matjažem,
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 12. 11.
1991, aneksov z dne 14. 11. 1991, 17. 3.
2004 in 23. 3. 2004, sklenjenih med ETI
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Elektroelement d.d. Izlake in Kalšek Jasno
ter kupoprodajne pogodbe z dne 15. 5. 2003
in aneksa z dne 20. 3. 2004, sklenjenih med
Kalšek Matjažem in Jasno, kot prodajalcema ter kupcema Habjan Matjažem in Ines,
zastavljena v korist upnice Zveze bank,
registrirane zadruge z omejenim jamstvom,
Bank und Revisionsverband registrierte
Genossenschaft mit beschränkter Haftung,
A-9010 Klagenfurt/Celovec, Paulitschgasee
5-7, za zavarovanje denarne terjatve v višini
80.000 CHF z vsemi pripadki ter morebitnimi
stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem
vračila terjatve.
SV 429/2004
Ob-8824/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 429/2004 z dne 26. 3.
2004, je dvosobno stanovanje številka 14,
v drugem nadstropju stanovanjskega objekta na naslovu Ulica Lojzeta Hrovata 7
v Kranju, ki stoji na parc. št. 253/1, vl. št.
328 k.o. Klanec, v skupni izmeri 68,20 m2,
ki obsega kuhinjo v izmeri 12,99 m2, sobo
v izmeri 20,54 m2, sobo v izmeri 16,01 m2,
kopalnico z WC-jem v izmeri 4,38 m2, predsobo v izmeri 8,02 m2, ložo v izmeri 5,04 m2
in klet v izmeri 1,20 m2, last dolžnice Tatjane Jarc, Krožna ulica 20, Kranj, na temelju
prodajne pogodbe, sklenjene 13. 9. 2001
s prodajalko Danico Galičič, zastavljeno
v korist upnika HIPPA, finančne storitve,
d.o.o. s sedežem Podreča 74, Mavčiče,
matična številka 1274759, za zavarovanje
njegove denarne terjatve v višini 2,000.000
SIT s pripadki.
SV 452/2004
Ob-8825/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 452/2004 z dne 31. 3.
2004, je bilo enosobno stanovanje s kabinetom št. 49, v sedmem nadstropju stanovanjskega objekta na naslovu Trg Prešernove brigade 10, Kranj, stoječega na parc.
št. 204/7 k.o. Klanec, v izmeri 51,90 m2, ki
sestoji iz kuhinje v izmeri 13,20 m2, sobe v
izmeri 15,13 m2, kabineta v izmeri 7,79 m2,
kopalnice z WC v izmeri 4,28 m2, predsobe v izmeri 7,71 m2, lože v izmeri 1,15 m2,
balkona v izmeri 0,74 m2 in kleti v izmeri
1,90 m2, last zastavitelja Goršič Bojana,
Kebetova ulica 3, Kranj, zastavljeno v korist
upnika Hypo Alpe – Adria – Bank d.d., Trg
Osvobodilne fronte 12, 1000 Ljubljana, matična številka: 1319175, zaradi zavarovanja
denarne terjatve v višini 56.746,53 EUR s
pripadki.
SV 274/2004
Ob-8826/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 274/2004 z dne
25. 3. 2004, je stanovanje št. A/P-2 v pritličju objekta »A« s komercialnim imenom Vila
bloki »Nasipna« v izmeri 45,60 m², kletno
shrambo št. 2 v izmeri 4 m², atrij in parkirno
mesto št. 24 v izmeri 12,48 m², v kleti objekta, ki stoji na parc. št. 1402/19 – vl. št.
2885 k.o. Pobrežje, last Radin Ivana, stan.
Maribor, Ul. heroja Vojka 4, na temelju kupoprodajne pogodbe št. 18/2002 z dne 28. 8.
2002, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 32.650 EUR s pp, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju BS za EUR na dan
plačila oziroma izterjave.

SV 283/2004
Ob-8827/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 283/2004 z dne
26. 3. 2004, sta poslovna prostora v izmeri
32,56 m² in v izmeri 32,52 m², oba v pritličju objekta v Mariboru, Slovenska 16, ki
stoji na parc. št. 1288/1 – vl. št. 751, k.o.
Maribor Grad, last Postogna d.o.o., Maribor, Gosposka 11, na temelju prodajne
pogodbe št. 36101/156/2003200001 in št.
36101/157/2003200001, obe z dne 9. 10.
2003, zastavljena v korist Probanke d.d.,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 6,000.000 SIT s pp.
SV 287/2004
Ob-8828/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 287/2004 z dne
29. 3. 2004, je stanovanje št. 1/I v izmeri
71,60 m², shramba št. 3 v izmeri 5,30 m²
in garaža št. 2 v izmeri 14,95 m², v kletni
etaži objekta v Mariboru, Lackova 41, ki leži
na parc. št. 1102 in 1103 – vl. št. 46 k.o.
Zg. Radvanje, last Škrabel Matilde, stan.
Sp. Hoče, Pohorska 85, na temelju kupoprodajne pogodbe št. 855/S-02 z dne 8. 1.
2004, zastavljeno v korist Nove KBM d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
12,000.000 SIT s pp.
SV 404/04
Ob-8829/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 404/04 z dne 26. 3.
2004, je bilo stanovanje št. 85 v izmeri
47,58 m2, ki se nahaja v desetem nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu
Ceneta Štuparja 3, Ljubljana, stoječe na
parc. št. 99/1 k.o. Črnuče, vl. št. 517, ki
je last zastavitelja Punčec Štefana, Cesta
Ceneta Štuparja 3, Ljubljana, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 10. 9. 2001, opr.
št. SV 1390/01, zastavljeno v korist upnika
Koščak Marjana, Žalna 69A, Grosuplje, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 8.700
EUR, obračunano po prodajnem menjalniškem tečaju SKB banke d.d. Ljubljana, z
obrestmi in vsemi pripadki.
SV 408/04
Ob-8830/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 408/04 z dne 26. 3.
2004, je bilo dvosobno stanovanje št. 4 v
skupni izmeri 61,28 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Gradišnikova 14, Borovnica, stoječe na parc. št. 469
k.o. Borovnica, vpisani pri vložku št. 2341,
v lasti zastavitelja Bajec Milana, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 3/5-362-01/91-51
z dne 11. 12. 1991, zastavljeno v korist upnika Bačer Radovana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6.912 EUR s pripadki.
SV 366/04
Ob-8831/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 366/04 z dne 26. 3.
2004, je bilo zastavljeno dvosobno stanovanje št. A 42, v IV. nadstropju v neto stanovanjski površini 49,55 m2, z balkonom v izmeri 4,35 m2; v prodajni površini 51,70 m2, s
kletnim prostorom št. S 42 v izmeri 5,90 m2,
v drugi garažni kleti in parkirnim mestom
št. II-25 v izmeri 12,50 m2, v drugi garažni
kleti, v stanovanjskem objektu na naslovu
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Slamnikarska cesta 3b, Domžale, ki je last
zastavitelja Boštjana Kocjana, Šalka vas 40,
Kočevje, na podlagi prodajne pogodbe št.
K 105/04-S z dne 2. 3. 2004, s pripojenim
vknjižbenim dovoljenjem z dne 3. 3. 2004.
Stanovanje je zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, matična št.
5026237, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 15,000.000 SIT s pripadki.
SV 373/04
Ob-8832/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. 373/04 z dne 29. 3. 2004,
je bila nepremičnina, dvoinpolsobno stanovanje št. 8, v I. nadstropju v izmeri 66,20 m2,
v stanovanjskem bloku v Mariboru, Bevkova
ulica 3, stoječega na parc. št. 418/2, pripisanega vl. št. E1B10, k.o. Tezno, katerega
lastnika sta Josipović Zlatan in Josipović
Breda vsak do 1⁄2 od celote, na osnovi kupoprodajne pogodbe št. 0403-S-36/1-2387/93
z dne 17. 2. 1993, sklenjene s prodajalko
Republiko Slovenijo, Ministrstvom za notranje zadeve, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
29.430,23 EUR, kar znaša v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan sklenitve pogodbe o dolgoročnem tolarskem kreditu z valutno klavzulo
7,000.000 SIT z realno letno obrestno mero
6,7%, s tem, da se realna vrednost kredita
ohranja s pomočjo valutne klavzule (EUR),
da banka obračuna v času porabe kredita
interkalarne obresti za porabljen del kredita
po obrestni meri, ki je enaka pogodbeni obrestni meri z rokom zapadlosti terjatve po
poteku 120 mesecev, šteto od dneva izteka
60 dnevnega roka, od dneva sklenitve kreditne pogodbe, to je od 18. 3. 2004.
SV 290/04
Ob-8833/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 290/04
z dne 23. 3. 2004, je bilo dvosobno stanovanje št. 21/3.N., v skupni izmeri 56,68 m2,
s pomožnimi prostori v izmeri 1,25 m2, v
tretjem nadstropju stanovanjske hiše v Litiji,
Ulica Luke Svetca 3, ki leži na parc. št. 127/
35, k.o. Litija, last zastaviteljev Petre Šeruga
in Aleša Harba, za vsakega do 1⁄2, na podlagi kupoprodajne pogodbe, potrjene v obliki
notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec,
SV 269/04 z dne 12. 3. 2004, z Mladenom
in Ljubico Pušić, zastavljeno v korist upnice
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 44.700 EUR, v SIT protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.
SV 307/04
Ob-8836/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 307/04
z dne 25. 3. 2004, je bilo dvosobno stanovanje št. B44, v četrtem nadstropju v neto
stanovanjski površini 68,55 m2, z balkonom
4,35 m2, v prodajni površini 70,70 m2, s kletnim prostorom št. B-44 v izmeri 6,30 m2, v
drugi garažni kleti in parkirnim mestom št. II117 v izmeri 12,30 m2, v drugi garažni kleti,
na naslovu Slamnikarska cesta 3a oziroma
b, Domžale, na parc. št. 3980 k.o. Domžale, last zastaviteljev Loparec Tanje, Tičnica
19, 1360 Vrhnika, do 40/100 in Ivanović
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Saša, Kumrovška ulica 3, 1113 Ljubljana,
do 60/100, na podlagi prodajne pogodbe
št. K102/04-S z dne 23. 2. 2004, med zastaviteljema kot kupcema in PA-KZ d.o.o.,
Domžale, kot prodajalcem in vknjižbenega
dovoljenja z dne 5. 3. 2004, zastavljeno v
korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem
v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 16.820 EUR, v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 302/04
Ob-8837/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 301/04
z dne 29. 3. 2004, je bil lokal v pritličju Poslovnega centra LUZ – objekta A na jugovzhodni strani objekta ob Verovškovi ulici v
izmeri 75,5 m2 in dve parkirni mesti št. 30
in 31 v prvi kleti objekta Poslovni center
LUZ, Verovškova 64, ležečega na parc. št.
76/10 k.o. Spodnja Šiška, zemljiške knjige
Okrajnega sodišča v Ljubljani, last zastavitelja Copy, d.o.o., na podlagi kupoprodajne
pogodbe PCLV, sklenjene dne 17. 3. 2004,
z Ljubljanskim urbanističnim zavodom, d.d.
zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji,
s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve v višini 126.000
EUR, v SIT protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s
pripadki.
SV 302/04
Ob-8838/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 302/04
z dne 29. 3. 2004, je bil lokal v pritličju Poslovnega centra LUZ – objekta A na jugovzhodni strani objekta ob Verovškovi ulici v
izmeri 75,5 m2 in dve parkirni mesti št. 30
in 31 v prvi kleti objekta Poslovni center
LUZ, Verovškova 64, ležečega na parc. št.
76/10 k.o. Spodnja Šiška, zemljiške knjige
Okrajnega sodišča v Ljubljani, last zastavitelja Copy, d.o.o., na podlagi kupoprodajne
pogodbe PCLV, sklenjene dne 17. 3. 2004,
z Ljubljanskim urbanističnim zavodom, d.d.
zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji,
s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve v višini 29.500
EUR, v SIT protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s
pripadki.
SV 364/04
Ob-8839/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opr. št. SV 364/04 z dne 29. 3. 2004,
je bilo stanovanje v stanovanjski hiši na
naslovu Predloka št. 8, Črni Kal, v izmeri
49,30 m2, ki se nahaja v stanovanjski hiši,
ležeči na parc. št. 956/1, vpisana v z.k. vl. št.
646, k.o. Loka, solast prve dolžnice in prve
zastaviteljice Korenika Emine ter solidarnega poroka in plačnika in drugega zastavitelja Korenika Vilija, lastnine pridobljene na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 15. 3.
2004, zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice do prvega dolžnika Daničić Ljubomira
ter druge dolžnice in prve zastaviteljice Korenika Emine v višini 27.500 EUR, v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije za EUR na dan črpanja kredita,
glavnice z obrestno mero sestavljeno iz
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12 mesečnega Euriborja in obrestne marže
3% letno, kar znaša ob podpisu pogodbe
5,12% letno, z zapadlostjo 31. 3. 2019, v korist delniške družbe Bank Austria Creditanstalt d.d., matična št. 5446546, s sedežem v
Ljubljani, Šmartinska ulica št. 140.
SV 377/04
Ob-8840/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opr. št. SV 377/04 z dne 30. 3. 2004,
je bilo stanovanje v izmeri 83,37 m2, skupaj s kletjo, ki se nahaja v nads. desno v
stanovanjski hiši v Hrpeljah 13b, stoječi na
parc. št. 200, k.o. Hrpelje, vpisana v vl. št.
42, k.o. Hrpelje, po kupoprodajni pogodbi
št. 456-57/80-Vrzič z dne 26. 5. 1982, oziroma stanovanje, ki se nahaja v drugem
nads. desno v stanovanjski hiši v Hrpeljah,
Slavniška cesta 9, zgrajeni na parc. št. 200,
k.o. Hrpelje, v projektu etažne lastnine po
odločbi GURS št. 2560-00002/000 z dne
12. 1. 2004, je stanovanje označeno z iden.
št. 4, stanovanje v izmeri 83,37 m2, iden. št.
stavbe 77, po kupoprodajni pogodbi z dne
30. 1. 2004, solast Šau Alenke, Šau Tomaža
in Bolčič Šau Katje, vsakega do 1/3, lastnine
pridobljene na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 456-57/80-Vrzič z dne 26. 5. 1982, izbrisne pobotnice Občine Sežana št. 36001/
10-2003 z dne 26. 2. 2003, kupoprodajne
pogodbe z dne 30. 1. 2004, potrdila brez
datuma, aneksa k 2. členu kupoprodajne
pogodbe, sklenjene dne 30. 1. 2004, aneks
brez datuma in uskladitvene pogodbe z dne
18. 2. 2004, zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice do dolžnice Šau Alenke in Šau
Tomaža, v višini 5,984.000 SIT, z obrestno
mero za redne in interkalarne obresti 7,50%
letno, nespremenljivo za dobo 3, po poteku 3 let od sklenitve pogodbe je obrestna
mera spremenljiva in se oblikuje na podlagi
12-mesečnega Sitiborja, ročnosti kredita
in poslovnega sodelovanja prve dolžnice
z upnico ob sklenitvi kreditne pogodbe, z
zapadlostjo 31. 3. 2019 in 2,816.000 SIT, z
obrestno mero za redne in interkalarne obresti 7,50% letno, nespremenljivo za dobo
3, po poteku 3 let od sklenitve pogodbe je
obrestna mera spremenljiva in se oblikuje
na podlagi 12 mesečnega Sitiborja, ročnosti
kredita in poslovnega sodelovanja drugega
dolžnika z upnico ob sklenitvi kreditne pogodbe, z zapadlostjo 31. 3. 2019, v korist
delniške družbe Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana, matična št. 5860571, s sedežem v Ljubljani, Trg Republike št. 2.
SV 379/04
Ob-8841/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opr. št. SV 379/04 z dne 30. 3. 2004,
je bilo stanovanje št. 000 v pritličju stanovanjske hiše v Kopru, Puntarska ulica 2, v
izmeri 74 m2, stanovanje je v stanovanjski
hiši, stoječi na parc. št. 1246, v naravi stanovanjska stavba v izmeri 108 m2 ter dvorišče v izmeri 8 m2, vpisana v vl. št. 511, k.o.
Koper, last solidarne porokinje in plačnice
ter zastaviteljice Vrčkonik Ide, lastnine pridobljene na podlagi kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja št. 362-975/92 z dne
20. 3. 1992 in potrdila o plačilu kupnine,
zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice
do dolžnika Vrčkovnik Stanislava v višini
50.450,25 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR
na dan sklenitve kreditne pogodbe, kar
znaša 12,000.000 SIT glavnice z obrestno

mero EUR +4,5% letno, z zapadlostjo zadnje anuitete 31. 3. 2019, v korist delniške
družbe Raiffeisen Krekove banke d.d., matična št. 5706491, s sedežem v Mariboru,
Slomškov trg št. 18.
SV 296/04
Ob-8842/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 296/04 z dne 24. 3.
2004, je nepremičnina, dvoinpolsobno podstrešno stanovanje z oznako S1, v skupni
izmeri 60,65 m2, ki se nahaja v večstanovanjski hiši v Mariboru, Prešernova ulica
22, stoječi na parc. št. 962, vpisani pri vl. št.
802, k.o. Maribor-Grad, katerega lastnik do
celote je Nikica Đorđev, na podlagi pogodbe
o medsebojnih premoženjskih razmerjih št.
46/P-2366/91-PO-NO z dne 17. 12. 1991,
zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank
Mureck, reg. zadruga z omejenim jamstvom,
Republika Avstrija, 1870572, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikom Mirana
Kajniha, stan. Cesta proletarskih brigad 79,
Maribor in Nikico Đorđev, stan, Prešernova
ulica 22, Maribor, v višini 36.000 EUR v tolarski protivrednosti po prodajnem tečaju BS
na dan plačila, s pripadki.
SV 114/04
Ob-8843/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Pavlina iz
Krškega, CKŽ št. 9, opr. št. SV-114/04 z
dne 29. 3. 2004, so bili poslovni prostori,
in sicer lokal št. 1 v izmeri 45,58 m2, lokal
št. 2 v izmeri 112,61 m2, lokal št. 3 v izmeri
84,23 m2 in lokal št. 4 v izmeri 96,58 m2,
ki se v naravi nahajajo v pritličju poslovne
zgradbe–poslovno trgovskega centra Intermarket Brežice, Tovarniška 10, stoječ na
parc. št. 139/17 k.o. Črnc, last zastavitelja
NOLD uvoz-izvoz, trgovina na debelo in
drobno z vsemi živilskimi in neživilskimi izdelki Dobova d.o.o., s sedežem v Dobovi,
Selska cesta 2, na podlagi kupne pogodbe,
sklenjene dne 28. 12. 2000, s prodajalcem
Intermarket Commerce, trgovsko podjetje
d.o.o, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 45,000.000 SIT s pripadki,
in sicer na drugo mesto.
SV 138/04
Ob-8844/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-138/04 z dne 29. 3. 2004,
je bil poslovni prostor v tretji etaži – mansardi v velikosti 168 m2 in pripadajočem solastnem deležu na skupnih delih, prostorih
in napravah ter funkcionalnem zemljišču
poslovno skladiščnega objekta v Velenju,
Koroška 48, stoječem na parceli št. 702,
vpisani pod z.k. vložek št. 3063 k.o. Velenje,
last Podvinšek Bruna s.p., Servis za birotehniko, elektroniko in marketing, Gaberke 77,
3325 Šoštanj, na podlagi kupoprodajne pogodbe 13/01/04 z dne 26. 2. 2004 in aneksa
z dne 22. 3. 2004, zastavljen v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Trg republike
2, 1000 Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 12,000.000 SIT s 7,9% letnimi obrestmi.
SV 315/04
Ob-8845/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča
iz Maribora, opr. št. SV 315/04 z dne 29. 3.
2004, je nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 3 v izmeri 46,84 m2, s pripadajočo
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kletno shrambo št. 3 v izmeri 5,84 m2, ki se
nahaja v pritličju večstanovanjske hiše v
Mariboru, Celjska ulica 10, stoječe na parc.
št. 1635, k.o. Tabor, ki je last Edvarda Domadenika, stan. Celjska ulica 10, Maribor in
Robija Domadenika, stan. Goriška ulica 6,
Maribor, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne 16. 9. 1992, z dodatkom
št. 01 z dne 3. 8. 2001 in aneksom z dne
10. 3. 2004, prodajne pogodbe z dne 21. 8.
2001 z aneksom z dne 10. 3. 2004, zastavljena v korist upnice Karntner Sparkasse
AG, Celovec, Republika Avstrija, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, mat.
št. 1430564, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika Denisa Domadenika, stan.
Ribiška ulica 4, Maribor, v višini 25.300 EUR
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 294/2004
Ob-8846/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 294/2004 z dne
30. 3. 2004, je triinpolsobno stanovanje
št. 3, ki meri 82 m2, v pritličju stan. bloka
v Bresternici, Nad elektrarno 9, ki stoji na
parc. št. 292/4 k.o Bresternica, solast Drevenšek Andreja in Drevenšek Jasmine, oba
stanujoča Bresternica, Nad elektrarno 9, na
temelju darilne pogodbe z dne 3. 3. 2004,
zastavljeno v korist Probanke d.d., Maribor,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
7,600.000 SIT s pp.
SV 280/2004
Ob-8847/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 280/2004 z dne
26. 3. 2004, je stanovanje z oznako A1/2 v
izmeri 54,15 m², v I. nadstropju objekta A, s
kletno shrambo v izmeri 4,20 m², v I. kletni
etaži objekta v Mariboru, Makedonska ul.
43, ki stoji na parc. št. 2664 k.o. Pobrežje
– vl. št. 3090, last Bencak Mitje, stan. Maribor, Ul. Veljka Vlahovića 83, na temelju
prodajne pogodbe št. 12-025 z dne 20. 2.
2004, zastavljeno v korist Banke Koper d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
4,000.000 SIT s pp.
SV 281/2004
Ob-8848/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Rojec Antona
iz Celja, opr. št. 281/2004-SV z dne 29. 3.
2004, je bilo dvosobno stanovanje št. 24,
v izmeri 54,73 m2, ki se nahaja v IV. nadstropju stanovanjske hiše Prvomajska ulica
4, Litija, ki stoji na parc. št. 1366/3, vl. št.
522, k.o. Hotič, ki je v lasti Veronike Smrajc,
Grbinska cesta 37, Litija, na podlagi prodajne pogodbe z dne 23. 2. 2004, sklenjene
med Veroniko Smrajc kot kupcem in Pavlom Trentljem, Ulica solidarnosti 3, Litija,
EMŠO 0409946500416, kot prodajalcem,
zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa
d.d., Slovenska 58, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 8,000.000 SIT,
s pripadki.
SV 530/04
Ob-8849/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik, opr. št. SV 530/04 z dne 30. 3. 2004, je
bilo zastavljeno trisobno stanovanje št. 5, v
izmeri 109,01 m2, ki se nahaja v II. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Prešernova
4 v Ljubljani, stoječi na parc. št. 284, k.o.
Gradišče predmestje, s pripadajočim soraz-

mernim solastniškim deležem na skupnih
delih, prostorih in napravah ter zemljišču
prej navedene parcele, ki je v lasti dolžnikov in zastaviteljev Nikole Musića in Urške
Musić, na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene dne 25. 11. 2003, med njima kot
kupcema in Klement Štefanom in Klement
Romano, kot prodajalcema, in sicer v korist
upnice Zveze bank, registrirana zadruga z
omejenim jamstvom, Bank und Revisionsverband, registrierte Genossenschaft mit
beschränkter Haftung, enolična identifikacijska številka 1870637, s sedežem Pavlitschgasse 5-7, A-9010 Klagenfurt, Avstrija,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
250.000 EUR s pripadki.
SV 1040/2004
Ob-8853/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-1040/2004 z dne
30. 3. 2004, je bilo stanovanje št. G9, ki
se nahaja v mansardi stanovanjske stavbe,
označene kot objekt G, Beli gaj 2, v izmeri
72,55 m2 in garaža št. G 7-6, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih
delih zgradbe, parc. št. 2033/1 in 2033/23,
k.o. Dobrova, last Silič Marina, Mokrška ulica 47D, Ljubljana, EMŠO 1406949500330,
ki ga je pridobil na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. BG 2-G9 z dne 10. 10. 2003,
sklenjene med Eurometall d.o.o. Medvode,
matična številka 1196111, zastavljeno v korist upnice Zveze bank, registrirana zadruga
z omejenim jamstvom, Paulitschgasse 5-7,
Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 64.000 EUR s pripadki.
SV 1128/2004
Ob-8854/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, št. SV 1128/2004 z dne 31. 3.
2004, je bil poslovni prostor ki obsega
del pritličja in del kleti, v skupni izmeri
168,64 m2 in se nahaja v zgradbi Glavni trg
2, Maribor, ki stoji na parc. št. 1982, vl. št.
1192 k.o. Maribor Grad, ki je v lasti Ona On
Notranja trgovina d.o.o., Proletarska c. 4,
Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe za
poslovni prostor št. 5-2/2a z dne 31. 3. 1988
in soinvestitorske pogodbe za prenovo in rekonstrukcijo poslovnega prostora št. 5-2/2b
z dne 10. 6. 1988, aneksa št. 1 z dne 21. 12.
1988 ter aneksa št. 2 z dne 31. 1. 1990 sklenjenih med Ona On Notranja trgovina d.o.o.,
Proletarska c. 4, Ljubljana, kot kupcem in
Samoupravno stanovanjsko skupnostjo
Maribor, po pooblaščeni organizaciji Zavodom za izgradnjo Maribora, Slovenska 40,
Maribor, kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska 58,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 20,000.000 SIT s pripadki.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 4/2004
Os-8295/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 4/2004 sklep z dne 19. 3. 2004:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Niko Klinc, Trgovina in avtoprevoz-
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ništvo Klinc s.p., Podlog 8/b, Šempeter
(matična številka: 5654550, šifra dejavnosti:
60.240).
Odslej se firma glasi: Niko Klinc, trgovina
in avtoprevozništvo Klinc s.p., Podlog 8/b,
Šempeter (matična številka: 5654550, šifra
dejavnosti: 60.240) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudi Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št.
delovenga dovoljenja: L16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene
terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je
pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in
označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja,
na katerega se nanaša njihova terjatev in
znesek, do katerega njihova terjatev ne bo
krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun 01100-1000339014
(sklic na št. 11-42153-7110006).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
9. junija 2004 ob 8.30, v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 19. 3.
2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 3. 2004
St 52/2003
Os-8297/04
1. Stečajni postopek nad dolžnikom
Transocean, špedicija d.o.o., Zgornji Brnik 130/a, Brnik - Aerodrom, matična št.
1228307, šifra dejavnosti 63.400, se začne
in takoj zaključi.
2. Morebitno premoženje stečajnega
dolžnika se bo uporabilo v skladu z določilom petega odstavka 99. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
3. Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 22. 3. 2004
St 25/2003
Os-8298/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St
25/2003 z dne 18. 3. 2004 zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom M. Rogel, d.o.o.,
Skapinova 23, Ljubljana – v stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 3. 2004
St 33/2000
Os-8300/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 33/2000 z dne 19. 3. 2004 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom PAR-
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PLAST d.o.o., Tesarska 6, 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 19. 3. 2004
St 190/2003
Os-8301/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St
190/2003 z dne 22. 3. 2004 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Brana d.o.o.,
Zajelše 63, Dol pri Ljubljani – v stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 3. 2004
St 164/2003
Os-8302/04
To sodišče je s sklepom z dne 24. 10.
2003 pod opr. št. St 164/2003 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Aleja Plus svetovanje in inženiring d.o.o.,
Sinja Gorica 70, Vrhnika, matična številka
1510746, šifra dejavnosti 70.120.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo naj poravnalnemu senatu z vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v 30 dneh po objavi tega oklica
prijavijo svoje terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.: 01100-1000339014 (sklic na št.: 11
42188-7110006).
Prijava mora obsegati firmo in sedež upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino
ter dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravnave (24. 10. 2003).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je
določena Mojca Breznik, odvetnica iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Rimal d.o.o., Sinja Gorica 70, Vrhnika,
– CGS d.o.o., Trubarjeva 3, Ljubljana,
– Timgrad d.o.o., Ljubljanska c. 46,
Trzin,
– Abanka d.d., Slovenska c. 58, Ljubljana,
– Štirn Mateja, Struževo 73, Kranj.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 24. 10. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 2. 2004
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St 147/2003
Os-8304/04
To sodišče je s sklepom St 147/2003
dne 23. 3. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Velej d.o.o., proizvodnja
steklenih izdelkov, peskiranje in roletarstvo, Dol pri Hrastniku, Na Selah 23,
matična številka 5731607, davčna številka
48753009.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Maks 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 7. 6. 2004 ob 10.10, soba 321/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 3. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 3. 2004
St 53/2001
Os-8305/04
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Slovenijaturist d.d., Ljubljana – v stečaju, za dne 17. 5. 2004 ob 12.30,
v sobi 368/III tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 3. 2003
St 191/2003
Os-8306/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St
191/2003 z dne 27. 2. 2004 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Gradis Strojno prometna operativa, d.d.,
Šmartinska 32, Ljubljana in njegovimi upniki, sprejeto na naroku dne 27. 2. 2004.
Ugotovilo je, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal upnikom C razreda
plačati njihove terjatve v višini 20% v roku
1 leta od dneva pravnomočno izglasovane
prisilne poravnave. V času od začetka postopka prisilne poravnave dne 29. 10. 2003
pa do poplačila iz predmetnega razreda se
terjatve obrestujejo s TOM letno. V primeru, da se v času izvajanja načrta finančne
reorganizacije ukine TOM za obračun kratkoročnih depozitov pri bankah v Republiki
Sloveniji, se od tega dne dalje upošteva za
izračun obrestna mera 4% letno oziroma
tista, ki bi bila za dolžnika ugodnejša, to
je obrestna mera TOM letno ali 4% letno.
Seznam upnikov razreda C z njihovimi
terjatvami v ugotovljenih in zmanjšanih
zneskih je sestavni del sklepa (Seznam
upnikov).
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v
četrti koloni (verjetne terjatve) Seznama
upnikov, ki je priloga sklepu in je sestavni

del izreka sklepa, zato jih je dolžnik dolžan
izplačati v višini, navedeni v četrti koloni te
priloge in v roku 2. točke izreka sklepa.
Ugotovilo je, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 29. 10. 2003 kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
Ugotovilo je, da je skupščina dolžnika
dne 23. 12. 2003 pod odložnim pogojem,
da bo prisilna poravnava pravnomočno potrjena, sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala za 191,772.222,22 SIT in tako
znaša 280,851.000 SIT s stvarnimi vložki
– cesijo terjatev upnikov v razredu D, E in F,
ki se spremenijo v poslovne deleže v osnovnem kapitalu dolžnika, in sicer:
– družba K-FIN d.d. konvertira svojo
terjatev v višini 105,474.000 SIT v osnovni
vložek tako, da s tem pridobi 37,6% upravljalskih upravičenj,
– družba GPG d.d. Ljubljana konvertira svojo terjatev v višini 81,298.000 SIT v
osnovni vložek tako, da s tem pridobi 29%
upravljalskih upravičenj,
– družba Ratronik d.o.o. konvertira svojo
terjatev v višini 5,000.000 SIT v osnovni vložek tako, da s tem pridobi 1,8% upravljalskih
upravičenj.
S potrditvijo te prisilne poravnave prenašajo upniki, navedeni v 3. točki izreka
sklepa, svoje terjatve, navedene v četrti
koloni po Seznamu upnikov, ki je sestavni
del sklepa, na dolžnika. Dolžnik je dolžan
opraviti vpis povečanja osnovnega kapitala v sodni register, v skladu s sklepom
o povečanju osnovnega kapitala z novimi
stvarnimi vložki (terjatvami) dolžnika z dne
23. 12. 2003 in izdati upnikom ustrezno število delnic po vpisu tega povečanja v sodni
register, in sicer:
– družbi K-FIN d.d., 105.474 navadnih
delnic v nominalni višini 1.000 SIT za delnico,
– družbi GPG, d.d. Ljubljana, 81.298 navadnih delnic v nominalni višini 1.000 SIT
za delnico,
– družbi Ratronik, d.o.o., 5.000 navadnih delnic v nominalni višini 1.000 SIT za
delnico.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
27. 2. 2004. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 18.
3. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 3. 2004
St 6/2004
Os-8307/04
To sodišče je s sklepom St 6/2004 dne
22. 3. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom NRP, gostinstvo, storitve in posredovanje, d.o.o. Ljubljana - Dobrunje,
Cesta na Urh 4, matična številka: 1717766,
šifra dejavnosti: 55.301.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Staška Mrak Jamnik 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
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transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 7. 6. 2004 ob 10. uri, soba 321/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
22. 3. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 3. 2004
St 38/2003
Os-8308/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 38/2003 dne 18. 3. 2004 v stečajnem postopku nad dolžnikom Velor Fotografske
storitve d.o.o., Črna vas 230, Ljubljana,
zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 3. 2004
St 172/2003
Os-8309/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 172/2003 dne 18. 3. 2004 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Bullkenban
Sylaj s.p., Zidarstvo in fasaderstvo,
Tržaška 83, Logatec, zaključilo stečajni
postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnika iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 3. 2004
St 171/2003
Os-8310/04
Upniški odbor v postopku prisilne poravnave J. R. Sirius - družba za projektiranje
in izdelavo strojne opreme d.o.o., Tuškova 37, Maribor, se razširi tako, da se v upniški odbor imenujeta še naslednja upnika:
– Raiffeissen Krekova banka d.d. Maribor,
– Andrej Kovaček s.p., Starše 68, Starše.
Tako novi upniški odbor glasi:
1. Messer Slovenija d.o.o. Ruše,
2. Anton Ambrož s.p. Gorišnica,
3. SB Garant d.o.o. Maribor,
4. Franc Unuk s.p., Rače,
5. Romana Korošec, Kungota pri Pesnici,
6. Raiffeissen Krekova banka,
7. Andrej Kovaček s.p., Starše.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 3. 2004
St 15/99
Os-8311/04
To sodišče je v stečajni zadevi samostojnega podjetnika Ivana Slokarja, s firmo IS Izdelava strojev Ivan Slokar s.p.,
– v stečaju, Maribor, Radvanjska c. 103,
s sklepom opr. št. St 15/99 z dne 22. 3. 2004
razrešilo dolžnosti stečajno upraviteljico
Majdo Jaki in za novo stečajno upraviteljico
določilo Alenko Gril, dipl. ekonomistko, stan.
Lorbekova 17, Limbuš.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 3. 2004
St 109/2003
Os-8312/04
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom R Biro, Posredništvo, Skok Rolanda s.p., Šentpeterska 11, Maribor,
se v skladu s členom 99/I ZPPSL začne in
takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso ne zadošča niti za stroške
tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 3. 2004
St 84/2003
Os-8313/04
To sodišče je po predsedniku stečajnega
senata sodniku Matjažu Štoku, v stečajnem
postopku Lončar Veljko s.p., Montaža in
vzdrževanje kovinskih konstrukcij in
njihovih delov, Štrekljeva ul. 24, Maribor,
izven naroka dne 22. 3. 2004 sklenilo:
Za začasnega zastopnika dolžniku Lončar Veljku s.p. Maribor, se postavi Darko
Vran, odvetnik iz Maribora, Ul. Talcev 3,
Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 3. 2004
St 32/2001
Os-8314/04
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Čeh Liljana s.p., Trgovina na drobno, Cvetličarna Pikapolonica, Trg Dušana Kvedra 9, Maribor, se v skladu s 99/I
členom ZPPSL začne in takoj zaključi, saj
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne
zadošča niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 3. 2004
St 155/2003
Os-8315/04
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Jelka Žvegler s.p., Izdelovanje
drobnih izdelkov iz tekstila, prodaja na
drobno, fotokopiranje, izposojanje kaset,
Vorohova 12, Bistrica ob Dravi, Limbuš,
se v skladu z 99/I členom ZPPSL začne in
takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso ne zadošča niti za stroške
tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 3. 2004
St 37/2004
Os-8316/04
To sodišče v postopku prisilne poravnave Casino Maribor igre na srečo d.d.,
Maribor, Glavni trg 1, upnike obvešča, da
je Višje sodišče v Mariboru s sklepom opr.
št. Cpg 3/2004 z dne 19. 1. 2004 razveljavilo sklep o potrditvi prisilne poravnave opr.
št. 114/2003 z dne 24. 12. 2003, in da bo
novi narok za prisilno poravnavo dne 14.
5. 2004 ob 9.30, v sobi 253 naslovnega
sodišča.
Na naroku za prisilno poravnavo se
bodo ponovno obravnavali tudi ugovori
upnika Iztoka Kišasondija in njegov predlog za ustavitev postopka. Načrt finančne
reorganizacije in izvedensko mnenje, ki ga
je izdelala izvedenka finančne stroke v zvezi
z ugovorom, lahko upniki vpogledajo na tukajšnjem sodišču, in sicer v ponedeljek od
9. do 12. ure, v sredo od 9. do 12. ure in od
13. do 15. ure ter v petek od 9. do 12. ure v
pisarni št. 227.
Načrt finančne reorganizacije je dopolnjen z dodatnimi pojasnili glede razvrstitve
upniških terjatev v razrede, predložena pa
sta še nova predračunska izkaza finančnega izida - različica I in različica II, ki
upoštevata zaradi dolgotrajnosti postopka
prisilne poravnave spremenjeno obdobje
poplačila.
Upniki lahko na podlagi drugega odstavka 54. člena Zakona o prisilni poravnavi,
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stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93,
39/97 in 52/99, ZPPSL) glasujejo tudi pisno. Če je upnik pravna oseba, mora vlogi,
s katero glasuje, priložiti dokaz, da je vlogo
podpisal zastopnik. Ker načrt finančne reorganizacije ni spremenjen, bo poravnalni
senat upošteval že poslane glasovnice in
jih upnikom ni treba ponovno pošiljati, razen če svoje mnenje spremenijo in glasujejo
drugače kot prvič.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 3. 2004
St 37/2003
Os-8317/04
Poravnalni senat tega sodišča je s sklepom, ki je postal pravnomočen dne 13. 3.
2004 potrdil prisilno poravnavo dolžnika
Kartonaža, Grafično in embalažno podjetje Murska Sobota d.d., Lendavska 1,
Murska Sobota.
I. Potrdi se prisilna poravnava dolžnika
Kartonaža, Grafično in embalažno podjetje
Murska Sobota d.d., Lendavska 1, Murska
Sobota.
II. Terjatve upnikov so razvrščene v 4
razrede, in sicer v razred A, B, C in D.
1. V razredu A so upniške terjatve iz naslova obveznosti do domačih in tujih dobaviteljev in državnih inštitucij, ki bodo poplačane v denarju v višini 40% njihove vrednosti,
pri čemer bodo tako zmanjšane terjatve,
skupaj z obrestmi po letni obrestni meri 3%
od 5. 12. 2003 do plačila, poplačane v roku
2 let od pravnomočnosti tega sklepa.
2. V razredu B so terjatve iz naslova obveznosti do delavcev in bodo poplačane v
višini 100% njihove vrednosti, pri čemer
bodo terjatve poplačane v roku 9 mesecev
od pravnomočnosti tega sklepa.
3. V razredu C je terjatev iz naslova obveznosti do kreditodajalca in bo poplačana
v višini 100% njene vrednosti, pri čemer bo
terjatev poplačana v 13 enakih mesečnih
obrokih, prvi obrok pa zapade v poplačilo
zadnji dan v naslednjem mesecu po pravnomočnosti tega sklepa.
4. V razredu D pa so terjatve, za katere
se položaj upnikov ne spremeni in prisilna
poravnava za njih nima pravnega učinka.
III. Seznam upnikov z višino njihovih terjatev po prisilni poravnavi iz posameznega
razreda točke II. sklepa je priloga in sestavni
del tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 22. 3. 2004
St 44/2003
Os-8318/04
Stečajni postopek zoper stečajnega
dolžnika Izdelovanje zaves “Zavese Barok” Babič Blanka s.p., Bakovska ulica
2, Murska Sobota – v stečaju, se iz razloga 99/II člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji, zaključi.
Narok za preizkus upniških terjatev za
dne 19. 4. 2004 se preklicuje.
Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v 15
dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 19. 3. 2004
St 43/2003
Os-8319/04
Drugi narok za preizkus upniških terjatev
v stečajnem postopku nad dolžnikom Gostinstvo “Andreja” Zakojč Jožefa s.p.,
Gornja Bistrica 84, bo dne 5. 4. 2004 ob
9.30, v razpravni dvorani št. 12. tukajšnjega
sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 22. 3. 2004
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To sodišče je s sklepom opr. št.
St 10/2002, z dne 24. 3. 2004 v smislu
prvega odstavka 169. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
(ZPPSL-A) zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom TPG storitve trgovina,
proizvodnja, gradbeništvo, storitve, izvoz - uvoz d.o.o., Stanka Brenčiča 11,
Ptuj – v stečaju.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa
o zaključku stečajnega postopka v sodni
register dolžnik preneha.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 24. 3. 2004
St 13/2004

Os-8321/04

To sodišče je s sklepom opr. št.
St 13/2004, z dne 24. 3. 2004 začelo stečajni postopek nad dolžnikom FAM podjetje za proizvodnjo in trgovsko dejavnost d.o.o., Lovrenc na Dravskem polju
108/a, matična številka 5495300.
Odslej firma glasi: FAM podjetje za
proizvodnjo in trgovsko dejavnost d.o.o.,
Lovrenc na Dravskem polju 108/a – v
stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič univ. dipl. ek. Svetozarevska
10/II, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih
in dokazi v roku dveh mesecev od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 2.
6. 2004, ob 10. uri v sobi št. 26/II, tega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
24. 3. 2004.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 24. 3. 2004
St 4/98

Os-8402/04

To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 4/98 sklep z dne 22. 3.
2004: Sodišče v stečajni zadevi nad dolžnikom Europolimer, Podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o., Obrtniška
ulica 9, Šmarje pri Jelšah – v stečaju,
razpisuje III: narok za preizkus terjatev,
ki bo dne 21. maja 2004 ob 10.30, soba
št. 106/I.
Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 3. 2004
St 139/2000

Os-8403/04

To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 139/2000 dne 22. 3. 2004 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Ingrad IGD d.d.,
Ljubljana, Celovška 136 – v stečaju, zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 3. 2004
St 106/2000

Os-8404/04

To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 106/2000 z dne 19. 3. 2004 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Ecoqueen d.o.o., Ob železnici 18, Ljubljana – v
stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
izbriše iz sodnega registra.
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Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 3. 2004
St 78/98
Os-8405/04
To sodišče v stečajnem postopku nad
Emona ribarstvo d.o.o., Ljubljana – v
stečaju, razpisuje 2. narok za preizkus prijavljenih terjatev, ki bo dne 18. 5. 2004 ob
10.15 in narok za obravnavanje osnutka
glavne razdelitve za dne 18. 5. 2004 ob
10.30, v prostorih tukajšnjega sodišča, Slovenska 41, 9. nadstropje, sejna soba.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od
9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 3. 2004
St 28/2004
Os-8406/04
To sodišče je s sklepom St 28/2004
dne 24. 3. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Izobraževalno svetovalni
center in grafične dejavnosti d.o.o., Cesta talcev 10, Domžale, matična številka
5052475, šifra dejavnosti 80.422.
Za stečajno upraviteljico se Imenuje Suzana Gale Robežnik, Zagrebška 9,
Ljubljana.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 14. 6. 2004 ob 11.30, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
24. 3. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 3. 2004
St 122/2000
Os-8407/04
To sodišče je s sklepom St 122/2000 z
dne 23. 3. 2004 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Induplati Camping Industrija platnenih izdelkov, d.o.o., Domžale,
Kamniška c. 24 – v stečaju.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od te objave.
Po pravnomončosti sklepa se odredi izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 3. 2004
St 151/2003
Os-8408/04
To sodišče je pod opr. št. St 151/2003
potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom
Jagodič Borut, Avtotrgovina, avtomehanika, avtoodpad in komisijska prodaja
s.p., Vosek 6/e, Pernica in njegovimi upniki, ki glasi:
Razred 1 – razred upnikov, ki imajo na
premoženju dolžnika ločitveno pravico in upniki z izločitveno pravico, ki bodo poplačani

v višini 100% in se njihov položaj po prisilni
poravnavi ne spremeni;
Razred 2 – razred upnikov – delavcev
(160. člen ZPPSL), ki bodo poplačani v
višini 100% in se njihov položaj po prisilni
poravnavi ne spremeni;
Razred 3 – razred upnika (Republika
Slovenija), katerega terjatev temelji na zamudnih obresti, ki so se natekle od neplačanih davkov in prispevkov do dneva začetka
postopka prisilne poravnave, pri katerih gre
za odpust celotne obveznosti;
Razred 4 – razred upnikov, ki se poplačajo v višini 20% od ugotovljene terjatve v
roku enega leta v nominalni višini po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi.
Pogoji prisilne poravnave ter odstotki in
roki poplačila terjatev za vsakega od razredov se nahajajo v načrtu finančne reorganizacije, ki jo je predložil dolžnik.
Seznam upnikov, katerih terjatve so ugotovljene z navedbo ugotovljenih in zmanjšanih zneskov njihovih terjatev se nahajajo v
sklepu o prisilni poravnavi.
Prisilna poravnava nad zgoraj navedenim dolžnikom je postala pravnomočna dne
24. 3. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 3. 2004
St 8/2004
Os-8409/04
Z dnem 24. 3. 2004 se začne stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Cvetličarna “Vesna” Vesna Razboršek s.p., Ulica
Bratka Krefta 1, Sveti Jurij ob Ščavnici.
2. Stečajni postopek se ne izvede in se z
dnem 24. 3. 2004 zaključi.
3. Oklic o začetku in zaključku stečajnega postopka se dne 24. 3. 2004 nabije na
oglasno desko tega sodišča.
4. Zoper sklep o začetku in zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v
roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 24. 3. 2004
St 11/95
Os-8410/04
To sodišče je v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika SGP Kograd Dravograd
– Gradbeno podjetje Stavbenik Prevalje
d.o.o. – v stečaju, Trg 31, Prevalje, s sklepom opr. št. St 11/95, z dne 25. 3. 2004,
Albina Puclina, odvetnika iz Maribora razrešilo dolžnosti stečajnega upravitelja ter
za novega stečajnega upravitelja določilo
mag. Borisa Kastivnika iz Raven na Koroškem, Naverški vrh 3 c.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 25. 3. 2004
St 115/2003
Os-8756/04
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Martinec Robert s.p., gradbeništvo
Martinec, Sp. Polskava 32, Pragersko, se
v skladu z 99/I členom ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 3. 2004
St 125/2003
Os-8757/04
1. Stečajni postopek nad stečajnim
dolžnikom Šauperl Dušan, s.p., Bar Viva,
stanujoč Zg. Voličina 101, Voličina, se v
skladu z 99/I členom ZPPSL začne in takoj
zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v ste-
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čajno maso, ne zadošča niti za stroške tega
postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 3. 2004
St 143/2003
Os-8758/04
1. Stečajni postopek nad stečajnim
dolžnikom Piramida Design, gostinstvo
in storitve, Denis Kramberger s.p., Železnikova 18, Maribor, se v skladu z 99/I
členom ZPPSL začne in takoj zaključi, saj
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne
zadošča niti za stroške tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 3. 2004
St 4/94
Os-8759/04
Albin Puclin, odvetnik iz Maribora, Ul.
talcev 15, imenovan za stečajnega upravitelja v stečajni zadevi Eltak, Proizvodno in
trgovsko podjetje ter inženiring p.o. – v
stečaju, Mislinja 104, Mislinja, pod opr. št.
St 4/94, se razreši.
Za novega stečajnega upravitelja v
stečajni zadevi Eltak, Proizvodno in trgovsko podjetje ter inženiring p.o. – v stečaju,
Mislinja 104, Mislinja, se postavi mag. Boris
Kastivnik iz Raven na Koroškem, Navrški
vrh 3c.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 25. 3. 2004
St 5/96
Os-8760/04
Albin Puclin, odvetnik iz Maribora, imenovan za stečajnega upravitelja v stečajni
zadevi Priko d.o.o., Podjetje za projektiranje in razvoj strojnih delov – v stečaju,
Maistrova 7, Slovenj Gradec, pod opr. št.
St 5/96, se razreši.
Za novega stečajnega upravitelja v stečajni zadevi Priko d.o.o., Podjetje za projektiranje in razvoj strojnih delov – v stečaju,
Maistrova 7, Slovenj Gradec, se postavi Miran Kos, odvetnik iz Raven na Koroškem,
Koroška c. 14.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 25. 3. 2004

Izvršbe
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last dolžnika Vidergar Dušana, Ljubljana,
Steletova 6.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2004

darjev trg 15, Ljubljana, last dolžnice Angele
Sojer, Brodarjev trg 15, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 1. 2004

In 2003/01086
Os-6712/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 21. 8. 2003, opr. št. 3 I 2003/11620, je
bil dne 13. 1. 2004 opravljen v korist upnice
Lora d.o.o., Zaloška 163, Ljubljana, rubež
dvosobnega stanovanja št. 14, Jakčeva 33,
v izmeri 61,96 m2, last dolžnice Lazar Biserke, Jakčeva 33, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 2. 2004

In 2003/00458
Os-6735/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 9. 5. 2003, opr. št. In 2003/00458, je
bil dne 20. 2. 2004 opravljen v korist upnice
Metalka Stanovanjske storitve d.o.o., Kersnikova 2, Ljubljana, rubež garsonjere št. 3,
v izmeri 33,40 m2, Tbilisijska 10, Ljubljana,
last dolžnice Delišimunovič Ane, Tbilisijska
10, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 3. 2004

In 2003/00443
Os-6716/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 30. 6. 2003, opr. št. In 2003/00443,
je bil dne 23. 1. 2004 opravljen v korist upnice Metalka Stanovanjske storitve d.o.o.,
Kersnikova 2, Ljubljana, rubež dvosobnega
stanovanja št. 12, IV. nadstropje, na naslovu
Nanoška 36, Ljubljana, v izmeri 57,53 m2,
last dolžnic Šporer Monike, Nanoška 36,
Ljubljana in Marinčič Natalije, Nanoša 36,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2004
In 2002/01068
Os-6717/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 29. 7. 2003, opr. št. In 2002/01068,
je bil dne 5. 2. 2004 opravljen v korist upnika SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18a,
Ljubljana, rubež stanovanja v izmeri 74,27
m2, ki se nahaja v 2. nadstropju večstanovanjske hiše Poljanska 20/c, Ljubljana,
last dolžnika Hafner Davida, Poljanska
20/c, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 2. 2004
In 2002/00917
Os-6718/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 24. 1. 2004, opr. št. In 2002/00917,
je bil dne 23. 1. 2004 opravljen v korist upnice Metalka Stanovanjske storitve d.o.o.,
Kersnikova 2, Ljubljana, rubež dvosobnega
stanovanja št. 12, IV. nadstropje, na naslovu
Nanoška 36, Ljubljana, v izmeri 57,53 m2,
last dolžnic Šporer Monike, Nanoška 36,
Ljubljana in Marinčič Natalije, Nanoška 36,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 2. 2004

I 2000/01850
Os-6708/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice Krekove zavarovalnice d.d.,
Ciril Metodov trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Zvone Taljat, Interno, Ljubljana,
proti dolžniku Ajanović Nenadu, Zakraj
1, Nova vas pri Rakeku, zaradi izterjave
2,567.367,10 SIT, sklenilo:
sklep tega sodišča, opr. št. I 2000/01850
z dne 14. 1. 2004, se popravi tako, da se
v izreku sklepa 1. točka v prvi vrsti dolžnik
pravilno glasi: “Ajanović Nenad”.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 2. 2004

In 2004/00174
Os-6720/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 10. 9. 2002, opr. št. I 2002/10310, je
bil dne 10. 2. 2003 opravljen v korist upnice
Lora d.o.o., Zaloška 163, Ljubljana, rubež
enosobnega stanovanja s kletnim prostorom, št. 37, v III. nadstropju v izmeri 37,6
m2, na naslovu Jakčeva 5, Ljubljana, last
dolžnika Bojanič Milomira, Jakčeva ulica
5, Ljubljana.
Rubež je opravljen tudi za zadevo pod
opr. št. In 2004/00174.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 2. 2004

In 2003/01400
Os-1765/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 5. 9. 2002, opr. št. 8 I 2002/10526, je
bil dne 30. 12. 2003 opravljen v korist upnice Mastra d.o.o., Zaloška 153, Ljubljana,
rubež stanovanja št. 125, IV. nadstropje,
Streletova 6, Ljubljana, v izmeri 21 m2,

In 2001/01717
Os-6722/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 28. 1. 2003, opr. št. In 2002/01619, je
bil dne 28. 10. 2003 opravljen v korist upnice
Lora d.o.o., Zaloška 163, Ljubljana, rubež
enoinpolsobnega stanovanja s kletnim prostorom št. 53, v 5. nadstropju na naslovu Bro-

In 2004/00087
Os-6918/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 23. 6. 2003, opr. št. 8 Ig 2003/02102,
je bil dne 2. 3. 2004 opravljen v korist upnice
Factor Banke d.d., Tivolska c. 48, Ljubljana,
rubež stanovanja na naslovu Dražgoška 15,
Ljubljana, I. nadstropje, v izmeri 180 m2, last
dolžnika Peterlin Boruta, Dražgoška ul. 15,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 3. 2004
Z 2003/00006
Os-5068/04
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2003/00006 z dne 19. 2.
2003, je bila nepremičnina, poslovni prostor št. 1.1.19 v PTC City Maribor, v izmeri
114,25 m2, ki je v celoti last dolžnika, dne
1. 10. 2003 po določbah drugega odstavka
211. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju,
zarubljena v korist upnika, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 7,702.444,40 SIT
s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 2. 2004
IV I 202/98
Os-6910/04
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Mariboru, opr. št. IV I 202/98 z dne
8. 10. 1998, je bil dne 2. 4. 2003 opravljen
rubež nepremičnine, ki obsega stanovanje
št. 10, v drugem nadstropju stanovanjske
hiše v Mariboru, Ul. Šercerjeve brigade 22,
Maribor, v izmeri 38,21 m2, ki je last dolžnika
Zlata Žunka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 2. 2004
In 2003/00402
Os-6714/04
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 13. 11.
2003, opr. št. In 2003/402, je bil dne 5. 2.
2004 opravljen v korist upnika Stanovanjskega podjetja d.o.o. Ravne na Koroškem,
Ob Suhi 19, rubež stanovanja št. 2, v večstanovanjski hiši na naslovu Trg 8, Prevalje, pripisanem k parcelni številki 237/34,
pri vl. št. 518, k.o. Farna vas, last dolžnice
Ade Sekavčnik, Na produ 59, Prevalje, do
celote.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 1. 3. 2004
In 2003/00575
Os-6715/04
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne
21. 11. 2003, opr. št. In 2003/575, je bil
dne 5. 2. 2004 opravljen v korist upnika
Stanovanjskega podjetja d.o.o. Ravne na
Koroškem, Ob Suhi 19, rubež stanovanja
št. 2, v večstanovanjski hiši na naslovu Trg
8, Prevalje, pripisanem k parc. št. 237/34,
pri vl. št. 518, k.o. Farna vas, last dolđžni-
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ce Ade Sekavčnik, Na produ 59, Prevalje,
do celote.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 1. 3. 2004
In 2003/00607
Os-6726/04
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 4. 12.
2003, opr. št. In 2003/607, je bil dne 5. 2.
2004 opravljen v korist upnika Stanovnjskega podjetja d.o.o. Ravne na Koroškem, Ob
Suhi 19, rubež stanovanja št. 10, v drugem
nadstropju v večstanovanjski hiši na naslovu Rudarjevo 2, Črna na Koroškem,
pripisanem k parc. št. 54/2, pri vl. št. 319,
k.o. Črna, last dolžnikov Braneta Delaluta,
Rudarjevo 2, Črna na Koroškem, do 1/2 in
Dušice Napotnik, Rudarjevo 2, Črna na Koroškem, do 1/2.
Okrajno sodišče v Slovenj Graduc
dne 1. 3. 2004
In 164/03
Os-6736/04
V smislu določila 211. člena Zakona o
izvršbi in zavarovanju, se na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Velenju z
dne 3. 11. 2003, pod opr. št. In 164/03, ki je
postal pravnomočen 5. 1. 2004, v korist upnika Stanovanjsko podjetje, d.o.o., Koroška
48, Velenje, zoper dolžnika Adema Nukića,
stanujočega Kardeljev trg 1, Velenje, zaradi
izterjave 266.608 SIT s pp, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi in
jo predstavlja 1/2 stanovanja številka 45, ki
se nahaja v 6. nadstropju v bloku v Velenju,
Kardeljev trg 1, ki stoji na parc. št. 2394, k.o.
Velenje in meri 85,33 m2.
Okrajno sodišče v Celju
dne 4. 3. 2004

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 792/2003
Os-4772/04
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni
sodnici svetnici Tereziji Zorko, v pravdni zadevi tožeče stranke Ekreme Dekič, Cesta 1.
maja 77, Jesenice, ki jo zastopa odvetnica
Maja Rakoše z Jesenic, proti toženi stranki
Miroslavu Dekiču, rojenemu v Bošnjacih,
Sanski most, Republika BiH, sedaj neznanega bivališča, zaradi razveze zakonske
zveze, na predlog tožeče stranke, po 4.
točki drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (ZPP) toženi stranki
Miroslavu Dekiču, rojenemu v Bošnjacih,
Sanski most, Republika BiH, sedaj neznanega bivališča, postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Marka Klofutarja iz Kranja,
Stritarjeva 7.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva postavitve in vse do takrat,
dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 1. 2004
P 2333/2003
Os-1794/04
Okrožno sodišče v Ljubljani je po predsednici senata, okrožni sodnici Veri Gams
Premerl, v pravdni zadevi tožeče stranke
Zlatke Dobrilović, Kržišnikova ulica 4, Med-
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vode, začasno Ižanska cesta 422d, Ljubljana (pri Andrović), ki jo zastopa Nataša Čeč
Gruden, odvetnica v Ljubljani, proti toženi
stranki Radišu Dobriloviću, neznanega bivališča v Srbiji in Črni gori, zaradi razveze zakonske zveze, dodelitve otrok in plačevanja
preživnine, dne 17. 11. 2003 sklenilo:
toženi stranki Radišu Dobriloviću, se
v pravdni zadevi, ki se vodi pod opr. št. P
2333/2003 postavi začasna zastopnica,
odvetnica Maja Besednjak, Pražakova 20,
Ljubljana.
Začasna zastopnica Maja Besednjak bo
zastopala toženo stranko v pravdni zadevi
opr. št. P 2333/2003, dokler tožena stranka
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 11. 2003
IV P 313/96
Os-4512/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Daji Bah Koren v pravdni zadevi
tožeče stranke Adriatic, Zavarovalna družba
d.d. Koper, Ljubljanska c. 3a (spor se nanaša na PE Ljubljana, Dunajska 63, Ljubljana),
proti toženi stranki Janezu Smrke, Postojnska 11, Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča, zaradi plačila 351.856 SIT s pp, dne
5. 2. 2004 sklenilo:
toženi stranki, Smrke Janezu, roj. 2. 10.
1949, neznanega prebivališča, se v pravdni
zadevi opr. št. IV P 313/96, postavlja začasno zastopnico, odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska cesta 55/c, Ljubljana, ki bo
zastopala toženo stranko v postopku zaradi
plačila 351.856 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 5. 2. 2004
N 177/2003
Os-6907/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni
zadevi predlagajoče stranke Sonje Simandl,
Trubarjeva 10, Ljubljana, ki jo zastopa Borut
Jesenko, odvetnik v Ljubljani, zoper nasprotna udeleženca dr. Pečan Jožeta, Grajska
26, Murska Sobota in Pečan Viktorja, Saint
Parise le Chatel, Nievre, Francija, zaradi
razdružitve solastnih nepremičnin, postavilo kot začasno zastopnico nasprotnemu
udeležencu Pečan Viktorju, odvetnico Alenko Žugelj iz Ljubljane, Kersnikova 6/II, ki bo
zastopala navedenega nasprotnega udeleženca v tem nepravdnem postopku, vse do
takrat, dokler navedeni nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika. Začasna zastopnica pa je
bila postavljena na podlagi 5. točke drugega
odstavka 82. člena ZPP.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2003
P 179/2000
Os-6615/04
Okrožno sodišče v Novi Gorici je po
predsedniku senata, okrožnem sodniku
Igorju Mozetiču, v pravdni zadevi tožeče
stranke Klementa Paljka, Ul. Quiliano 4,
Ajdovščina, ki ga zastopa odv. Vida Mali
Lemut iz Ajdovščine, zoper toženo stranko Anito Paljk, Ul. Quiliano 4, Ajdovščina,

dejansko House No. 6772, Akashambatwa
Road, Olympia, Lusaka, Zambija, zaradi
razveze zakonske zveze, pcto. 20.000 SIT,
dne 18. 2. 2004, izven naroka, sklenilo:
toženi stranki Aniti Paljk se v tej pravdni
zadevi postavi začasno zastopnico, odv.
Tanjo Marušič iz Nove Gorice.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 25. 2. 2004
N 65/2003
Os-6904/04
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zadevi predlagatelja Kosmina Milana, Temnica 20, ki ga zatopa odv. Jelena
Trunkl iz Nove Gorice, zoper nasprotnega
udeleženca Kosmina Rudolfa, zaradi predloga za razglasitev za mrtvega, izven naroka, dne 20. 2. 2004 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku,
se nasprotnemu udeležencu Kosmina Rudolfu postavi začasnega zastopnika, odv.
Gregorja Veličkova iz Nove Gorice, kateri
bo udeleženca zastopal v nepravdni zadevi N 65/2003 pred sodiščem, vse dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, sodišču
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 2. 2004
P 181/2003
Os-4511/04
Okrajno sodišče v Novem mestu je v
pravdni zadevi, ki teče pod opr. št. P 181/
2003, po tožbi tožeče stranke Matjaža
Uhernika, Sela pri Zajčjem vrhu 11, Novo
mesto, ki ga zastopa Igor Smolej, odvetnik
v Novem mestu, zoper toženo stranko Petra Rakuša, Senčna pot 82, Portorož, zaradi
plačila preživnine izdalo sklep, s katerim je
tožencu Petru Rakušu, stanujočem Senčna
pot 82, Portorož, začasno odsotnemu v tujini, postavilo na podlagi 4. in 5. točke drugega odstavka 84. člena Zakona o pravdnem
postopku, začasno zastopnico. Začasna zastopnica je Darja Lazar, odvetnica v Novem
mestu, Rozmanova 32a.
Začasna zastopnica bo zastopala toženca v tem postopku vse do takrat, dokler
toženec ne nastopi sam pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 30. 1. 2004
I 2003/00042
Os-6622/04
Okrajno sodišče v Sevnici je po okrajnem sodniku Matjažu Kučiču v izvršilni
zadevi upnika Javnega jamstvenega in
preživninskega sklada RS, Kotnikova 28,
Ljubljana, zoper dolžnika Černič Jožeta,
roj. 11. 5. 1966, Planinska 19/A, Sevnica,
ki ga zastopa odv. Zdravko Groboljšek, p.p.
39, Sevnica, zaradi plačila 568.351 SIT, dne
26. 2. 2004 sklenilo:
dolžniku Černič Jožetu, roj. 11. 5. 1966,
Planinska 19/A, Sevnica, se postavi začasni zastopnik odv. Zdravko Groboljšek
iz Sevnice.
Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in
dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 26. 2. 2004
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I 2921/96
Os-6624/04
V izvršilni zadevi upnice SKB banke
d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, zoper dolžnika Adema Dizdarevića, Rudarska 2/b, Velenje, se po sklepu naslovnega sodišča opr.
št. I 2921/96 z dne 25. 2. 2004, dolžniku
postavi začasni zastopnik, Alojz Osojnik,
Trg mladosti 6, Velenje, odvetnik iz Velenja. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v tem izvršilnem postopku, vse dotlej, dokler dolžnik sam ali njegov pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil dolžniku
skrbnika.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 2. 3. 2004

Pogrešani Kos Ivan Ernest je bil ob koncu leta 1943 mobiliziran v nemško vojsko,
nazadnje so ga videli živega v začetku leta
1945 v Srbiji.
Kolikor se pogrešani v roku treh mesecev po objavi tega oklica ne bo javil ali ne bo
v navedenem roku kdorkoli karkoli sporočil o
življenju Kos Ivana Ernesta tukajšnjemu sodišču oziroma predlagatelju postopka, sinu
Missia Edvardu, stan. Zg. Hudinja 41A,
Celje, bo sodišče pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 3. 2004

Oklici dedičem

Izbrisi po 35. členu ZFPPod

D 3/2004
Os-7980/04
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojni Bešter Ani, roj. Sušnik, hčerki
Matevža, rojeni 15. 7. 1912, nazadnje stanujoči Poljšica pri Podnartu 17, ki je umrla
21. 5. 2003.
Zakoniti ali oporočni dediči niso znani.
Zato morebitne dediče pozivamo, da se v
enem letu po objavi tega oklica in oklica na
oglasni deski tega sodišča, priglasijo sodišču. Po preteku oklicnega roka bo sodišče
postopek zaključilo s podatki, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 17. 3. 2004

Oklici pogrešanih
N 99/2003
Os-6898/04
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Lei Stegne, v nepravdni zadevi
predlagatelja Florjana Perosse, Via Santa
Barbara, Stradelo A 8D, Milje, Republika
Italija, ki ga zastopa Bojan Starčič, odvetnik
v Portorožu, zoper nasprotnega udeleženca Nazarija-Lazarja Jurinčiča, zadnje znano
prebivališče Boršt 63, Marezige, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Cvetka
Birsa iz Ankarana, zaradi razglasitve za
mrtvega, po opravljenem naroku, dne 2. 3.
2004 sklenilo:
začne se postopek, da se pogrešani Nazarij-Lazar Jurinčič, rojen dne 19. 6. 1905
v Borštu, sin Jožefa in Katarine Jurinčič,
sklenil zakonsko zvezo z Justino roj. Vižintin, dne 3. 2. 1932, v Truškah, odpeljan
iz Boršta v letu 1943 med drugo svetovno
vojno, zadnje znano prebivališče Boršt 63,
Marezige, 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 treh mesecev po tej objavi,
ker bo sicer po poteku tega roka pogrešani
razglašen za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 2. 3. 2004
N 1/2003
Os-7987/04
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku nepravdni postopek razglasitve pogrešanega
Kos Ivana Ernesta, roj. 24. 12. 1922, v Mariboru, za mrtvega.

Sodni register
Srg 2004/00106

Sr-8850/04

Preklic
Sklep Okrožnega sodišča v Slovenj
Gradcu, opr. št. Srg 2004/00106 z dne 9. 3.
2004, o izbrisu družbe ARIS, podjetje za administrativne in komercialne storitve d.o.o.,
Ravne na Koroškem, Prežihova 24, (vl. št.
1/02401-00), objavljen v Uradnem listu RS,
št. 30 z dne 29. 3. 2004, Sr-7636/94, se v
celoti prekliče.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 31. 3. 2004

Vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 297/2004
Rg-7938/04
To sodišče je na predlog družbenikov za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti sklep:
družba Nataša Dobelšek, trgovina in
storitve, k.d., Letuš 44/b, Šmarno ob
Paki, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu družbenikov z dne 13. 2. 2004.
Družba ima dva družbenika Dobelšek
Natašo, Letuš 44/b, Šmartno ob Paki in
Jelić Željka, Ulica Frankolovskih žrtev 5/a,
Celje, 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 15. 3. 2004
Srg 8/2004
Rg-4522/04
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Abrahamsberg, raziskovanje,
svetovanje in izobraževanje, k.d., Koper,
Gozdna pot 1, ki je vpisana pri tem sodišču
pod vložno št. 1/5999/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z
dne 31. 12. 2003.
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Družbenika Abrahamsberg Nikolaj,
stanujoč v Kopru, Gozdna pot 1 in Abrahamsberg Kristina, stanujoča v Ljubljani,
Mlinska pot 22, izjavljata, da so poplačane
vse obveznosti družbe, da družba ni imela
zaposlenih delavcev in da komplementar
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe. Družbenika ugotavljata, da ne obstaja premoženje
družbe, ki bi ga delila.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 10. 2. 2004
Srg 227/2004
Rg-7971/04
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Isevod, trgovina in projektiranje,
d.o.o., Koper, Pristaniška 14, ki je vpisana
pri tem sodišču pod vložno št. 1/5054/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov z dne 18. 2. 2004.
Družbenika Dovesi Francesco, stanujoč
Villorba, Viale della Repubblica 12/I, Italija in
Žuran Darko, stanujoč Rašpoh 46/G Kamnica, izjavljata, da družba ni poslovala, ni
odprla žiro oziroma transakcijskega računa
in nima neporavnanih dospelih obveznosti
ter nima zaposlenih delavcev. Družabnika
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe nasproti morebitnih upnikom, ki bi uveljavili svoje terjatve
v roku enega leta po objavi izbrisa družbe
iz sodnega registra. Za prevzeto obveznost
odgovarjata družbenika solidarno z vsem
svojim premoženjem.
Po prenehanju družbe se celotno premoženje in pravice družbe prenesejo na
družbenika, skladno z njunima poslovna
deležema v družbi.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 18. 3. 2004
Srg 317/2004
Rg-6990/04
Družba Tester, podjetje za razvoj in
proizvodnjo industrijskih naprav, d.o.o.,
s sedežem Gorenja vas – Reteče 14, Škofja Loka, vpisana na reg. vl. št. 1/05251/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzame
Škarič Marjeta, Gorenja vas – Reteče 14,
Škofja Loka.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 11. 3. 2004
Srg 00938/2004
Rg-6690/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe DMI,
investicijsko upravljanje d.o.o. Ljubljana,
Koseška cesta 8, za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe DMI d.o.o., Koseška cesta
8, Ljubljana, objavlja sklep:
družba DMI, investicijsko upravljanje
d.o.o. Ljubljana, Koseška cesta 8, reg. št.
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vl. 1/30294/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja z dne 30. 1.
2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Mikolič Dean, Vrhovčeva
9, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 1,500.000 SIT prenese
v celoti na Mikolič Deana.
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 01203/2004
Rg-7914/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe Iminex,
družba za investicijski inženiring d.o.o.,
Dunajska 156, Ljubljana, ki jo zastopa notarka Nada Kumar iz Ljubljane, Slovenska
56, za prenehanje družbe po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra družbe Iminex d.o.o., Dunajska 156, Ljubljana,
objavlja sklep:
družba Iminex, družba za investicijski
inženiring d.o.o., Dunajska 156, Ljubljana, reg. št. vl. 1/20422/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja z
dne 31. 1. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Cesar Bojan, Ulica Gubčeve brigade 106, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 4,000.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 4,000.000 SIT prenese
v celoti na Cesar Bojana, po sklepu z dne
31. 1. 2004.
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 15. 3. 2004
Srg 362/2004
Rg-6989/04
Družba CECIL, trgovina z modo d.o.o.,
Partizanska cesta 3-5, Maribor, katere
družbenik je Cecil International II GmbH,
Rakyweg 14, Celle 29227, Nemčija, po
sklepu družbenika družbe z dne 12. 2. 2004
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Cecil International II GmbH, Rakyweg 14, Celle 29227,
Nemčija.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 3. 2004
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SRG-1330/2003
Rg-8791/04
Družba Šterman, tehnični sistemi
d.o.o., Tržaška cesta 85, Maribor, reg. št.
vl. 1/11340-00, katere družbenik je Sterman
Technische Systeme GmbH, Banhofstrasse
64, St. Georgen 78112, Nemčija, po sklepu
družbenika družbe z dne 6. 8. 2003 preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Sterman
Technische Systeme GmbH.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 10. 2003
Srg 580/2003
Rg-6631/04
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba DBK storitve, trgovina, proizvodnja, d.o.o., Martjanci 57B, ki je vpisana
v reg. vložku tega sodišča št. 1/02648/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika Kmetec Denisa Benjamina,
s prebivališčem v Martjancih 57B, z dne 27.
10. 2003.
Družba nima neporavnanih obveznosti in
ne zaposlenih delavcev.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe prevzema družbenik.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se osnovni kapital družbe in
eventualna druga sredstva prenesejo na
družbenika Denisa Benjamina Kmetca.
Proti sklepu družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upnik ali drugi pristojni organi v roku 15 dni
od dneva objave sklepa vložijo ugovor pri
Okrožnem sodišču v Murski Soboti, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 27. 2. 2004
Srg 68/2004
Rg-6896/04
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Graval Vaupotič in drugi, podjetje za grafiko, gradbeništvo in računalništvo d.n.o., Lutverci 83, ki je vpisana
v reg. vložku tega sodišča št. 1/02174/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov Vaupotič Darjana, Lutverci 86
in Sever-Pertoci Mire, Cankarjeva 70, Murska Sobota, z dne 4. 3. 2004.
Družba nima neporavnanih obveznosti,
zaposlenih delavce pa nikoli ni imela.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe prevzemata zgoraj navedena družbenika.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku premoženje družbe preide v last
Vaupotič Darjana.
Proti sklepu družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upniki ali drugi pristojni organi v roku 15 dni
od dneva objave sklepa vložijo ugovor pri
Okrožnem sodišču v Murski Soboti, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 10. 3. 2004
Srg 114/2004
Rg-6628/04
Družba Skok, Proizvodnja in trgovina
d.o.o. Šempeter, s sedežem v Šempetru

pri Gorici, Na Pristavi 33, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, s številko
registrskega vložka 1/1501/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenika
družbe z dne 9. 2. 2004.
Ustanovitelja sta Skok Mitja iz Ravnice
št. 50, Grgar in Skok Vojko iz Šempetra pri
Gorici, Na Pristavi 33, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra pripada
ustanoviteljema.
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
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 25. 2. 2004
SRG-789/2003
Rg-8792/04
Družba Virmetali, Trgovina s kovinami
d.o.o., s sedežem v Novi Gorici, Vipavska
cesta b.št., Rožna dolina, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici s številko
registrskega vložka 1/3605/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenika
družbe z dne 4. 11. 2003.
Ustanovitelj je Radivoj Jakovljević,
stalno bivališče M. Perića št. 88, Šabac
in začasnim prebivališčem Kojsko št. 80A,
Kojsko, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra pripada
ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
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 10. 11. 2003

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Intehna d.o.o. preklicuje žig pravokotne
oblike, z napisom: INTEHNA d.o.o. 1236 Trzin, IOC, Špruha 40. Ob-8835/04
Inteko d.o.o., Slap 3e, 5271 Vipava, preklicuje žig z vsebino: INTEKO d.o.o., SLAP 3/e
65271 VIPAVA. Ob-8789/04
Zavod Šouhostel, Metelkova 9, 1000
Ljubljana preklicuje svoj žig št. 2. Žig z logotipom Šouhostel je v obliki pravokotnika
4,7 cm x 1,5 cm. Črke š, o in u so po odtisu
žiga na papir bele barve v barvnem kvadra-
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tu, strešica na črki š je oblikovana v navzdol
usmerjeno puščico. Črke v preostanku žiga
so barvne, daljša stranica črke h je oblikovana v navzgor usmerjeno puščico. Za besedo
šouhostel je spodaj desno postavljena pika,
zgoraj desno pa je 3,5 mm velika evidenčna
št. žiga (2). Ob-8788/04
Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9,
preklicuje štampiljke z naslednjo vsebino: 2
kom FATUR IGOR, DR. MED., pravokotna
oblika – ena štampiljka z ležečo pisavo, ena
z običajno pisavo; 2 kom ZDRAVSTVENI
DOM LJUBLJANA, ZD LJUBLJANA-MOSTE POLJE, Dispanzer za zdravstveno
varstvo odraslih, Ambulanta štev. 10/1.
Ob-8373/04

Priglasitveni list
Alihodžić Milana, Podvine 33, Zagorje ob
Savi, priglasitveni list, opravilna št. 61-738/02,
izdan dne 27.8.2002. gnb-148495
Bučar Mojca, Kadunčeva 2, Grosuplje, priglasitveni list, opravilna št. 09-0289/94, izdan
dne 1.6.1994. gnn-148233
Gosar Bojan s.p., Spodnja Rečica 50,
Rečica ob Savinji, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 019206/0242/00-45/1995, izdana
dne 6.3.1995. gng-148440
Horvat Simona s.p., Koroška 5, Ravne na
Koroškem, obrtno dovoljenje, št. 31 302-0093.
gnf-148641
Kiraly Boris, Zgornji Duplek 142/d, Spodnji
Duplek, priglasitveni list, opravilna št. 0644878/96, izdan dne 12.4.2002. gnx-148223
Klenovšek Jože, Paneče 38/a, Jurklošter,
priglasitveni list, opravilna št. 20-0549/97, izdan dne 9. 6. 1997, izdala DURS DU Celje,
izpostava Laško. gnb-148274
Kraker Gretka s.p., Sv. Vid 32/a, Vuzenica,
priglasitveni list, opravilna št. 43-228/94, izdan
dne 21.12.1994. gnk-148636
Kralj Sandra s.p., Plevančeva ulica 31,
Ljubljana, obrtno dovoljenje, št. 033364/1606/
00-37/1995 in odločbo o obrtnem dovoljenju,
izdano dne 6.3.1995. gnn-148512
Kurirske dejavnosti, Božidar Cerkvenik
s.p., Ulica Pohorskega bataljona 8, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 24-937/95, izdan
dne 1.1.1995. gnt-148681
Lukan Mitja, Na gmajni 4, Mengeš, priglasitveni list, opravilna št. 06-2766/02, izdan dne
1.5.2002. gnu-148655
Martinjak Gregor, Ulica Andreja Vavkna 7,
Cerklje na Gorenjskem, odločbo o obrtnem
dovoljenju, št. 075256/4590/01-28/2001, izdana dne 12.7.001. gno-148232
Okrepčevalnica Duro, Rasim Osmani
s.p., Kristanov trg 10, Izola - Isola, priglasitveni list, opravilna št. 040-1104/97, izdan dne
11.6.1997, 9.7.1997 in 2.6.1999. gne-148267
Požek Simon, Sergeja Mašere 1, Koper - Capodistria, priglasitveni list, opravilna št. 06-241/03, izdan dne 18.6.2003.
gno-148386
Tabor sport - trgovina, Aleksander Stančič
s.p., Zaloška 18, Ljubljana, priglasitveni list,
opravilna št. 26-2456/99, matična št. obrata
1220560, izdan dne 1.5.1999. gni-148467
Tomaževič Aleksander, Arharjeva cesta 6, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 27-1101/2001, izdan dne 21.5.2001.
gno-148457

Potne listine
Borštnik Danica, Kompolje 77/a, Videm-Dobrepolje, potni list, št. P01011334.
gnf-148691

Breznik Gorazd, Ulica talcev 31, Miklavž
na Dravskem polju, potni list, št. P00074487.
gnd-148268
Bulić Mirjana, Rimska cesta 25, Ljubljana,
potni list, št. P00892455. gns-148428
Erbežnik Ana, Vodnikova cesta 30, Ljubljana, potni list, št. P00552477. gnw-148724
Gužvinec Nada, Brodarjev trg 7, Ljubljana,
potni list, št. P00390373. gnh-148364
Horvat Avguština, Generkenstr. 4, D-45329
Essen, potni list, št. P440402. gny-148351
Horvat Tilen, Remetinečki gaj 22/a, Zagreb, Hrvaška, potni list, št. P00974135.
gnv-148475
Ilić Olivera, Rutarjeva 8, Nova Gorica,
maloobmejno prepustnico, št. AI 42729.
gnr-148454
Jaić Jana, Spodnje Pirniče 48, Ljubljana Šmartno, potni list, št. P00533469.
gnp-148356
Janc Dejan, Ulica MDB 5, Leskovec pri Krškem, potni list, št. P00924313. gne-148317
Kohek Janez, Kraljeva 17, Koper - Capodistria, potni list, št. P00360599. gnc-148244
Kohek Jasminka, Kraljeva 17, Koper
- Capodistria, potni list, št. P00360293.
gnm-148434
Kolar Tomi, Sarajevska ulica 2, Maribor,
potni list, št. P01010742. gnq-148555
Komel Anton, Cesta IX. korpusa 40, Solkan, maloobmejno prepustnico, št. AI 65581.
gnd-148443
Leben Alojz, Podgorci 135, Podgorci, potni
list, št. P00980163. gng-148240
Lipanc Egon, Jezernikova ulica 17, Ruše,
potni list, št. P00623294. gny-148197
Lucignano Graal, Ljubljanska cesta
3/d, Kamnik, potni list, št. P00512425.
gnk-148711
Majcen Nada, Draženska cesta 9, Ptuj, potni list, št. P00926794. gnx-148348
Makoter Peter, Tesarska 3/b, Kočevje, potni list, št. P00842024. gnm-148559
Malinović Zlatko, Šercerjeva 13, Velenje,
potni list, št. P00191451. gnk-148436
Marković Goran, Cankarjeva ulica 17, Brežice, potni list, št. P00967399. gny-148647
Matevski Slobodan, Gradnikove brigade 16, Vipava, potni list, št. P00712463.
gne-148242
Medved Marko, Prazna ulica 3, Maribor,
potni list, št. P00787403. gnh-148339
Mlač Igor, Cankarjeva 5, Ptuj, potni list, št.
P00824135. gni-148563
More Marcel, Knežja vas 15, Dobrnič, potni list, št. P00371746. gnb-148470
Mušič Anže, Testenova 19, Mengeš, potni
list, št. P00988777. gny-148672
Nuhanović Klavdija, Podlubnik 161, Škofja
Loka, potni list, št. P00578000. gnx-148448
Reščič Nives, Ulica V. Vodopivca 103/c,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 147059. gns-148528
Rus Petra, Česnikova ulica 12, Ljubljana,
potni list, št. P00348411. gns-148228
Sirar Mira, Travniška 10, Ljubljana, potni
list, št. P00940950. gnx-148698
Šalamun Andrej, Brnčičeva 6, Sv. Trojica
v Slov. goricah, potni list, št. P00298612.
gno-148407
Šeme Tina, Jakčeva 2, Ljubljana, potni list,
št. P00773370. gnt-148627
Šinigoj Petra, Prešernova 41, Trzin, potni
list, št. P00263902. gns-148628
Šišić Zuhdija, Ulica Marije Borštnikove 6, Ljubljana, potni list, št. P00031715.
gnv-148500
Trček Pavel, Velika Ligojna 68, Vrhnika,
potni list, št. P00779217. gnm-148409
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Vidmar Matej, Podsabotin 57, Kojsko,
maloobmejno prepustnico, št. AI 113027.
gnt-148452
Voglar Majda Darinka, Bukovec 3, Zgornja Polskava, potni list, št. P00488133.
gni-148713

Osebne izkaznice
Acman Nino, Nove Loke 47, Mozirje, osebno izkaznico, št. 888007. gnh-148343
Ačko Alojzija, Gaberniška ulica 5, Zgornja Polskava, osebno izkaznico, št. 588153.
gnm-148709
Ajdarpašić Medina, Škofjeloška cesta
27, Medvode, osebno izkaznico, št. 549925.
gnj-148687
Albreht Lea, Vrzdenec 20, Horjul, osebno
izkaznico, št. 1185340. gnh-148289
Bajc Beno, Planinska cesta 19, Sevnica,
osebno izkaznico, št. 1749302. gnj-148737
Banfi Nataša, Rumičev breg 48, Moravske Toplice, osebno izkaznico, št. 1044796.
gnb-148245
Belak Matej, Ul. bratov Vošnjakov 3, Celje,
osebno izkaznico, št. 307627. gno-148707
Beribak Jožef, Gora 27, Krško, osebno izkaznico, št. 1114544. gni-148238
Bevc Klemen, Ulica Tuga Vidmarja
2, Kranj, osebno izkaznico, št. 1110808.
gnf-148541
Birtič Danica, Gestrinova ulica 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1246302. gnp-148256
Bochl Andrej, Brodarjev trg 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 284925. gnv-148275
Bombek Milena, Ljubljanska cesta 21, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št. 881816.
gnz-148421
Borštnik Danica, Kompolje 77/a, VidemDobrepolje, osebno izkaznico, št. 001460562.
gne-148692
Boštjančič Drago, Trg na stavbah 8, Litija,
osebno izkaznico, št. 176877. gnt-148227
Bračko Anton, Vodole 6, 2229 Malečnik,
osebno izkaznico, št. 323980. gnl-148535
Bradač Boštjan, Loška vas 9, Dolenjske
Toplice, osebno izkaznico, št. 1519902.
gno-148532
Bric Mirko, Breginj 35, Breginj, osebno izkaznico, št. 1664368. gnq-148455
Brus Danilo, Grilčeva 24, Idrija, osebno izkaznico, št. 215714. gnq-148330
Bukovac Domen, Tominčeva cesta
12, Kranj, osebno izkaznico, št. 1375444.
gnt-148252
Burja Mladen, Slavka Gruma 10, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 157756.
gnr-148529
Cehtel Dragica, Morje 35, Fram, osebno
izkaznico, št. 1559424. gne-148367
Cener Stanko, Pušča, Bela ulica 4, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 221634.
gny-148247
Cotič Jaša, Šmarje pri Sežani 16/d,
Sežana, osebno izkaznico, št. 1735901.
gni-148538
Časl Primož, Cesta na Markovec 15,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
894826. gnt-148277
Čerin Tanja, Prešernova ulica 8, Celje,
osebno izkaznico, št. 101949. gnj-148337
Černic Blaž, Šentviška 36, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1203020. gns-148678
Češnovar Alenka, Groharjeva 6, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 1198602.
gnr-148679
Čivre Žana, Trimlini 64/I, Lendava
- Lendva, osebno izkaznico, št. 682122.
gne-148442
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Čuš Anton, Bratislavci 50, Polenšak, osebno izkaznico, št. 1023492. gnu-148526
Daneu Silva, Kogojeva 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1091783. gnq-148355
Djurjanček Terezija, Bevče 8, Velenje,
osebno izkaznico, št. 244797. gnk-148536
Elmazović Brigita, Zikova 10, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 1335571. gnl-148435
Flisar Danijel, Cankarjeva 77, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 1366182.
gnm-148534
Franković Denis, Ograde 5, Stari trg
pri Ložu, osebno izkaznico, št. 745641.
gny-148447
Garibović Elvira, Cesta Maršala Tita 96,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 1177941.
gnm-148459
Gimpelj Antonija, Blažičeva 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 516079. gnz-148671
Glavnik Luka, Malgajeva ulica 4, Celje,
osebno izkaznico, št. 1283680. gnl-148710
Globočnik Ana, Ulica bratov Vošnjakov
5, Celje, osebno izkaznico, št. 1636848.
gnr-148704
Godec Sara, Kamnitnik 12, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 1349595. gnh-148564
Gregorčič Marija, Ulica bratov Učakar 98,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1245332.
gnm-148609
Gustinčič Davorin, Brezovo Brdo 8, Obrov,
osebno izkaznico, št. 493519. gnt-148552
Hercigonja Jože, Bratov Čebuljev ulica
8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1103057.
gnp-148281
Hočevar Bojan, Goriška cesta 13, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 995716.
gnt-148527
Holc Anja, Janežovski vrh 24, Destrnik, osebno izkaznico, št. 001011032.
gny-148697
Horvat Avgust, Dobrovnik 274/b, Dobrovnik - Dobronak, osebno izkaznico, št.
1504954. gnn-148433
Hrastar Jožef, Šmarješke Toplice 10,
Šmarješke Toplice, osebno izkaznico, št.
767963. gnp-148531
Hrenko Jožef, Gradišča 73/a, Cirkulane,
osebno izkaznico, št. 680098. gnr-148554
Hribar Petra, Taborska cesta 7, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 900490. gnc-148669
Hvalec Dušanka, Markovičeva 17, Maribor,
osebno izkaznico, št. 256242. gns-148553
Jakomini Peter, Ljudevita Stiasnyja 10,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 712645.
gns-148478
Jelenko Robert, Meljski dol 6, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1730926. gnz-148346
Jeraj Mira, Jegriše 6, Vodice, osebno izkaznico, št. 183842. gnb-148720
Jeram Andrej, Cankarjeva 50, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 1019809.
gnl-148335
Jerman Angela, Prušnikova 13, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št. 322907.
gnt-148477
Jeseničnik Ivan, Kajuhova cesta 3, Šoštanj,
osebno izkaznico, št. 332655. gnv-148550
Jonke Marko, Krnice 28, Hrastnik, osebno
izkaznico, št. 1569379. gng-148265
Jošt Silva, Ulica bratov Tuma 24, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 785306. gni-148413
Jurkovič Valerija, Brezje 12, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 982153. gnq-148255
Karović Bojana, Ul. Kozjanskega odreda
5, Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
1004659. gnt-148706
Kemperle Rok, Glinškova ploščad 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 947017.
gnd-148418
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Klander Irena, Šmartinska 149, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 835010. gnz-148296
Klemečič Janez, Dolšce 2/b, Kostanjevica na Krki, osebno izkaznico, št. 461071.
gno-148432
Klemenčič Aleksandra, Mladinska 1, Gornja Radgona, osebno izkaznico, št. 1313298.
gnj-148562
Kogovšek Sonja, Drenov grič 103/a,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 736859.
gnm-148684
Kolar Tomi, Sarajevska ulica 2, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1513701. gnp-148556
Koprivc Kinkopf Metka, Loška 1, Litija,
osebno izkaznico, št. 1302485. gno-148732
Koren Sonja, Greenwiška cesta 10/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 494974.
gni-148338
Korošec Alojz, Cesta na Dobrovo 51, Celje, osebno izkaznico, št. 45943. gnq-148705
Kotnik Robert, Osojnikova cesta 21, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 1084173. gno-148332
Kovačič Ana, Obirska 1, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 313976. gnk-148686
Kovačič Marija, Slake 29, Podčetrtek,
osebno izkaznico, št. 145951. gnn-148708
Kovačič Rajko, Opatje selo 15, Miren,
osebno izkaznico, št. 1087670. gnx-148523
Kožuh Štefan, Vipavski križ 12, Ajdovščina,
osebno izkaznico, št. 529518. gnb-148695
Krajnc Igor, Zagrad 143, Celje, osebno izkaznico, št. 781674. gnk-148561
Kralj Marija, Cven 58, Ljutomer, osebno
izkaznico, št. 955523. gnk-148261
Kunst Breda, Bistrica ob Sotli 76, Bistrica ob Sotli, osebno izkaznico, št. 952645.
gnk-148236
Laharnar Andrej, Prapetno Brdo 14, Slap
ob Idrijci, osebno izkaznico, št. 114529.
gnx-148748
Lampič Ian, Andričeva 19, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 821987. gnu-148701
Leskovšek Nika, Gajstova pot 26/a,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 1086942.
gnp-148431
Maleković Franjo, Kozjanskega odreda
7, Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
302723. gnw-148474
Markoč Martin, Dol. Slaveči 50/a, Grad,
osebno izkaznico, št. 965511. gnw-148699
Markovič Andreja, Vrhovci, Cesta XI/5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 895570.
gne-148517
Mekinc Ivo Mak, Rožna dolina, cesta IV/
27, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 381095.
gnc-148294
Meršak Doroteja, Sv. Daniel 70, Trbonje,
osebno izkaznico, št. 967578. gnv-148425
Miklič Anton, Šišenska 39, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 377685. gnr-148504
Mišič Marko, Mali Log 37/a, Loški Potok,
osebno izkaznico, št. 741634. gno-148507
Močnik Dora, Gorje 10/a, Cerkno, osebno
izkaznico, št. 756930. gnl-148235
Mohorčič Aleš, Prapreče 11, Žužemberk,
osebno izkaznico, št. 1694764. gnv-148450
Mravlje Valentin, Vikrče 35, Ljubljana
Šmartno, osebno izkaznico, št. 1351918.
gni-148513
Mugerle Tjaša, Zg. Duplek 78, Spodnji Duplek, osebno izkaznico, št. 1412726.
gnv-148250
Murn Viljem, Repnje 8, Vodice, osebno izkaznico, št. 311952. gnc-148694
Mušič Anže, Testenova 19, Mengeš, osebno izkaznico, št. 176927. gnx-148673
Nanut Berlot Janja, Pavšičevo naselje 16,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 197219.
gni-148263

Novinec Roman, Seliškarjeva 15,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 981739.
gnx-148473
Ogrin Sara, Sončna pot 32, Portorož
- Portorose, osebno izkaznico, št. 979344.
gnf-148666
Ožek Justina, Milčinskega ulica 14, Celje,
osebno izkaznico, št. 716729. gnh-148414
Papler Valentin, Leše 34, Tržič, osebno izkaznico, št. 338769. gnu-148451
Paradiž Rudolf, Sv. Danijel 59, Trbonje,
osebno izkaznico, št. 1180500. gnz-148546
Pavšič Mitja, Poče 16, Cerkno, osebno izkaznico, št. 382962. gnh-148439
Pečar Igor, Dvorjane 112/a, Spodnji Duplek, osebno izkaznico, št. 920516.
gne-148342
Pelc Janez, Škrabčev trg 30, Ribnica,
osebno izkaznico, št. 362183. gnu-148726
Petecin Mirko, Ob Koprivnici 23, Celje,
osebno izkaznico, št. 1275599. gnv-148700
Priveršek Matevž, Celjska ulica 31, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 96859. gnk-148461
Pučko Marjanca, Kržišnikova ulica 3,
Medvode, osebno izkaznico, št. 381476.
gnh-148664
Pušenjak Sara, Sončna ulica 10, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 1742941.
gnj-148537
Pušnik Alenka, Konovska cesta 22,
Velenje, osebno izkaznico, št. 1639599.
gnq-148480
Radivojević Đuro, Polje, Cesta 12/4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1507013.
gnt-148727
Reissner Tadej, Količevo 11/a, Domžale,
osebno izkaznico, št. 1141775. gnn-148458
Resman Božidara, Log 18, Hrastnik, osebno izkaznico, št. 1648327. gnn-148333
Retko Uroš, Ljubljanska cesta 60, Celje,
osebno izkaznico, št. 391198. gnl-148260
Rozman Marjeta, Srakovlje 14, Kranj,
osebno izkaznico, št. 584478. gnj-148237
Rožman Davor, Bohoričeva 16, Brežice,
osebno izkaznico, št. 1356716. gng-148565
Rustja Damjan, Gradišče 42, Ajdovščina,
osebno izkaznico, št. 357474. gnb-148249
Salobir Jožefa, Dobje pri Planini 5/a, Dobje pri Planini, osebno izkaznico, št. 733435.
gnm-148234
Schmidt Žiga, Ulica Veljka Vlahovića
67, Maribor, osebno izkaznico, št. 259433.
gny-148547
Sečnik Brigita, Vrzdenec 20, Horjul, osebno izkaznico, št. 1430598. gng-148290
Simonič Zdravko, Podgorska 49/a,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 587258.
gnz-148221
Sirar Siniša, Travniška 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 509656. gnz-148746
Sivka Janez, Hruševec 41, Šentjur, osebno izkaznico, št. 618785. gns-148703
Sklamba Vera, Prekomorskih brigad 13,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
573334. gns-148453
Skočir Miha, Livek 3/b, Kobarid, osebno
izkaznico, št. 1087103. gnf-148716
Slejko Veronika, Cesta na Vrhovce 27/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 651745.
gnv-148675
Snoj Zvonimir, Fabianijeva ulica 45,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 203291.
gnr-148229
Sosič Anica, Kosovelova ulica 4, Divača,
osebno izkaznico, št. 1455970. gnn-148258
Stojanović Dejan, Kidričeva 4/b, Kranj,
osebno izkaznico, št. 788740. gny-148347
Stropnik Arapović Brigita, Bilečanska
5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 244161.
gny-148747
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Svetec Viljem, Trdkova 21, Kuzma, osebno izkaznico, št. 1014153. gnb-148445
Šalamun Benjamin, Stanečka vas 16/a,
Majšperk, osebno izkaznico, št. 1552313.
gnm-148334
Šmit Franc, Radvanjska cesta 45, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1664797. gnc-148544
Šoško Jan, Delavska ulica 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 377963. gnl-148735
Teršelič Jožefa, Stari grad 16, Krško, osebno izkaznico, št. 1063417. gnh-148239
Topolnjak Željko, Volog 31, Šmartno
ob Dreti, osebno izkaznico, št. 1426825.
gnx-148248
Turk Borut, Vaše 10, Medvode, osebno
izkaznico, št. 719465. gnr-148254
Udir Aleš, Hrušica 60, Hrušica, osebno izkaznico, št. 1535883. gnn-148558
Uršič Stanislav, Tolminska cesta 50,
Spodnja Idrija, osebno izkaznico, št. 146459.
gnu-148376
Valentin Friderik, Agrarne reforme 3, Koper
- Capodistria, osebno izkaznico, št. 419025.
gnx-148298
Velkavrh Branko, Vir, Kuharjeva 11,
Domžale, osebno izkaznico, št. 23305.
gnx-148423
Veršič Rastimir, Soboška cesta 10,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 441061.
gnd-148243
Vidojević Milanka, Knezova 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 140812. gny-148397
Vindiš Alenka, Mlaka pri Kranju, Na griču
12, Kranj, osebno izkaznico, št. 1145229.
gnr-148479
Vinkovič Tihomir, Knafelčeva 13/a, Maribor,
osebno izkaznico, št. 277790. gnb-148320
Volk Ana, Dobravlje 92, Dobravlje, osebno
izkaznico, št. 959597. gnu-148251
Von Nadgob Bogdan, Pavšičeva ulica
14, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 166433.
gnt-148677
Vrabec Marija, Volčji grad 16, Komen,
osebno izkaznico, št. 721098. gnj-148712
Vrhovnik Vesna, Hmeljarska 12, Prebold,
osebno izkaznico, št. 1364686. gnd-148368
Vukelić Ana Marija, Ulica heroja Tomšiča
4, Maribor, osebno izkaznico, št. 298083.
gng-148319
Zagorc Silvana, Grablovičeva 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 760988.
gnz-148596
Zaspan Mirko, Kajuhova 3, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 871269. gnv-148525
Zebec Emil, Hrastovec 64, Zavrč, osebno
izkaznico, št. 631581. gnz-148446
Zemljič Danijel, Dražen vrh 29, Sv.Ana v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št. 1245503.
gnf-148266
Zidar Jože, Koseskega 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1017112. gnr-148329
Zupan Petra, Kantetova ulica 79, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1747280. gnq-148755
Žavski Urška, Ulica talcev 18, Šentjur,
osebno izkaznico, št. 1305031. gnw-148349
Železnik Franc, Galusova 9/a, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 1565180.
gng-148340

Vozniška dovoljenja
Andrejašič Matjaž, Regentova 14, Piran
- Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 45240, reg. št. 8616, izdala UE Piran.
gnl-148210
Bajc Beno, Planinska cesta 19, Sevnica,
vozniško dovoljenje, št. S 1772615, reg. št.
7114. gnk-148736

Baškovec Špela, Prebačevo 52, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1590813,
reg. št. 46369, izdala UE Kranj. gnk-148511
Bauman Danijel, Lenardonova ulica 40,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 800809, reg. št. 47544, izdala UE Maribor.
gnm-148259
Blagotinšek Vladimir Jožef, Lokovica 20,
Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 000946502, reg. št. 10408, izdala UE
Velenje. gnv-148350
Bogataj Marko, Stara Vrhnika 44, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 12206, izdala UE Vrhnika. gno-148682
Bozovičar Alenka, Kozinova ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1042525, reg. št. 209779, izdala UE Ljubljana. gng-148365
Božič Janko, Kotredež 7, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1009122, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnd-148543
Božović Milić, Dolenjska cesta 58, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1025019, reg. št. 135909, izdala UE Ljubljana. gnd-148743
Bradač Boštjan, Loška vas 9, Dolenjske
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
reg. št. 37529, izdala UE Novo mesto.
gnk-148411
Brus Danilo, Grilčeva ulica 24, Idrija, vozniško dovoljenje, št. S 005246, reg. št. 032.
gnq-148205
Brus Miha, Straža 8, Cerkno, vozniško
dovoljenje, št. S 01471636, reg. št. 12109.
gnu-148651
Bučar Miha, Šmarska cesta 9, Litija, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S 1782478, izdala UE Litija. gno-148282
Ceglar Nataša, Cesta 15. aprila 38, Kisovec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
162141, izdala UE Zagorje. gnc-148344
Cerar Peter, Gornji Rudnik IV. 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1488058, reg. št. 207748, izdala UE Ljubljana. gnf-148466
Cimerman Damjana, Podpeč 6, VidemDobrepolje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1545694, reg. št. 23922, izdala UE Grosuplje. gnc-148744
Cvikl Albin, Trčova 63, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 916318, reg. št.
103592, izdala UE Maribor. gnw-148199
Cyranski Gregor, Mlaka pri Kranju, Golniška cesta 25, Kranj, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50 km/h, BGH, št. S 1641049, reg. št.
50744, izdala UE Kranj. gnq-148505
Čarni Angela, Lomanoše 6/a, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 1523, izdala UE Gornja Radgona.
gnr-148204
Čelič Zora, Cankarjeva 21, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S00130479, reg. št.
10040. gnr-148404
Černe Tomaž, Jelarji 33, Škofije, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 60460, reg. št.
44141, izdala UE Koper. gnf-148566
Čiček Damir, Borova vas 24, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1170022, reg.
št. 66032, izdala UE Maribor. gnc-148269
Čuden Andrej, Lucija, Liminjanska cesta
85, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1048440, reg. št. 6508, izdala
UE Celje. gnw-148499
Dakskobler Mojca, Brunov drevored 16,
Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 1842504,
izdala UE Tolmin. gnx-148498
Dolinar Jurij, Kupljenik 11, Bohinjska Bela,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1509986,
reg. št. 28106. gnz-148496
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Finšgar Jernej, Grajenščak 93/b, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1440654,
izdala UE Ptuj. gnv-148400
Fric Anže, Dobrnič 27, Dobrnič, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 001259953, reg. št.
26155, izdala UE Škofja Loka. gnr-148629
Gerdej Darja, Stržovo 49, Mežica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 17125, izdala UE Ravne na Koroškem. gnv-148200
Gerić Marija, Brezovica pri Dobu 2,
Dob, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
758767, reg. št. 10472, izdala UE Domžale.
gnk-148336
Glavan Mitja, Reber 7, Žužemberk, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 37731.
gnh-148214
Glušac Zemina, Rudarska cesta 14/a,
Kisovec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
210048. gnj-148241
Gomzi Marijan, Podbrezje 208, Naklo,
duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BGH, št.
S 1146502, reg. št. 10051, izdala UE Kranj.
gnz-148696
Gorjup Simona, Globoko ob Dravinji 10,
Makole, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
14942523, reg. št. 23199. gnl-148485
Gregorovič Igor, Vena Pilona 8, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 1771776, reg. št. 48633. gnu-148401
Grzetič Špela, Srednja Bela 34/a, Preddvor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1634563, reg. št. 56875, izdala UE Kranj.
gnn-148308
Gužvinec Nada, Brodarjev trg 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH,
št. S 1943809, reg. št. 82761, izdala UE Ljubljana. gni-148363
Hedžek Katja, Dokležovje, Letališka ulica
7, Beltinci, vozniško dovoljenje, reg. št. 41970.
gng-148490
Hercigonja Jože, Bratov Čebuljev ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BCEGH, št. S 1917133, reg. št. 53825,
izdala UE Ljubljana. gnq-148280
Hočevar Alenka, Mala Slevica 37, Velike
Lašče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
595906, reg. št. 104734, izdala UE Ljubljana.
gno-148557
Horvat Ivan, Bukovci 88/a, Markovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 788584, izdala
UE Ptuj. gnh-148639
Horvat Matej, Srednja Bistrica 35/a, Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
14439, izdala UE Lendava. gnu-148201
Horvat Olga, Ljubljanska cesta 93, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1486536, reg. št. 24880, izdala UE Domžale.
gnm-148463
Hren Bogdan, Čelesnikova ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
136389, izdala UE Ljubljana. gns-148503
Hribar Petra, Taborska cesta 7, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1101350, reg. št. 13883, izdala UE Grosuplje.
gnd-148668
Hristov Cano, Ulica v Kokovšek 46, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1596020, reg. št. 60700, izdala UE Ljubljana.
gnc-148569
Jakljevič Anton, Poštna ulica 2, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1645199, reg. št. 42071, izdala UE Maribor.
gnb-148370
Janko Maja, Vošnjakova cesta 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
166376, izdala UE Ljubljana. gnp-148731
Jeram Andrej, Cankarjeva 50, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
36683. gnm-148484

Stran

2052 /

Št.

32 / 2. 4. 2004

Jesenko Metka, Lavrovec 16/a, Rovte,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 5370,
izdala UE Logatec. gne-148567
Jonuzi Skender, Trg osvoboditve 9, Lenart
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. A do
50 km/h, BGH, št. S0019238320, izdala UE
Lenart. gnp-148406
Jošt Silva, Ulica bratov Tuma 24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGj, št. S
804955, reg. št. 28391, izdala UE Ljubljana.
gnj-148412
Juvan Mojca, Podkraj pri Zagorju 10/a,
Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50 km/h, BGH, št. S 1860660, izdala UE
Zagorje ob Savi. gnw-148324
Knafelc Danijel, Kovinarska 3, Štore, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1013437,
reg. št. 31725. gnd-148718
Kokalj Mateja, Poljanska cesta 39, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26350, izdala UE Škofja Loka. gnp-148656
Konec Banović Krista, Spodnje Stranice
50, Stranice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 11859, izdala UE Slovenske Konjice.
gnx-148398
Kotnik Robert, Osojnikova cesta 21, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 598824,
izdala UE Ptuj. gnl-148310
Kovačič Kristina, Črtomirova ulica 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1135816, reg. št. 213999, izdala UE Ljubljana. gnp-148756
Krajnc Damjana, Hrastovec 80/b, Zavrč,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S 1349286.
gnj-148212
Krajnc Igor, Zagrad 143, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 6218, izdala UE Celje. gnl-148560
Kregar Rok, Gajstova pot 36, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12396, izdala
UE Šentjur pri Celju. gnm-148509
Laharnar Andrej, Prapretno Brdo 14, Slap
ob Idrijci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1842665, izdala UE Tolmin. gnz-148750
Legat Domen, Kogojeva 33, Portorož
- Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 25980, reg. št. 9664, izdala UE Piran.
gnk-148311
Lenič Katarina, Stritarjeva cesta 28, Velike
Lašče, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1868755, izdala UE Ljubljana.
gnd-148293
Lindental Nadja, Spolenakova 19/a, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1206768.
gnd-148218
Lipush Carmen, Glinškova ploščad 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1420872, reg. št. 300320, izdala UE Ljubljana. gnq-148730
Lokan Zdravko, Ipavčeva 6, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 1830685,
izdala UE Žalec. gnh-148264
Loparič Igor, Zavrti 36, Mengeš, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1068912, reg. št.
31072, izdala UE Domžale. gnp-148331
Lukanc Jerneja, Kreljeva ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1135194, reg. št. 214945, izdala UE Ljubljana. gnx-148723
Magyar Vika, Vinji vrh 251, Škocjan, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 31109, izdala UE Novo mesto. gnk-148211
Markovič Andreja, Vrhovci, Cesta XI/5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1482026, reg. št. 243701, izdala UE Ljubljana. gnf-148516
Markuš Karel, Čemšenik 7, Čemšenik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1714082,
izdala UE Zagorje ob Savi. gnt-148702
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Mekinc Ivo Mak, Rožna dolina, cesta
IV/27, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 141150, reg. št. 250320, izdala UE
Ljubljana. gnb-148295
Mežnar Darinka, Brezovica 4, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6550, izdala UE Novo mesto. gnz-148396
Mikelj Nuša, Hafnarjeva pot 27, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH, št.
S 1933013, reg. št. 58529, izdala UE Kranj.
gnj-148362
Mikulin Primož, Medana 14/a, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
40412, izdala UE Nova Gorica. gnn-148208
Mithans Nejc, Vrtojba, Cesta na Čuklje
72, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, reg. št.
42766. gnc-148194
Mlinar Maksimiljan, Kajuhova 2, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 6801. gnf-148316
Mumlek Ivan, Westrova 42, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 27348,
izdala UE Novo mesto. gng-148215
Nanut Berlot Janja, Pavšičevo naselje
16, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABCH, reg. št. 30269, izdala UE Nova Gorica. gnc-148219
Nemanič Marko, Vodnikova cesta 102,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 767882, izdala UE Ljubljana. gne-148742
Novak Srečko Florjan, Ljubljanska cesta
3, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 2123, izdala UE Vrhnika.
gnu-148326
Ogrin Sara, Sončna pot 32, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13732, izdala UE Piran. gng-148665
Oserban Leopold, Stanetova 10, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1785829, reg. št. 14322. gni-148438
Osterman Maja, Sp. Besnica, Senožeti
10, Zgornja Besnica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1354957, reg. št. 51534, izdala UE
Kranj. gnw-148399
Paradiž Rudolf, Sv. Danijel 59, Trbonje,
vozniško dovoljenje, št. 2348. gnb-148545
Pavić Nada, Rimska cesta 32, Šempeter v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 1563001, izdala UE Žalec.
gnx-148548
Pavlin Iztok, Vogrsko 158/c, Volčja Draga,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 47185, izdala
UE Nova Gorica. gns-148403
Pečar Igor, Dvorjane 112/a, Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1513295, reg. št. 112078. gnf-148341
Peharc Ana, Za jezom 11, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 968561, reg. št.
6128, izdala UE Tržič. gnx-148648
Perne Milenka, Jagodje 23/a, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4735, izdala
UE Izola. gnh-148314
Petančič Mitja, Savlje 40, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGHC, št. S
1920084, reg. št. 261463, izdala UE Ljubljana.
gnp-148481
Petecin Mirko, Ob Koprivnici 23, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1787475, reg. št. 12927. gnc-148444
Podmiljšak Emanuela, Prešernova ulica
30, Dob, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1273793, reg. št. 25712, izdala UE Domžale.
gng-148715
Poler Peter, Drankovec 3/a, Jakobski Dol,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1121936,
reg. št. 11323, izdala UE Pesnica. m-422
Prelogar Nataša, Dol pri Šmarjeti 3,
Šmarješke Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 37453, izdala UE Novo mesto.
gni-148488

Priveršek Matevž, Celjska ulica 31, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
974163, reg. št. 36801, izdala UE Ljubljana.
gnl-148460
Prolić Miloš, Černetova ulica 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1618255, reg. št. 122151, izdala UE Ljubljana. gng-148515
Pučko Marjanca, Kržišnikova ulica 3,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 974382, reg. št. 130217, izdala UE Ljubljana. gni-148663
Pučnik Sandi, Gabrovlje 12, Zreče, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, reg. št. 14902.
gnr-148429
Razboršek Jernej, Škalce 34, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 14266, izdala UE Slovenske Konjice.
gnq-148405
Rebolj David, Malgajeva ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1211594, reg. št. 220786, izdala UE Ljubljana. gno-148257
Retko Uroš, Ljubljanska cesta 60, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1037660,
reg. št. 41376. gnj-148262
Ristić Astrid, Ledine 8, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 47358, izdala UE Nova Gorica. gni-148188
Rudolf Tomaž, Vilharjeva 11, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4075, izdala UE Logatec. gno-148482
Rustja Damjan, Gradišče 42, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1540278, reg. št. 17607, izdala UE Ajdovščina. gnh-148539
Slejko Veronika, Cesta na Vrhovce 27/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 597464, reg. št. 51978, izdala UE Ljubljana.
gnw-148674
Snoj Zvonimir, Fabianijeva ulica 45, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1370197, izdala UE Ljubljana. gnq-148230
Stojanović Dejan, Kidričeva 4/b, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1078753,
reg. št. 46497, izdala UE Kranj. gnw-148449
Šavron Aljoša, Škocjan 36/e, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
39453, reg. št. 28107. gno-148307
Šefran Uroš, Bratovševa ploščad 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1488909, reg. št. 183712, izdala UE Ljubljana. gnp-148506
Škorja Mateja, Čentur 23, Marezige, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1380130, reg.
št. 45368. gnb-148395
Škruba Marko, Zidani most 32, Zidani
Most, vozniško dovoljenje, št. S 1449812.
gnb-148345
Špegel Rado, Kozjak 23, Mislinja, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 16276, izdala UE
Slovenj Gradec. gnd-148493
Špes Mitja, Kovaška cesta 61, Lovrenc na
Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
9037, izdala UE Ruše. m-443
Šurman Jaka, Borisa Kalina 56, Solkan,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 44244, izdala UE Nova Gorica. gng-148640
Tanšek Andreja, Ronkova 3, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 14438, izdala UE Slovenj Gradec.
gnc-148494
Tanšek Irena, Ronkova 3, Slovenj Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16409, izdala UE Slovenj Gradec. gnj-148187
Tominc Toni, Vrbanska 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1291656, reg. št. 73246, izdala UE Maribor.
gnw-148424
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Turk Sašo, Ul. Ludvika Plambergerja 44,
Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1332466, reg. št. 92450,
izdala UE Maribor. gnq-148630
Uršič Miha, Razgled 25, Piran - Pirano,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI 45275,
reg. št. 11139, izdala UE Piran. gnj-148312
Velkavrh Branko, Vir, Kuharjeva 11, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1273689, reg. št. 9406, izdala UE Domžale.
gny-148422
Vilič Matjaž, Prešernova 26, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1937127, reg.
št. 101685, izdala UE Maribor. gnd-148318
Vinkovič Tihomir, Knafelčeva 13/a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
718885, reg. št. 81566, izdala UE Maribor.
gnz-148321
Von Nadgob Bogdan, Pavšičeva ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1286783, reg. št. 150479, izdala UE Ljubljana. gnu-148676
Vuković Momčilo, Koblarjeva ulica 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1097284, reg. št. 111774, izdala UE Ljubljana. gnb-148420
Zajc Tomaž, Švabičeva ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1244198, reg. št. 223151, izdala UE Ljubljana. gno-148632
Zbil Renata, Prvomajska ulica 15, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 17605, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnf-148366
Zupan Petra, Kantetova ulica 79, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1916129, reg. št. 255080, izdala
UE Ljubljana. gnv-148754
Žveplan Matej, Prade, Cesta 11/7, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 35851, reg. št. 27837, izdala UE Koper.
gni-148638

Zavarovalne police
AVTO MLAKAR d.o.o., Dolenjska cesta 242/b, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 0961436, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gno-148315
Baudaš Marjan, Dupleška cesta 321, Maribor, zavarovalno polico, št. 2874809, izdala
zavarovalnica Maribor. m-404
Blagotinšek Vladimir, Lokovica 20,
Šmartno ob Paki, zavarovalno polico, št.
668024, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gng-148540
Bobnar Zdenka, Francarija 8, Preddvor,
zavarovalno polico, št. 943636, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnt-148502
Burger Tomaž, Nova pot 198, Vnanje Gorice, Brezovica pri Ljubljani, zavarovalno polico, št. 160400902618, izdala zavarovalnica
Triglav d.d. gnu-148426
Čerčinović Željko, Cesta zmage 105, Maribor, zavarovalno polico, št. 254095, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. m-418
Ćehić Šemsud, Agrokombinatska cesta 6/b, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
559339, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnd-148568
EIS SKOČAJ MILAN s.p., Gajeva 59, Radomlje, zavarovalno polico, št. 574037, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnh-148322
Frelih Martin, Goropeke 10, Žiri, zavarovalno polico, št. AO 593202, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. gng-148644
Furlan Igor, Suška cesta 23, Škofja Loka,
zavarovalno polico, št. 190956. gne-148392

Grosek Helena, Sostrska cesta 10/c,
Ljubljana-Dobrunje, zavarovalno polico, št.
651602, izdala zavarovalnica Slovenica.
gng-148415
Krajnc Miroslav, Krmelj 88, Krmelj, zavarovalno polico, št. 00101655494, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnl-148635
Lampret Ana, Gopodinjska ulica 21, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 187041, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnv-148375
Maček Zupančič Karmen, Nova pot 121,
Brezovica pri Ljubljani, zavarovalno polico, št.
41601003832 - Fondpolica, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. na ime Maček Stanislav,
Nova pot 121, Vnanje Gorice. gnf-148291
Malič Danijel, Potrčeva 2, Maribor, zavarovalno polico, št. 607-2844380, izdala zavarovalnica Tilia. m-436
MDM d.o.o., Tržaška 124, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO 574298, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnr-148354
Medved Štefan, Pot na goro 7, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 583657, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnp-148456
Miletič Bojan, Igriška 47, Maribor, zavarovalno polico, št. AVO 987849, izdala zavarovalnica Tilia d.d. m-405
Mittoni Matej, Sitarjevška cesta 1, Litija,
zavarovalno polico, št. 40182402, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnq-148530
Nardin Boštjan, Krožna cesta 4, Radomlje,
zavarovalno polico, št. AO678786, izdala zavarovalnica Slovenica. gnr-148729
Okovič Dejan, Mladinska ulica 3, Zreče,
zavarovalno polico, št. 638389, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.. gnk-148486
Ovsenik Rok, Ulica bratov Škofov 12, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO 513908, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnn-148408
Polak Mojca, Ogorevc 23, Štore, zavarovalno polico, št. 628644, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. gno-148382
Rauh Tinka, Malgajeva ulica 16, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 650515, izdala zavarovalnica Slovenica. gnk-148465
Saiti Skyfter, Koroška cesta 21, Maribor,
zavarovalno polico, št. 189178, izdala zavarovalnica Tilia. m-442
Snoj Zvonimir, Fabianijeva ulica 45, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 979622, izdala
zavarovalnica Tilia. gnp-148231
Spruk Polona, Prisojna pot 26, Kamnik,
zavarovalno polico, št. 180946, izdala zavarovalnica Slovenica. gnl-148360
Srednja šola tiska in papirja Ljubljana, Pokopališka 33, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
545400, izdala zavarovalnica Slovenica d.d..
gnc-148419
Stopar Tomaž, Glinška ulica 7, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. AO 00101662402, izdala zavarovalnica Slovenica. gne-148721
Švikart Friderik, Kumen 14, Lovrenc na
Pohorju, zavarovalno polico, št. 607-2811818,
izdala zavarovalnica Tilia. m-437
TOP TRADING d.o.o., Ljubljanska 45,
Kamnik, zavarovalno polico, št. 4222500, izdala zavarovalnica Triglav. gnk-148361
Trunkelj Matjaž, Polanškova ulica 4, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 639654, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnu-148551
Vokalič Teja, Drnovo 52, Leskovec pri Krškem, zavarovalno polico, št. 716500, izdala
zavarovalnica Tilia. gnw-148374
Voler Anita, Tomšičeva ulica 84, Slovenj
Gradec, zavarovalno polico, št. 581248, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnc-148394
Zener Alen, Ul. Lojzeta Hrovatov 7, Kranj,
zavarovalno polico, št. 227962, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnm-148209
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Spričevala
Ačko Andrej, Ulica Kirbiševih 47, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo o zaključnem
izpitu SKSMŠ Maribor, izdano leta 1991.
m-431
Aleš Neva, Neubergerjeva ulica 19,
Ljubljana, potrdilo o opravljeni Srednje naravoslovni šoli v Ljubljani, št. I-NMT-1815,
izdano 12.6.1989, na ime Aleš Nevenka.
gnz-148571
Anžel Tina, Podlubnik 259, Škofja Loka,
spričevalo 4. letnika Šolskega centra Ljubljana, Splošna in strokovna gimnazija, izdano
30. maja 2001 v Ljubljani. gns-148278
Arh Jure, Pelechova cesta 63/a, Radomlje,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste, izdano
leta 2003. gnm-148359
Bajc Jerica, Sončna pot 14, Izola - Isola,
spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene šole
Murska Sobota, izdano na ime Kunšek Jerica.
gns-148378
Balič Anita, C. revolucije 8, Jesenice, spričevalo 3. letnika Srednje šole Jesenice, tehnik zdravstvene nege, izdano leta 2002/03.
gnr-148658
Beber Branko, Sp. Žerjavci 36, Lenart v
Slov.goricah, spričevalo 8. razreda OŠ Ela
Kristl Zg. Korena, izdano leta 1977. m-448
Bergant Andrej, Kersnikova ulica 13, Dob,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za elektrotehniko in računalništvo, izdano leta 2003.
gnl-148510
Bešvir Davorin, Kneza Koclja 5, Ormož,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Frana Miklošiča Ljutomer, izdano leta 1981.
gnf-148491
Bezjak Franc, Zg. Voličina 74, Voličina,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne kmetijske strojne šole Maribor, izdano leta 1980.
m-416
Blatnik Marja, Grmovlje 37, Škocjan, spričevalo 8. razreda OŠ Stopiče. gnz-148650
Blekič Vesna, Regentova 23, Piran - Pirano, maturitetno spričevalo Srednje prirodoslovne, naravoslovne in matematične šole v
Kopru, izdano leta 1986. gnn-148483
Bojovič Jelnikar Vera, Cankarjeva 28,
Kamnik, diplomo št. I-PF/3, izdala ŠCRM
Kamnik leta 1985. gnd-148393
Božič Kim, Božidarja Jakca 22/a, Portorož - Portorose, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole v Mariboru, izdano leta 2003.
m-440
Brezavšček Dušan, Za spomenikom 2,
Solkan, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, št.
52/80, izdano leta 1980. gni-148213
Breznik Bojana, Hardek 1, Ormož, potrdilo o varnem delu s traktorjem, izdal Srednješolski center Ptuj na ime Štampar Bojana.
gnl-148385
Brudar Milan, Šmihelska cesta 20, Novo
mesto, spričevalo 3. letnika Srednje tehnične
šole v Krškem, izdano leta 1980. gns-148753
Burg Darinka, Videm pri Ptuju 37, Videm
pri Ptuju, spričevalo o končani Agroživilski šoli
v Mariboru, izdano leta 1984. m-423
Cuznar Marija, Podkoren 18/b, Kranjska
Gora, diplomo Gostinske šole. gnl-148660
Čarni Saša, Tomšičeva 5, Murska Sobota,
letno spričevalo 3. letnika Gimnazije Murska
Sobota, izdano leta 2002/03. gnw-148653
Čas Maja, Lokovica 7/b, Prevalje, spričevalo 1. letnika Trgovske šole Slovenj Gradec,
izdano leta 1994/95. gnt-148377
Čepe Darko, Gradiška 442, Zgornja Kungota, spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ
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Maribor, monter in vzdrževalec energetskih
naprav, izdano leta 1990. m-420
Černic Sanja, Vojščica 39/b, Kostanjevica
na Krasu, spričevalo 3. letnika Š Center Nova
Gorica. gnt-148327
Čigoja Tanja, Ulica Vide Pregarčeve 34,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje upravno administrativne šole v Ljubljani, izdano
leta 2003. gnz-148471
Dacinger Slavko, Stranske Makole 16,
Makole, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne kmetijske šole, izdano leta 1980.
gne-148217
Debelak Janez, Skalica 15, Kranj, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano leta 1984/85.
gny-148226
Dobrijević Mirko, Beograd, Srbija, diplomo
Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdana leta 1973. gnb-148745
Đukić Daliborka, Ob studencu 19/a, Ljubljana, diplomo in spričevalo 1. in 2. letnika Srednješolskega centra v Celju - manj zahtevna
gradbena dela,izdano leta 1981,1982 in 1983,
izdano na ime Jusić Rezak. gnf-148220
Eferl Uroš, Rošpoh 190/b, Kamnica, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole v
Mariboru, izdano leta 2003. m-427
Erbežnik Jožefa, Vnanje Gorice, Podpeška cesta 209, Brezovica pri Ljubljani, spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske šole, izdano leta 1981, izdano na ime Oblak Jožefa.
gny-148722
Ferk Jožef, Titova cesta 21, Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje gradbene šole v
Mariboru, izdano leta 1984. m-445
Gajer Beno, Kerenčičeva 5, Gornja Radgona, spričevalo o končani OŠ Gornja Radgona, izdano leta 1985. gnh-148489
Gojković Suzana, Polje, Cesta VIII/2,
Ljubljana-Polje, spričevalo 3. letnika Srednje
upravno-administrativne šole v Ljubljani, izdano leta 2003. gnc-148594
Govednik Jošt, Jačka 61, Logatec, spričevalo 3. letnika Srednje šole za elektrotehniko
in računalništvo v Ljubljani, izdano leta 2003.
gnm-148734
Gregorka Mihael, Blatna Brezovica 72,
Vrhnika, spričevalo 4. letnika Srednje šole
tehničnih strok Šiška, izdano leta 2003.
gno-148657
Gril Luka, Spodnje Pirniče 73, Medvode,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole
v Ljubljani, izdano leta 2002. gnk-148286
Habjanič Lina, Pivkova 13, Ptuj, spričevalo
3. letnika Gimnazije Ptuj, izdano leta 2002/03.
gnp-148306
Hasanbegović Asim, Cvetke Jerin 1, Štore,
spričevalo o zaključnem izpitu PKMŠ Štore.
gnb-148549
Holc Ana, Grogova 3, Maribor, indeks,
št. 32005342, izdala Naravoslovnotehniška
fakulteta. gnb-148570
Holc Branko, Kuršinci 4, Mala Nedelja,
spričevalo o zaključnem izpitu št. 13, izdala Gimnazija Ljutomer dne 29. 6. 1980.
gnw-148649
Husičić Salih, Velika Vrata 13, Koper - Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu KPŠ
Koper, izdano leta 1981. gnz-148196
Ibrahimović Hanka, Banja Luka, BIH, spričevalo od 1 do 3 letnika Srednje trgovske šole
v Ljubljani, izdano leta 1980, 1981 in 1982.
gnl-148410
Jerala Janez, Mavčiče 40, Mavčiče, diplomo Srednje mlekarske in kmetijske šole Kranj,
izdana leta 1988. gnu-148301
Josipović Igor, Topniška ulica 70, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Borisa Ziherla v Ljubljani. gne-148542
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Jošt Silva, Ulica bratov Tuma 24, Ljubljana, indeks, št. 42412, izdala FOV v Kranju.
gnf-148741
Jug Aleš, Naklo 31, Logatec, indeks
Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta
1996/97. gns-148328
Kaltak Merima, Pokopališka 38, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Škofja Loka, izdano leta Bečič Merima.
gnb-148645
Kaučič Boštjan, Lokavci 15, Spodnji Ivanjci, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika Srednje kmetijske šole Maribor, izdano leta 1999. m-441
Kirbiš Stanislava, Trniče 27, Marjeta na
Dravskem polju, spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške, kmetijske šole v Mariboru, smer
kmetijski tehnik, izdano leta 1979. m-406
Klasič Janez, Šešče 81/a, Prebold, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole
Celje, izdano leta 1994. gnf-148270
Kocbek Miroslav, Sp. Velka 80, Zgornja
Velka, potrdilo o uspešnem usposabljanju z
delom, št. 45/99, izdano pri Ljudski univerzi
Lenart. m-432
Kodrun Petra, Kajuhova 7, Šoštanj, zaključno spričevalo Srednje zdravstvene šole
Celje, šolsko leto 1999/2000. gnp-148631
Kolar Drago, Gorišnica 46/a, Gorišnica,
zaključno spričevalo Srednje gradbene šole
Maribor - zidar, izdano leta 1985. m-444
Kolenc Simona, Milčinskega 12, Celje,
indeks, izdala Abitura Celje - za trgovskega
poslovodjo leto izdaje 1999. gnm-148634
Komatar Miha, Cerklje ob Krki 29, Cerklje
ob Krki, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje šole
Krško, izdano leta 1996 in 1997. gns-148303
Kompož Mateja, Novi trg 2, Celje, indeks,
št. 32703080236, izdala Višja strokovna šola
Abitura d.o.o. Celje. gnb-148195
Kovačević Sava, Kidričeva 1, Velenje,
spričevalo o končani strojni, kovinarske šoli.
gnc-148369
Kovačič Simona, Ljubljanska cesta 93,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje upravno administrativne šole v Ljubljani, izdano leta 1992, izdano na ime Rozman
Simona. gny-148372
Kozman Matej, Mariborska cesta 86,
Dravograd, spričevalo 3. letnika Poklicne in
ekonomske šole Slovenj Gradec - ekonomski
tehnik, izdano leta 2003. gne-148492
Krajnc Milan, Ulica bratov Gerjovičev 52,
Dobova, spričevalo Šolskega centra za kovinarsko stroko Novo mesto, št. 2691, izdano
20. 6. 1976. gnq-148305
Krčar Aleksander, Predilniška 10, Tržič,
diplomo PTT SŠC. gnu-148501
Križančič Mitja, Pušnikova 2, Maribor, diplomo Srednje gostinske šole v Mariboru, št.
692, izdana leta 1988. m-403
Križnik Aleksandra, Vransko 46, Vransko,
spričevalo 3. letnika SŠGT Celje, gostinski
tehnik, izdano leta 2002/03. m-408
Kunej Darko, Lackova cesta 252, Limbuš,
spričevalo od 1 do 3. letnika Tehniške kmetijske šole v Kamnici, izdano leta 1981, 1982 in
1983. m-429
Kurbus Vanja, Trg svobode 11, Gornja
Radgona, spričevalo o zaključnem izpitu
Ekonomske šole Ptuj, izdano leta 2000.
gnd-148643
Lapan Vauh Marjetka, Gallusova ulica 3,
Celje, spričevalo 3. letnika Srednje tehnične šole - gradbeni tehnik, izdano leta 1993.
gnj-148662
Lešnik Boštjan, Ranče 10, Fram, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gostinske šole
Maribor, izdano leta 1997. m-407

Levin Tomaž, Zaloška 190, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani, izdano leta
2002 in 2003. gnv-148225
Ličina Tina, Niževec 10, Borovnica, spričevalo 3. letnika Gimnazije Jožeta Plečnika v
Ljubljani, izdano leta 2001/02. gni-148292
Lupša Cvetka, Aškerčeva ulica 4, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje kemijske šole
Ruše, izdano leta 1974. m-434
Mahnič Nina, Limbuška 134, Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta 2003. m-411
Markovič Anže, Zalog 77, Cerklje na Gorenjskem, spričevalo 3. letnika Ekonomske
gimnazije. gno-148207
Marn Pernat Andreja, Cesta na Brdo 73,
Ljubljana, potrdilo o strokovnem izpitu za
zdravnika, izdalo Ministrstvo za zdravje 23. 9.
1993. gnu-148476
Matkovič Robert, Naselje NE 15, Krško,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije in
ekonomske srednje šole Brežice, izdano leta
1995. gne-148417
Meško Bojan, Ravenska cesta 74, Beltinci,
indeks, št. 21012292, izdala FDV v Ljubljani.
gnw-148299
Mitrovič Davor, Gradnikove brigade 33,
Nova Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje strojne šole, izdal Tehniški šolski
center Nova Gorica, št. 3/st. 5844, izdano 1.
7. 1997. gnj-148637
Močnik Andrejka, Vojkova 15, Cerkno,
indeks, št. 41980154, izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani. gny-148472
Našič Kohne Dragica, Ulica Jana Husa
1, Ljubljana, diplomo Višje šole za socialne
delavce v Ljubljani, izdana leta 1974, na ime
Našič Dragica. gnh-148739
Novak Vilma, Prešernova cesta 30, Domžale, spričevalo 3. letnika Šole za medicinske
sestre, babice, izdano leta 1980, izdano na
ime Grilj Vilma. gnn-148283
Ogrizek Danilo, Grizoldova 42, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Delavske univerze,
izdano leta 1979. m-447
Pavlinek Anet, Hercegova ulica 7, Ptuj,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje ekonomske
šole. gnf-148216
Perc Marjeta, Rdeči breg 5/a, Lovrenc na
Pohorju, spričevalo 3. letnika Srednje kemijske šole. gnj-148487
Perčič Nataša, Veliki Lipoglav 2, ŠmarjeSAP, spričevalo 3. letnika Srednje upravnoadministrativne šole v Ljubljani, izdano leta
2003. gnb-148595
Perić Vajda Maja, Rusjanov trg 4, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste,
izdano leta 2003. gnz-148271
Perko Eva, Cogetinci 55, Cerkvenjak, spričevalo 3. letnika III gimnazije Maribor, izdano
leta 2003. m-425
Perko Nataša, Ulica Ane Galetove 4, Grosuplje, letno spričevalo 4. in 5. letnika Srednje vzgojiteljske šole v Ljubljani, izdano leta
1978 in 1979, izdano na ime Arko Nataša.
gnh-148464
Petran Miha, Šorlijeva 33, Kranj, spričevalo Osnovne šole Simon Jenko Kranj.
gnm-148659
Plestenjak Drožđek Simona, Pot čez gmajno 70, Ljubljana, indeks, št. 4559, izdala FDV
v Ljubljani. gnn-148733
Pogačar Jasna, Praproče 9, Vransko, spričevalo 3. letnika SŠGT Celje, gostinski tehnik,
izdano leta 2002/03. m-409
Polajžer Zvonka, Dobovec 35/b, Rogatec,
diplomo in spričevala od 1 do 3. letnika Poslovno komercialne šole v Celju, šolsko leto
86/87, 87/88 in 88/89. gnm-148384
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Popov Katja, Kašeljska cesta 85, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Šentvid,
izdano leta 1997 in 1998. gnt-148752
Potočki Pia, Lamutova ulica 2, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste, izdano
leta 2003. gnv-148325
Potočnik Sebastijan, Polhov Gradec 134,
Polhov Gradec, spričevalo 3, 4. letnika in diplomo Srednje ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 1987 in 1988. gny-148522
Pristovnik Andrej, Sp. Nova vas 41, Slovenska Bistrica, potrdilo o zaključnem izpitu
Srednje kmetijske šole v Mariboru, izdano leta
1997. m-430
Pučko Leon, Stametinci 18, Cerkvenjak,
indeks, št. 12130071300582, izdala Višja
strokovna šola v Ljubljani. gnu-148751
Pulaj Valdete, Šentiljska cesta 43, Maribor, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje gradbene šole Maribor, izdano leta 1999 in 2000.
m-439
Pušenjak Sara, Sončna ulica 10, Murska
Sobota, indeks, št. 20202672, izdala Pravna
fakulteta. gnh-148689
Rajzman Marjan, Plitvički vrh 41, Gornja
Radgona, spričevalo o končani OŠ Jakobski
dol, izdano leta 1990. m-435
Rančigaj Gregor, Britof 196/a, Kranj, diplomo Srednje šole elektrotehniške in kovinsko
predelovalne usmeritve - smer elektrotehnik, elektronik, izdana šolsko leto 1987/88.
gnd-148497
Ravnikar Anton, Nožice, Gostičeva cesta
61, Radomlje, spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo Šole za oblikovanje v Ljubljani, izdano leta 1983/84. gnl-148685
Razpotnik Jože, Log 4, Blagovica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje avtomehanične šole, št. 203/83, izdano 28. 6. 1983.
gnn-148508
Repnik Tadej, Fram 117, Fram, spričevalo
3. letnika Srednje ekonomske šole v Mariboru,
izdano leta 2003. m-3446
Ružički Davorin, Liptovska ulica 1, Slovenske Konjice, diplomo SERŠ Maribor, izdana
leta 1984. m-413
Sirc Peter, Gradnikova cesta 6, Radovljica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole v Kranju, izdano leta 1995.
gns-148728
Slemnik Jernej, Lampreče 10, Črna na Koroškem, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec. gnf-148391
Smajlagić Emina, Kropa 3/b, Kropa, spričevalo 4. letnika Srednje šole Jesenice, smer
poslovni tehnik. gnk-148661
Smolič Janez, Goriška vas 14/a, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
voznike motornih vozil na Ježici, izdano leta
1977. gnh-148389
Stopar Nina, Zadružna pot 9, Logatec,
indeks, št. 5827054, izdala fakulteta za policijsko varnostne vede. gnz-148371
Šegula Angela, Dornava 21, Dornava, zaključno spričevalo Srednje tehnične kmetijske
šole Maribor, izdano leta 1972. m-449
Šnajder Branko, Zg. Jakobski dol 15,
Jakobski Dol, spričevalo o zaključnem izpitu
Kmetijske šole Svečina, izdano leta 1973.
m-402
Štamfelj Nina, Šegova ulica 18, Novo mesto, spričevalo 3. letnika SŠGT Novo mesto,
izdano leta 1998/99. gnx-148373
Štemberger Igor, Cesta v Ograde 13, Sežana, spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške
pomorske strojne in elektro šole Piran, izdano
leta 1978. gnd-148468
Šukljan Silvo, Butari 1, Gračišče, potrdilo
o strokovni usposobljenosti za prodajalca, št.
1402-1488/94 z dne 8.7.1994. gnh-148514

Terbižan Miloš, Rutarjeva 4, Koper - Capodistria, letno spričevalo 4. letnika Srednje
pomorske in prometne šole Piran, izdano leta
1981/82. gnr-148654
Tupy Maja, Opekarska cesta 9, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Moste, izdano
leta 2003. gnd-148518
Usnik Anja, Jesenova ulica 19, Domžale, spričevalo 3. letnika Šolskega centra
Rudolf Maister Kamnik, izdano leta 2003.
gny-148297
Valte Barbara, Ljubljanska 43/a, Velenje,
obvestilo o splošni maturi Srednje kemijske
šole in gimnazije Vič, izdano v šolskem letu
2002/03. gnj-148462
Veber Lucija, Breznica 29, Prevalje, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole Maribor,
izdano leta 2003. m-421
Vekar Mateja, Koče 57/a, Prestranek, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tekstilne,
obutvene in gumarske šole v Kranju, izdano
leta 1996. gni-148688
Vidmar Jožef, Zbelovska gora 34/a, Loče
pri Poljčanah, spričevalo 3. letnika KSŠ Zreče,
št. III/228-271, izdano leta 1988. gnx-148198
Vidmar Miha, Zavoglje 7, Ljubljana-Dobrunje, spričevalo 4. letnika Gimnazije Moste,
izdano leta 2003. gnc-148519
Vilar Hieronim, Cesta talcev 14, Domžale,
spričevalo 8. razreda OŠ Domžale, izdano
leta 1996. gnj-148437
Volaš Tomislav, Cahova 10, Ankaran - Ankarano, spričevalo o končani OŠ dr. Aleš Bebler Primož, izdano leta 1995. gny-148272
Vončina Darinka, Gorenja Kanomlja 30,
Spodnja Idrija, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 2003. gni-148738
Zemljič Mihaela, Črešnjevci 193, Gornja
Radgona, spričevalo o končani OŠ Gornja
Radgona, izdano na ime Zemljič Mihelca.
gnx-148202
Žnidarič Janko, Gorenjski vrh 15/a, Zavrč,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje policijske šole, izdano leta 1996. gnn-148383
Žnidaršič Janez, Nadlesk 16, Stari trg pri
Ložu, spričevalo 1. letnika Srednje šole Postojna, izdano leta 2001. gnn-148358

Ostali preklici
Ahmet Sulejman, Lidjani, Cazin, potrdilo o
opravljenem tečaju za voznika težke mehanizacije pri Delavski univerzi Celje, izdano leta
1979. gnc-148469
Ahmetović Ddževahira, Bevkova ulica 1,
Maribor, delovno knjižico. m-417
Bećirević Muhamed, Knobleharjeva ulica
24, Ljubljana, delovno knjižico. gnt-148427
Bedenčič Anton, Rakovniška ulica 6, Ljubljana, delovno knjižico. gnt-148352
Beganović Elvir, Kunaverjeva ulica 14,
Ljubljana, delovno knjižico. gnm-148309
Bobbera Igor, Vrtna pot 2, Brezovica pri
Ljubljani, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-3605/01, VČ 01-5932,
izdala URSP. gnj-148287
Bobbera Igor, Vrtna pot 2, Brezovica pri
Ljubljani, potrdilo o usposobljenosti za VHF
GMDSS št. 26292-649/03, izdala URSP.
gni-148288
Bole Tomaž, Pod ostrim vrhom 36, Postojna, delovno knjižico. gnp-148206
Čelič Adrijana, Gorenja vas pri Šmarjeti 20,
Šmarješke Toplice, študentsko izkaznico, št.
01003828. gnr-148304
Duh Denis, Negova 105, Spodnji Ivanjci,
vozno karto, št. 90210, izdal Certus Maribor.
m-424
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EUROTEK d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber,
hrvaško dovolinico 191/11, št. 0003200.
gnw-148224
Gerčar Ciril s.p. - Avtoprevozništvo in avtomehanika, Vrhovlje 17, Lukovica, kopijo licence za vozilo avtobus TAM B3 090TL, reg. št.
LJ M2 -52D, št. 000292/1506/06-KN16/2002
z dne 3.7.2002 z veljavnostjo do 10.6.2007.
gnr-148604
Gogič Milodrag, Cesta Revolucije 2/a, Jesenice, delovno knjižico. gng-148390
Grošelj Andrej, Blejska cesta 9, Lesce,
delovno knjižico. gni-148313
Habrun Simon, Trg Franca Kozarja 16/a,
Hrastnik, delovno knjižico. gns-148353
Hari Avgust, Pečarovci 57, Mačkovci, delovno knjižico, reg. št. 5804, št. 741010, izdana
leta 1964. gnt-148302
Hlača Branko, Stomaž 8/a, Sežana, delovno knjižico, reg. št. 1635, ser. št. 671080, izdana v Sežani. gnt-148652
Hristov Cano, Ulica v Kokovšek 46, Ljubljana, potrdilo o vpisu zrakoplova v register,
št. vpisa 388, ser. št. zrakoplova 3140, izdano
dne 10.12.1999. gnb-148520
Hrovatin Ivan Marija, Ulica Biancospino 30/
3, Trst, študentsko izkaznico, št. 18960929, izdala FF v Ljubljani. gny-148222
Hrvatin Klavdij s.p.,, Prade, Pobeška cesta
44, Koper - Capodistria, avstrijskih tarnzitnih
dovolilnic za mednarodni prevoz blaga, št.
2529 z inetrno št. E 059529, št. 2530 z interno št. E 059530 in št. 8515 z interno št. E
046541, izdane s strani OZS - sekcija za promet. gnn-148633
Hudoklin Peter, Gorenji Maharovec
16, Šentjernej, študentsko izkaznico, št.
41960138, izdala Medicinska fakulteta.
gnx-148273
Jambrošić Robert, Makucova ulica 21,
Ljubljana, delovno knjižico, reg. št. 8326.
gnl-148285
Jarc Tomaž, Ulica Zofke Majcnove 8,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-4389/96, VČ 1797/96.
gnb-148670
Jernejšek Urša, Trg francoske revolucije 7,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Šentvid. gng-148740
Kadunc Tadej, Tepe 5/c, Sava, študentsko
izkaznico, št. 71020013, izdala Biotehniška
fakulteta. gnf-148416
Komel Anton, Cesta IX. korpusa 40, Solkan, kmetijski vložek št. 845. gnf-148441
Koštomaj Nastja, Šolska ulica 22, Lovrenc
na Pohorju, vozno karto, št. 90432, relacija
Lovrenc-Maribor in cono I Maribor-Tezno.
m-410
Kovačević Srečko, Mačkovci 33/a, Mačkovci, študentsko izkaznico, št. 18020184,
izdala FF v Ljubljani. gnv-148279
Kravanja Anej, Trg gol. žrtev 34, Bovec,
vozno karto, št. 1272/Š-DI, izdal Avrigo Nova
Gorica. gne-148642
Kupnik Martina, Sv. Primož 55, Vuzenica,
delovno knjižico. reg. št. 15699, ser. št. A
538647. gnc-148719
Luskovec Aleš, Titova 47, Jesenice, delovno knjižico. gnm-148388
Matoles d.o.o., Legen 125, Šmartno pri
Slov.Gradcu, avstrijsko maloobmejno dovolilnico, št. 002155, 002602, 002603. 002620,
002622 in 002638 in avstrijsko zeleno, št.
004745. gne-148717
Mazzoni Boris s.p. - avtoprevozništvo, Petrovče 250, Petrovče, dovolilnice za Rusijo, št.
315567, 316086, 315001, 315331, 315339,
314901 in 314995 in za Ukrajino št. 1581204,
1581210, 1575897, 1575910, 1575228 in
1575466. gnc-148323
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Mozetič Rajmond, Bilje 37, Renče, delovno knjižico. gny-148572
Mušič Samir, Cesta Revolucije 8, Jesenice, delovno knjižico. gnj-148387
Novak Sonja, Ivanjkovci 72, Ivanjkovci,
študentsko izkaznico, št. 81582705, izdala
EPF v Mariboru. m-419
O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17,
Brestanica, dovolilnico za Rusijo 643/01,
številka 311324. gnh-148189
O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17,
Brestanica, dovolilnico za Belorusijo 112/
01, številka 0378351. gng-148190
O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17,
Brestanica, dovolilnico za Litvo 440/01, številka 067732. gnf-148191
O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17,
Brestanica, dovolilnico za Estonijo 233/01,
številka 0044410. gne-148192
O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17,
Brestanica, dovolilnico za Belorusijo 112/11,
številka 0375641. gnd-148193
Ogrin Sara, Sončna pot 32, Portorož
- Portorose, študentsko izkaznico, št.
18981130, izdala Filozofska fakulteta.
gne-148667
Papler Mirjam, Breznica 25/b, Žirovnica,
študentsko izkaznico, št. 18746, izdala Fakulteta za družbene vede. gnq-148680
Pečovnik Danijel, Na preloge 9, Miklavž
na Dravskem polju, vozno karto, št. 88962,
izdal Certus Maribor. m-426
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Petrič Obrenko, Tržaška 36, Postojna, delovno knjižico. gnv-148300
Presetnik Urša, Danile Kumarjeve ulica 5,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
ekonomska šola v Ljubljani. gnw-148749
Pribičnik Ingrid, Krvavška cesta 18,
Cerklje na Gorenjskem, delovno knjižico.
gnp-148381
PRIGO d.o.o., Brezovica, Podpeška c. 10,
Brezovica pri Ljubljani, dovolilnice za Hrvaško
za tretje države (191/11), št. 0010699,0010700
in 0010701 in za Belgijo univerzalno (056/01)
s številko 003428. gnu-148276
Pušenjak Sara, Sončna ulica 10, Murska
Sobota, študentsko izkaznico, št. 20202672,
izdala Pravna fakulteta. gng-148690
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije,
Šmartinska 55, Ljubljana preklicuje službeno
izkaznico pooblaščene uradne osebe: Erika
Lemut, zaposlen na Davčnem uradu Ljubljana
na delovnem mestu republiški inšpektor I; pod
registrsko številko: 08587, izdano dne 21. 2.
2003. Ob-8785/04
Robič Kočevar Leonida, Sp. Slemenm
54/a, Selnica ob Dravi, delovno knjižico, št.
A 0230047. m-48
Sakić Senija, Sarajevska 2, Maribor, delovno knjižico. m-415
Senekovič Andrej, Maroltova 31, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 20980225, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. m-414

SOMARO d.o.o., Mali Vrh 29, Globoko, švedsko dovolilnico, oznaka 752/11, št.
008241. gnz-148646
Šemrov Anja, Valvasorjeva 76, Maribor,
delovno knjižico, št. 13978. m-438
Šetinc Branko, Maistrova ulica 8, Brežice,
delovno knjižico. gnq-148380
Štrus Leopold, Peč 5, Grosuplje, delovno
knjižico. gnd-148693
Šuštar Simona, Sela 8, Kamnik, delovno
knjižico. gnr-148379
Tavčar Barbara, Triglavska 31, Žiri, študentsko izkaznico, št. 01097202, izdala Pedagoška fakulteta. gnn-148683
TRANSPORT MATJAŠ - Matjaš Branko
s.p., Bič 11, Veliki Gaber, Belgijsko dovolilnico
(056/01) - letnik 2003, koda D084366, koda
Do84370. gnz-148521
VARSTVENO DELOVNI CENTER TONČKE HOČEVAR, Vodnikova 56, Ljubljana,
mesečno vozovnico, s 100 procentnim popustom, št. 408 in spremljevalcem, izdana na
ime Čož Jože, stanujoč Cesta komandanta
Staneta 18. Litija. gnw-148357
Veit Rebeka, Ferkova 18, Maribor, delovno
knjižico, št. 8964. m-433
Virag Marko, Na Kamni 5, Beltinci, študentsko izkaznico, št. 71130106, izdala Pravna fakulteta v Mariboru. m-412
Vrabec Dragica, Staretova ulica 25,
Ljubljana, delovno knjižico, reg. št. 22924.
gnm-148284

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

1957
1957
1957
1962
1974
1985
1988
1990
1994
1995

Mednarodni razpisi

1996

Javni razpisi

1998

Javne dražbe

2021

Razpisi delovnih mest

2022

Druge objave

2027

Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP

2030
2030

Objave po Zakonu o političnih strankah

2031

Evidenca statutov sindikatov

2032

Objave po 64. členu Zakona o medijih

2033

Objave gospodarskih družb
Odkupi poslovnih deležev družb

2033
2033

Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin

2034
2034

Zavarovanja

2035

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

2041
2041
2045
2046
2047
2047

Sodni register
Izbrisi po 35. členu ZFPPod

2047
2047

Vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku

2047
2047

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

2048
2048
2049
2049
2049
2051
2053
2053
2055
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