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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. 414-06/04-1/2
Ob-8881/04
1. Naročnik: Občina Logatec.
2. Naslov naročnika: Tržaška cesta 15,
Logatec.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev,
ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12
mesecih: rekonstrukcija OŠ Tabor (I. faza) –
gradbena, obrtniška in instalacijska dela.
4. Kraj dobave: Logatec.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: april 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Darja
Mlinar, e-pošta: sprejem@logatec.si, tel.
01/75-90-614, faks 01/75-90-620.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
30. 3. 2004.
Občina Logatec
Ob-8882/04
1. Naročnik: Javno podjetje Ljubljanski
potniški promet, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Celovška cesta 160, tel. 01/58-22-500, faks
01/58-22-440, e-naslov: mail@lpp.si.
3. Vrsta in količina blaga, gradenj ali storitev ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: izvajanje storitev lokalizacije
in sledenja avtobusov v mestnem in primestnem prometu ter napovedovanje
prihodov avtobusov na postajališča.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Ocenjen datum začetka javnega naročila, če je določen: ni določen.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: LPP,
d.o.o., Sektor Promet, Roman Plesec.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: podrobnejši opis in količina
bo določena v javnem razpisu.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
30. 3. 2004.
Ljubljanski potniški promet d.o.o.

9. 4. 2004

Št. 19/04
Ob-8999/04
1. Naročnik: Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: ureditev križišča Pernica
cesta G1-3, odsek 314 od km 5.204 do
km 5.664.
4. Kraj dobave: Pernica.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: april 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
Matej Lapajne, univ. dipl. grad.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
2. 4. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 091-3-1/04
Ob-9003/04
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta za: Inštitut za mikrobiologijo, Inštitut za patologijo in Inštitut za sodno
medicino.
2. Naslov naročnika: Vrazov trg 2, 1000
Ljubljana, faks 01/543-77-26.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: kemikalije in laboratorijski
material.
4. Kraj dobave: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta: Inštitut za mikrobiologijo,
Zaloška cesta 4, 1000 Ljubljana, Inštitut za
patologijo, Korytkova 2, Ljubljana, Inštitut za
sodno medicino, Korytkova 2, Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: konec aprila oziroma
začetek maja 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Inštitut
za mikrobiologijo: Milena Mramor, ek., tel.
01/543-74-04, Inštitut za patologijo: Olga Staniša, dipl. inž. kem. teh., tel. 01/543-71-08,
Inštitut za sodno medicino: Olga Balažic,
univ. dipl. org., tel. 01/543-72-39.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
2. 4. 2004.
Medicinska fakulteta
Št. 641-02-3/2004 0705
Ob-9022/04
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško, tel. 07/49-81-100, faks
07/49-22-221.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: izbira izvajalca za opravljanje
prevozov učencev v osnovne šole Obči-

ISSN 1318-9182

Leto XIV

ne Krško v letih 2004/2005, 2005/2006 in
2006/2007.
4. Kraj dobave: območje Občine Krško.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: april 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Oddelek
za družbene dejavnosti, Cesta krških žrtev
14, Ljudmila Raušl, tel. 07/49-81-282.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
5. 4. 2004.
Občina Krško
Št. 17123-03-403-39/2004
Ob-9076/04
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, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: telekomunikacijska IP/ISDN
vozlišča fiksnega govornega omrežja
MNZ-GPU in PU.
4. Kraj dobave: lokacije MNZ-GPU v
Ljubljani in PU-jev po Sloveniji.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: 1. 5. 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za notranje zadeve, Sektor za finance,
plan in investicije, Oddelek za investicije in
javna naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana, Veronika Bajrič, tel. 01/472-40-54.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
5. 4. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 664/04/04
Ob-9087/04
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor.
2. Naslov naročnika: Prvomajska ul.
1, 2000 Maribor, tel. 02/450-01-00, faks
02/450-02-25.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del pri nadomesti
gradnji objektov Zavoda za zdravstveno
varstvo Maribor.
4. Kraj dobave: Zavod za zdravstveno
varstvo Maribor – objekt A, Prvomajska ul.
1, Maribor.
5. Ocenjeni datum javnega naročila, če
je določen: objava javnega razpisa predvidoma v aprilu 2004.
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6. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Proplus d.o.o., Strma ul. 8, 2000 Maribor, dodatne informacije: Srečko Škerget, u.d.i.g.,
tel. 02/250-41-32, faks 02/250-41-32,
e-mail: srecko.skerget@proplus.si.
7. Morebitne druge informacije o naročilu: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
5. 4. 2004.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Št. 01-2004
Ob-9539/04
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: do 500 ton meso mlado pitanega goveda (polovice) v živem z obveznostjo obnavljanja.
4. Kraj dobave: pri rejcih v Republiki
Sloveniji.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: /
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Silva
Pust, tel. 01/589-73-62.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
6. 4. 2004.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
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Št. 172/04

Ob-8921/04
Popravek
Naročnik Klinični center Ljubljana je
dne 19. 3. 2004 v Ur. l. RS, št. 25 objavil
javno naročilo za nakup koronarnih stentov,
Ob-6922/04, v navedenem tekstu se objavljeni pogoj pod 13. točko objave – podtočka
10c, zaradi vstopa Slovenije v EU, spremeni in se pravilno glasi; 10c) slovenska registracija ali CE certifikat za vse ponujene
proizvode.
Klinični center Ljubljana
Št. 172/04

Ob-8922/04
Popravek
Naročnik Klinični center Ljubljana je dne
5. 3. 2004 v Ur. l. RS, št. 21 objavil javno
naročilo za nakup endoprotez in osteosintetskega materiala, Ob-5216/04, v navedenem
tekstu se objavljeni pogoj pod 13. točko objave – podtočka 10c, zaradi vstopa Slovenije v EU, spremeni in se pravilno glasi; 10c)
slovenska registracija ali CE certifikat za
vse ponujene proizvode.
Klinični center Ljubljana
Št. 171/04

Ob-8923/04
Popravek
V javnem razpisu za nakup materiala
implantiranega pri kardioloških intervencijah, objavljenem v Ur. l. RS, št. 25 z dne
19. 3. 2004, Ob-6946/04 se v 13. točki, podtočka 10. (c) popravi in pravilno glasi: 10. c)
slovenska registracija za vse ponujene proizvode ali CE oznaka.
Klinični center Ljubljana
Št. 5044/04

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. 170/04

Ob-8896/04
Popravek
Naročnik Pošta Slovenije, d.o.o. pri objavi javnega naročila za dobavo polietilenske in polipropanske folije št. Ob-8097/04,
objavljenem v Ur. l. RS, št. 29 z dne 26. 3.
2004 popravlja 3. (b) točko: naročnik bo
oddal naročilo po vrstah blaga.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 170/04

Ob-8913/04
Popravek
V javnem razpisu za nakup bolniških postelj, objavljenem v Ur. l. RS, št. 23 z dne
12. 3. 2004, Ob-6491/04 se popravi 3. (b)
točka in pravilno glasi:
3. (b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sklop – postelje intenzivna nega
– 60 kosov,
2. sklop – standardne bolniške postelje – 6 kosov.
Klinični center Ljubljana

Ob-9018/04
Popravek
V javnem razpisu za dobavo opreme za
distribucijski center vodenja Nova Gorica,
Erjavčeva 22 (po razpisni dokumentaciji z
oznako 13/2003-B), objavljenem v Ur. l. RS,
št. 80-81 z dne 18. 8. 2003, se spremenita
oziroma na novo določita datuma v 8. (a)
in 9. točki:
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 4. 2004 do 12. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 4. 2004 ob
13. uri v sejni dvorani Elektro Primorska,
Erjavčeva 22, Nova Gorica.
Elektro Primorska,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Nova Gorica
Št. 404-08-146/2004-13
Ob-9033/04
Popravek
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: (javni razpis
pod oznako MORS 57/2004-ODP, objavljen
v Uradnem listu RS, št. 26-29 z dne 26. 3.
2004).
4. V točki 7. (c) Znesek in način plačila za
razpisno dokumentacijo: spremeni se dikcija
prvega stavka, ki se spremenjen glasi:
– Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS 57/2004-ODP) na transakcijski račun: 01100-6370191114, sklic
1119119-7141998-00000057.
5. Morebitne druge informacije o naročilu: vse ostale zahteve in navedbe naročnika

v objavi Ur. l. RS, št. 26-29 z dne 26. 3. 2004
Ob-8167/04, ostanejo nespremenjene.
6. Datum odposlanja zahteve za objavo:
5. 4. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Št. 1
Ob-8887/04
1. Naročnik: Komunalno stanovanjska
družba d.o.o. Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Goriška cesta 23b,
5270 Ajdovščina.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
samonakladalnika z dvigalom.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Ajdovščina (KSD d.o.o.
Ajdovščina).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogoji v razpisni dokumentaciji.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška
c. 23/b, kontaktna oseba Aleš Bačer.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
7. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na trans. račun
04751-0000120476 pri NKBM.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 5. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Komunalno stanovanjska družba
d.o.o. Ajdovščina, Goriška c. 23/b, 5270 Ajdovščina, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 5. 2004, ob 11. uri v sejni sobi naročnika,
Goriška c. 23/b, 5270 Ajdovščina.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija – menično zavarovanje za
resnost ponudbe v višini 3% ponudbene
cene, z veljavnostjo 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni
rok min. 30 dni oziroma skladno z vzorcem
pogodbe.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno
z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2004.
Komunalno stanovanjska družba d.o.o.
Ajdovščina
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Št. 2020-2004-18
Ob-8888/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Tivolska
50 – 13. nadstropje, tel. 478-52-70, faks
478-54-70, el. naslov: ursiks@gov.si, kontaktna oseba: Marija Tancek.
3. (a) Vrsta in količina blaga: ekstra lahko kurilno olje (KOEL).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja
sklopov ni predvidena.
4. Kraj dobave: lokacije zavodov za prestajanje kazni zapora.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 6. 2004
do 31. 5. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je dosegljiva preko spletne strani: http:
//www2.gov.si/mp/uiks/jnuiks.nsf.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: /
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 4. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: naslov naročnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 4. 2004 ob 11. uri na naslovu naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija ali ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah.
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 (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:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugemu organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljaje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da je ekonomsko-finančno sposoben;
5. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo
predmetnega javnega naročila.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do vključno 22. 6. 2004;
23. 4. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /

17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2004.
Uprava Republike Slovenije
za izvrševanje kazenskih sankcij
Št. 197/04
Ob-8906/04
1. Naročnik: Srednja glasbena in baletna
šola Maribor, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Mladinska ulica
12, 2000 Maribor, tel. 02/228-72-80, faks
02/229-57-81.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava štirih koncertnih klavirjev, namenjene glasbenim prireditvam in avdio snemanjem in
enega pianina, za potrebe Srednje glasbene in baletne šole Maribor, Mladinska
ulica 12, Maribor (skupna ocenjena vrednost brez DDV je 12,800.000 SIT).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja
ni možna po sklopih.
4. Kraj dobave:
– 1 kom. klavirja v pritličje OŠ Oplotnica,
Ul. Pohorskega bataljona 19;
– 1 kom. klavirja v prvo nadstropje,
1 kom. v drugo nadstropje in 1 kom. v mansardo zgradbe Trg osvoboditve 7, Lenart v
Slovenskih goricah;
– 1 kom. pianina v pritličje Srednje glasbene in baletne šole Maribor, Mladinska
ulica 12, Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: do 27. 8.
2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Srednja glasbena
in baletna šola Maribor, Mladinska ulica 12,
2000 Maribor, kontaktna oseba: Anton Gorjanc, tel. 02/228-72-80.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo ponudb (razen ob sobotah, nedeljah in
praznikih).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom razpisne dokumentacije vplača znesek na TRR
št. 01270-6030701408 v višini 5.000 SIT z
namenom nakazila »Pristojbina za javni razpis – koncertni klavirji za Srednjo glasbeno
in baletno šolo Maribor«.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Srednja glasbena in baletna šola
Maribor, Mladinska ulica 12, Maribor, tajništvo št. 6 (pritličje).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 5. 2004 ob 12.30, v učilnici št. 5 (pritličje), Srednja glasbena in baletna šola Maribor, Mladinska ulica 12, Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
od prejema računa.
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 razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg sploš-

Št.

35 / 9. 4. 2004 /

Stran

2127

nih 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: 30. 7. 2004, 18. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: preizkus
inštrumentov, ponudbena cena in reference
(podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 4. 2004.
Srednja glasbena in baletna šola
Maribor
Št. 110-1/04
Ob-8936/04
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: AC Celje–
Ljubljana, odsek Vransko–Blagovica;
nabava mehanizacije za vzdrževanje za
potrebe AC baze Vransko.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo je
razdeljeno naslednje sklope:
1.1 AC Celje–Ljubljana, odsek Vransko–Blagovica; nabava mehanizacije za
vzdrževanje za potrebe AC baze Vransko je
razdeljena na posamezne sklope kot sledi:
Sklop 5: stroj za pometanje cest – samohodni;
Sklop 6: viličar – čelni 5t;
Sklop 10:
– kosilnica – mulčer za brežine – samohodni (delovni stroji za košnjo na brežinah),
– ročna rotacijska kosilnica – mulčer del.
širine 1,2 m,
– nahrbtna kosilnica na nitko,
– motorna žaga;
Sklop 13: samohodni rezkalec bankin;
Sklop 14:
– markirni stroj s pogonskim motorjem ~
25kW – komplet s prikolico,
– stroj za odstranjevanje talnih obeležb;
Sklop 18:
– kompresor, el. agregat, set za razsv.
– mobilni,
– motorna črpalka za črpanje onesnažene vode,
– vibracijsko nabijalo,
– vibracijska plošča,
– električno kladivo,
– potopna črpalka,
– žaga za rezanje asfalta, globine reza
do 170 mm;
Sklop 19: rezkar snega “čiščenje hodnikov objektov” – kot priključek na delovno
vozilo;
Sklop 21:
– samohodni odmetalec snega,
– prenosni kompresor;
Sklop 22:
– inštrument za preiskušanje instalacij,
– predvleka 200 m (fiber),
– orodje ročno (v kovčku) – elektronik,
telekom.,
– preiskovalec zaščit,
– merilec slanosti vozišča,
– elektronski merilnik nanosa korozijskih
zaščit,
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– laserski nivelir,
– infrardeči merilec temperature površine,
– merilec vlage (merjenje vlage soli);
Sklop 24: vgradnja opreme za Renault
Master furgom.
4. Kraj dobave: AC baza Vransko.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
je natančno naveden v tehničnih zahtevah
(spisku mehanizacije) za vsako vrsto mehanizacije ali opreme posebej.
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
Marjana Logar, tel. 01/30-68-253, faks
01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Ivo Toman, univ. dipl. inž. grad. – DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000
Ljubljana, Projekt 5 Blagovica – Vransko,
tel. 01/72-34-915, faks 01/72-34-330.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan med
8. in 11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC oziroma z virmanom
na TRR št. 02923-0014562265 pri Novi
Ljubljanski banki d.d. v korist DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
19. 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 19. 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 1,332.000 SIT za sklop 5, v višini
432.000 SIT za sklop 6, v višini 1,060.000
SIT za sklop 10, v višini 2,520.000 SIT za
sklop 13, v višini 1,188.000 SIT za sklop
14, v višini 310.000 SIT za sklop 18, v višini
360.000 SIT za sklop 19, v višini 306.000
SIT za sklop 22 z veljavnostjo 142 dni od
datuma odpiranja ponudb. Bančna garancija
za resnost ponudbe ni zahtevana za sklop
21 in sklop 24.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razpisana dela se bodo financirala iz sredstev
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji,
DARS, d.d. in predvidenega kredita EIB.
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
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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 v podčlenu 5.1,
– 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 za dokazovanje
finančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja.
Ponudniki morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju naslednjih minimalnih pogojev:
a) povprečni letni promet v zadnjih treh
letih oziroma kolikor podjetje posluje krajši
čas, od ustanovitve, razviden iz izpiskov bilanc stanja v višini 254 mio SIT za izvedbo
vseh razpisanih del oziroma:
– za sklop 5 v višini 45 mio SIT,
– za sklop 6 v višini 15 mio SIT,
– za sklop 10 v višini 35 mio SIT,
– za sklop 13 v višini 84 mio SIT,
– za sklop 14 v višini 40 mio SIT,
– za sklop 18 v višini 10 mio SIT,
– za sklop 19 v višini 12 mio SIT,
– za sklop 21 v višini 1 mio SIT,
– za sklop 22 v višini 10 mio SIT,
– za sklop 24 v višini 2 mio SIT;
b) uspešne izkušnje kot glavni izvajalec
pri vsaj enem javnem naročilu za istovrstne
dobave, kot je predmet javnega naročila v
zadnjih 3 letih, v skladu z zahtevo po točki
5.1(h) navodil ponudnikom.
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 28. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena za posamezni sklop ob izpolnjevanju
ostalih pogojev razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: prvi javni razpis je bil objavljen v Ur. l.
RS, št 75 z dne 1. 8. 2003.

17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 61-62 z dne
27. 6. 2003.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-8978/04
1. Naročnik: JZ Zdravstveni dom Laško.
2. Naslov naročnika: Kidričeva ulica
5/b, 3270 Laško, faks 03/734-36-00, tel.
03/734-36-39, (e-mail: zd-lasko@siol.net).
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
ultrazvočnega aparata (1x).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni
sklopov.
4. Kraj dobave: Laško.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 2. 4. 2004
do 31. 5. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Skupnost zavodov
osnovne zdravstvene dejavnosti Celjske
regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje, tel.
03/543-46-15, Vlado Geršak, za informacije
v zvezi z aparaturo klicati ZD Laško, kontaktna oseba: Jože Benedek, dr. stom., tel.
03/734-36-16.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago vsak delovni dan od
ponedeljka do petka, od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 15.000 SIT, (v ceno
je vključen DDV). Ponudniki morajo znesek
nakazati na TRR: 01211-6030927108, naša
davčna številka 43103375 in na dokazilu o
vplačilu navesti tudi svojo davčno številko
in točen naslov.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene najkasneje do srede 5. 5. 2004,
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje, Celje – Oddelek za
javna naročila: Geršak Vlado.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. maja 2004 ob
9. uri v prostorih Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije,
Gregorčičeva 3, 3000 Celje, I. nadstropje
desno.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe: bianco menico z menično izjavo v višini 500.000 SIT; za dobro izvedbo
posla in odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku: izjavo, da bo ob podpisu pogodbe predložil bianco menico z menično izjavo
v višini 10% pogodbene vrednosti.
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): 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
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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-1A:
– redni izpisek iz sodnega registra, ki
odraža zadnje stanje ponudnika in ga izdaja pristojno Okrožno sodišče, iz katerega
je razvidno, da je podjetje registrirano za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
– dokazilo, 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 ima potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe;
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih;
– referenčna potrdila o petih že dobavljenih ultrazvočnih aparatih istega modela v
RS od 1. 1. 2001 dalje;
– vzorec pogodbe, ki jo mora ponudnik
izpolniti, parafirati vsako njeno stran posebej
ter jo žigosati;
– BON 1/P za poslovno leto 2002 ponudnika, ki ni starejši od 30 dni;
– bianco menico za resnost ponudbe v
višini 500.000 SIT;
– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji);
– dokazila glede izpolnjevanja drugih-posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 17. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
tehnične karakteristike aparata, reference,
servis, garancija, odkup starega ultrazvočnega aparata.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2004
Zdravstveni dom Laško
Št. 017/2004
Ob-8998/04
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. (a) Vrsta in količina blaga: avdio mešalne mize – 7 kosov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave:
– za poz. 1, 2 in 7: 6 tednov od dneva
pričetka veljavnosti pogodbe;
– za poz. 3, 4, 5 in 6: 3 tedne od dneva
pričetka veljavnosti pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisna dokumentacija bo na razpolago preko interneta na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi,
na podstrani Javna naročila – Public Pro-

curement pod oznako Javno naročilo RTV
017/2004 – Avdio mešalne mize. Naslov
službe: Radiotelevizija Slovenija, javni zavod, Kolodvorska 2, Služba za komercialne
zadeve in javna naročila – Alenka Rome,
faks 01/475-21-86.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: neprekinjeno na
spletnem naslovu iz 7. (a) točke. Pisna verzija pa bo na razpolago vsak delovni dan
med 9. in 10. uro do roka oddaje ponudb, po
predhodni najavi na faks 475-21-86.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: spletna verzija razpisne
dokumentacije je brezplačna. Razpisna
dokumentacija v pisni obliki pa bo na razpolago za 6.000 SIT z vključenim DDV po
enodnevni predhodni najavi po telefaksu
01/475-21-86 in na podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska 25,
št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na
številko 00-51-634-566 z oznako predmeta
plačila (RTV 017/2004-E-ODP/B) in z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 13. 5. 2004 do 9. ure,
v vložišče RTV Slovenija.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: RTV Slovenija – vložišče, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe morajo
biti v zaprtih kuvertah, označene z napisom:
“Ne odpiraj – za razpis – ponudba za razpis
št. RTV-017/2004-E-ODP/B – Avdio mešalne mize”. Na kuverti mora biti napisan polni
naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 5. 2004 ob 10. uri v veliki sejni sobi RTV
centra, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe, brezpogojna in nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv, veljavna
do 15. 7. 2004, v vrednosti 800.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 10% pogodbenega zneska kot avans, v 10 dneh od
dneva začetka veljavnosti pogodbe; 80% v
roku 7 dni po uspešno opravljenem kosovnem prevzemu blaga v skladišču naročnika
v Ljubljani; 10% po uspešno opravljenem
končnem prevzemu blaga, vendar ne kasneje kot 40 dni od uspešno opravljenega
kosovnega prevzema blaga v skladišču
naročnika v Ljubljani.
Naročnik ne bo predložil garancije za zavarovanje odloženih plačil, kakor tudi ne bo
predložil kakšnega drugega instrumenta za
zavarovanje plačil.
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 razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 7. 2004, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 10. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomska cena – 78 točk, tehnična ustreznost
sistema – 12 točk, garancija sistema – 4
točke, servis – 6 točk.
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2004.
Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod
Št. 7/2004
Ob-9006/04
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Metelkova 9,
1000 Ljubljana, tel. 01/300-39-25, faks
01/300-39-12.
3. (a) Vrsta in količina blaga: medicinski
material.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sklop: maske,
2. sklop: katetri, sonde, tubusi,
3. sklop: sredstva za zaščito osebja in
pacientov,
4. sklop: potrošni material za ginekologijo,
5. sklop: material za sterilizacijo,
6. sklop: opornice in ostali potrošni material,
7. sklop: originalni testi in kontrole za
apart COAGUCHEK in ACCUCTREND,
8. sklop: inštrumentarij,
9. sklop: razkužila.
4. Kraj dobave: naročnik (ordinacije).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava od 1. 7. 2004 do 30. 6. 2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Zdravstveni dom Ljubljana – uprava, II. nad., Nabavna služba
(soba št. 6), Metelkova 9, 1000 Ljubljana.
Kontaktna oseba za dodatne informacije je
Nataša Torkar, univ. dipl. ek.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik med
8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV
vključen) na transakcijski podračun
01261-6030921845 UJP, model 02, sklic
94013-280-94.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 6. 5. 2004 do 10.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zdravstveni dom Ljubljana – uprava, II. nad., vložišče (soba št. 1), Metelkova
9, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 5. 2004 ob 11. uri, Zdravstveni dom Ljubljana – uprava, II. nad., Metelkova 9, 1000
Ljubljana, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najmanj
60-dnevni plačilni rok.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
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14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 1. 7. 2004, do 25. 5.
2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2004.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 32/1390/2004
Ob-9012/04
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-27-22, tel.
01/474-27-41.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
merilnih pretvornikov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: RTP Kleče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
celotne opreme do avgusta 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: pri naročniku, prevzem dokumentacije v tajništvu Upravljanje
prenosnega omrežja, Dejana Kneževič, dodatne informacije Blaž Traven.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (cena 5.000 SIT
+ DDV 1.000 SIT), virmansko nakazilo z
oznako naziva javnega razpisa na TRR št.
02924-0017900956, sklic na UPO št. 2.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 5. 2004 do 9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, vložišče, prevzemnica
Katarina Krepfl.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 10. 5. 2004 ob 10. uri, v dvorani
D, IV. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija, ki se glasi na 5% ponudbene
vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa
ni, plačilni rok 60 dni, gotovinsko plačilo po
opravljeni dobavi.
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.
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
sledeč pogoj:ponudnik mora predložiti vsaj
eno pri uporabniku potrjeno referenco, ki
priča, da je isti tip pretvornika uspešno v
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uporabi na vsaj enem objektu prenosnega
sistema interkonekcije UCTE za meritve
400 kV nivoja.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 9. 7. 2004; 25. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (80%), reference (20%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2004.
Elektro-Slovenija d.o.o.,
Splošni sektor
Ob-9031/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Tita
112, 4270 Jesenice, faks 04/58-68-401.
3. (a) Vrsta in količina blaga: monitor za
koronarno enoto (IIT terapija) – 5 komadov in centralna postaja.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Jesenice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 30 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: uprava Splošne bolnišnice Jesenice, Cesta maršala Tita 112, Jesenice, tel. 04/58-68-248, Primož Reškovac,
univ. dipl. ek., med 8. in 13. uro po predhodni najavi in ob predložitvi dokazila o plačilu
razpisne dokumentacije.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
30. 4. 2004 do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, v ceno je vključen
DDV. Ponudniki morajo znesek nakazati na
TR 01100-6030277215, s pripisom za razpisno dokumentacijo – monitor.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 5. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za monitor«.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 5. 2004 ob 12. uri, v sejni sobi bolnišnice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
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 (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: a) izpolnjen obrazec ponudbe, b) izpolnjen obrazec predračuna
z natančnimi opisi ponujene opreme in
originalnimi prospekti, c) izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe, d) je registriran pri
pristojnem sodišču ali drugem organu, e)

da ima potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno, f) da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, g) da ni
zoper ponudnika uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek, drug postopek, katerega posledice ali namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja; da poslovanje ponudnika ne
vodi izredna uprava, h) da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež, i) podpisano izjavo št.
1, j) potrjen obrazec BON 1, k) potrjen obrazec BON 2 ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih, ni bil blokiran, l) izjavo o zagotavljanju pooblaščenega servisa v RS, m)
seznam najvažnejših dobav (reference), n)
bančna garancija za resnost ponudbe, o)
izjava banke, da bo ponudnik dobil bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, p) izjava banke, da bo ponudnik
dobil bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku, r) izpolnjen obrazec podizvajalec, izpolnjena pogodba s podizvajalcem in izpolnjena izjava o poravnavi svojih
poslovnih obveznosti do podizvajalca, s) da
bodo aparati novi in nerabljeni, ter da bodo
ustrezali vsem tehničnim opisom oziroma
kriterijem, t) da bo izvedel predmet javnega
naročila najkasneje v roku 4 tednov po podpisu pogodbe, u) da bodo dobavljene aparature ustrezale vsem standardom in atestom,
ki so obvezni za to vrsto blaga v RS.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba do 10. 8. 2004, odločitev o sprejemu 15. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – 20 točk,
– plačilni pogoji – 15 točk,
– finančna sposobnost – 5 točk + dodatne 3 točke (možnost),
– reference – 7 točk,
– garancijski rok – 20 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2004.
Splošna bolnišnica Jesenice
Št. 404-08-164/2004-2
Ob-9032/04
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za
obrambo, Kardeljeva ploščad 24-26, Ljubljana, telefaks 01/431-90-35.
3. (a) Vrsta in količina blaga: avtomobilske pnevmatike.
A-1. Opis predmeta javnega naročila:
Predmet javnega razpisa je nabava avtomobilskih pnevmatik (in montaža, kjer je potrebna), ki obsega naslednje sklope:
I. sklop: osebna vozila,
II. sklop: motorna kolesa,
II. sklop: kombinirana vozila,
IV. sklop: terenska vozila,
V. sklop: tovorna vozila/avtobusi,
VI. sklop: priklopna vozila,
VII. sklop: bojna vozila,
VIII. sklop: delovni stroji.
Naročnik bo ponudbe izbral po sklopih.
4. Kraj dobave: MORS, centralno skladišče, Miheličeva ul. b.š., Ljubljana.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso
sprejemljive.
6. Predvideni datum zaključka dobave:
junij 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo
za obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva
ploščad 24, 1000 Ljubljana; kontaktni osebi: Bošjan Purkat, tel. 471-25-86, e-mail:
bostjan.purkat@mors.si in Dušan Cirar, tel.
471-23-48, e-mail: dusan.cirar@mors.si,
faks 431-90-35.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 11.
in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS-84/04-ODP) na transakcijski račun: 01100-6370191114, sklic
1119119-7141998-00000084. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno, po
pošti ali elektronski pošti. Pred tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu
(vsebovati mora naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika, davčno številko,
št. javnega naročila, sklic na številko) ter potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo
za razpisno dokumentacijo po elektronski
pošti ponudnik naslovi na elektronski naslov iz točke 7. (a), ki mora vsebovati naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika s številko faksa, št. javnega
naročila, elektronski naslov, na katerega
se posreduje razpisna dokumentacija.
Ponudnik ne sme spreminjati elementov
razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na
ponudbeni del.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 24-26, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom »Ponudba – ne odpiraj
– javni razpis MORS–84/04-ODP –Avtomobilske pnevmatike«.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 5. 2004 ob
10. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo
RS, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad
24, Ljubljana, soba št. 351 v I. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 5% od
vrednosti ponudbe in izjava banke, da bo
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 5% od pogodbene vrednosti, z veljavnostjo vsaj 7 dni
po datumu veljavnosti sklenjene pogodbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačnik
blaga je v celoti naročnik. Rok plačila je 30
dni od dneva uradnega prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti:
(a) Splošni pogoji:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;

– da ima potrebno dovoljenje 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 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 postopek 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.
(b) Ekonomsko-finančni pogoji:
– da je finančno in poslovno sposoben.
(c) Posebni pogoji.
Ponudnik mora predložiti:
– obrazec s podatki o ponudniku (Poglavje III.),
– izjavo, da soglaša z vsemi pogoji razpisa (Krovna izjava-Priloga št. 1),
– Ponudbo (Priloga št. 2), za predmet
javnega naročila, ki je opredeljen v Prilogi
št. 2 in 2/1 – Zahteve naročnika in tehnične
specifikacije predmeta naročila,
– ocenjevalne preglednice (Priloga št.
3),
– izjavo ponudnika o boniteti podjetja na
dan oddaje ponudbe, o poravnavi obveznosti in potrditvi veljavnosti ponudbe in roka
plačila (Priloga št. 4),
– vzorčno pogodbo (Priloga št. 5).
Vse izpolnjene, podpisane in žigosane
priloge so obvezni sestavni del ponudbene
dokumentacije.
Ponudnik mora poskrbeti, da razpisna
dokumentacija ni spremenjena v elementih,
ki se nanašajo na ponudbeni del.
Kolikor ponudbi niso predloženi dokazi
o izpolnjevanju posameznega pogoja, se
ponudba izloči.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudniki lahko umaknejo
ponudbe do datuma in ure, ki je določen za
odpiranje ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
A) skupna
vrednost
posameznega
sklopa pnevmatik z vključenim DDV – utež
0,50,
B) rok dobave pnevmatik v dnevih po
prejemu naročila s strani naročnika (ne
manj kot 7 dni) – utež 0,30,
C) garancijski rok za posamezni sklop
pnevmatik (ne manj kot 12 in ne več kot 36
mesecev) – utež 0,10,
D) brezplačni odvoz rabljenih pnevmatik- utež 0,10.
Naročnik bo po končanem odpiranju ponudb izbral ponudnika z najvišjo doseženo
skupno oceno po navedenih ocenjevalnih
merilih, ob izpolnjevanju pogojev navedenih v poglavju IV/1 – Navodila o načinu dokazovanja usposobljenosti in sposobnosti
ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na na-
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slovu: Ministrstvo za obrambo RS, Urad za
logistiko, Služba za javna naročila, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba Jože Mokorel, faks 01/43-19-035.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Št. 02/383/2004
Ob-9047/04
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, telefaks 02/22-00-107.
3. (a) Vrsta in količina blaga: osebna zaščitna sredstva.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročnik bo upošteval ponudbe za celotno javno
naročilo ali zaključene sklope na katere ponudnik konkurira.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
50,000.000 SIT.
Ocenjena vrednost po zaključenih sklopih javnega naročila:
– sklop A: 25,000.000 SIT;
– sklop B: 25,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: v skladišče in na objekte
naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni datum začetka dobave: 21. 5. 2004; predvideni
datum zaključka dobav: 21. 5. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, pri katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku: v nabavni
službi pri Bojani Brauner (soba št. 105/1.
nadstropje) na dan objave in nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro. Dodatne informacije o naročilu se dobi po odkupu razpisne dokumentacije na naslovu naročnika
pri: Miru Pečovniku, univ. dipl. inž. el., za
tehnični del razpisne dokumentacije – tel.
02/22-00-234 in Milan Nežmahu, univ. dipl.
org., tel. 02/22-00-127, za splošni del razpisne dokumentacije na dan objave in nato
vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati na dan objave in
nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro do
3. 5. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo na transakcijski račun št.
04515-0000570965 (DDV je upoštevan v
ceni).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsaki delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 6. 5. 2004
do 9. ure v vložišče, pri Jelki Kraiger soba
št. 001/pritličje.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti pri naročniku: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Vetrinjska ulica. 2, 2000 Maribor, vložišče (prevzemnica Jelka Kraiger, soba št.
001/pritličje). Na kuverti s ponudbo mora biti
v levem spodnjem kotu vidna oznaka: “Ne
odpiraj – Ponudba – Javni razpis”. Navede-
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na mora biti številka objave javnega razpisa
v Ur. l. RS; št. Ur. l. RS in predmet javnega
naročila. Na hrbtni strani mora biti označen
polni naslov pošiljatelja. Kuverta, v kateri je
ponudbena dokumentacija s ponudbo, mora
biti zapečatena, ponudbena dokumentacija
s ponudbo pa mora biti zvezana skozi ponudbo s pečatno vrvico in zapečatena.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 5. 2004 ob 10.
uri pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, v dvorani
II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponudnik mora predložiti garancijo banke za
resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene
vrednosti javnega naročila na katerega
ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti
bančne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih drugih:
rok plačila vsaj 60 dni od datuma izstavitve
računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev, gospodarska družba
ali samostojni podjetnik, ki je registriran in
ima ustrezne kvalifikacije za izvedbo dobav
blaga, ki so predmet javnega razpisa.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: naročnik bo priznal usposobljenost
in sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogojev.
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
1. Da je registriran, pri pristojnem sodišču ali drugem organu, za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
2. Da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
3. Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen; da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice že
izbrisane.
4. Da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drugi postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež.
5. Da je poravnal davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
6. Da ponudniku na katerikoli način ni
dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika.
7. Da je ponudnikovo podjetje zanesljivo,
sposobno upravljanja, ima izkušnje, ugled in
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zaposlene, za realizacijo prevzetih pogodbenih obveznosti iz javnega naročila.
8. Da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON-1/P ali podatke iz izkaza poslovnega
izida in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON 2).
Podatki o finančnem stanju podjetja in
kazalniki morajo biti za poslovno leto 2003.
9. Seznam najpomembnejših dobav v
zadnjih treh letih, z vrednostmi in datumi
dobav ter da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega
naročila.
10. Da ni dal zavajujočih podatkov.
11. Da s ponudbo zagotavlja zahtevane
letne količine blaga za: en sklop ali oba zaključena sklopa – za razpisano blago na
katero ponudnik konkurira.
12. Da nudi vsaj 60-dnevni plačilni rok in
da bo dostavljal naročeno blaga fco. skladišče oziroma gradbišče naročnika.
13. Da zagotavlja kontrolo kakovosti
dobavljenega blaga, ki je predmet javnega
naročila.
14. Seznam redno zaposlenih po strokovni usposobljenosti in dokazilo, da ima
zadostne proste kadrovske zmogljivosti, za
realizacijo prevzetih pogodbenih obveznosti
iz javnega naročila.
15. Potrdilo o nekaznovanosti pooblaščenih oseb v podjetju.
16. Da ponudbena cena pokriva vse
stroške, ki jih bo ponudnik imel z izpolnitvijo
naročila.
17. Da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
18. Ponudnik mora predložiti pisna dokazila in informacije, iz katerih je razvidno, da
razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami.
19. Da bo dobavljal blago v skladu s
predpisanimi določili veljavnih zakonskih in
podzakonskih aktov.
20. Da ponudnik sprejema vse zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije.
21. Da zakon podjetju ne prepoveduje
sklenitve pogodbe.
22. Predložiti je potrebno vse zahtevane dokumente oziroma dokazila o tem, da
ustreza ponujeno blago vsem zahtevanim
podatkom iz Tehnične specifikacije.
23. Predloži pozitivno neodvisno revizijsko mnenje za zadnje poslovno leto, če je
zavezanec k reviziji.
24. Predloži za resnost ponudbe naslednjo vrsto finančnega zavarovanja:
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% od ocenjene vrednosti javnega
naročila blaga na katere ponudnik konkurira
(brez DDV). Dolžina veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe mora biti 70 dni
od dneva odpiranja ponudb.
25. Predloži izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti;
– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 5% pogodbene vrednosti.
26. Vzorec pogodbe izpolni, parafira,
žigosa in podpiše vse strani.
27. Nudi garancijski rok za ponujeno blago vsaj 12 mesecev.

Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika, če ne predloži v svoji ponudbeni
dokumentaciji vseh zahtevanih dokazov za
izpolnjevanje pogojev za udeležbo na tem
javnem razpisu – ponudbe bodo izločene
kot nepopolne.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
– ponudba mora veljati še 70 dni od dneva odpiranja ponudb;
– predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 10. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: do 80 točk;
– potrjene reference: do 15 točk;
– plačilni pogoj: do 3 točke;
– certifikat skupine standardov SIST EN
ISO 9000 ali podobno: do 2 točki.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi po
prevzemu dokumentacije na naslovu naročnika pri Miru Pečovnik, univ. dipl. inž. el.,
za tehnični del razpisne dokumentacije tel.
02/22-00-234, za splošni del razpisne dokumentacije pa pri Milanu Nežmahu, univ.
dipl. org., tel. 02/22-00-127.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2004.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor
Št. 07233
Ob-9065/04
1. Naročnik: Geoplin d.o.o. Ljubljana
2. Naslov naročnika: Cesta Ljubljanske
brigade 11, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: energetsko
področje po tretjem odstavku 17. člena
ZJN-1A.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, obsegov sklopov ali sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko konkurirajo na naslednje
sklope oziroma skupine:
1. sklop: zamenjava regulacijske in druge opreme na MRP Solkan,
2. sklop: zamenjava regulacijske in druge opreme na MRP Meblo-Nova Gorica,
3. sklop: zamenjava regulacijske in druge opreme na MRP Kresnice,
4. sklop: zamenjava regulacijske in druge
opreme na MRP Platana-Murska Sobota,
5. sklop: zamenjava regulacijske in
druge opreme na MRP Steklarna-Rogaška
Slatina,
6. sklop: zamenjava regulacijske in druge opreme na MRP Liboje,
7. sklop: zamenjava regulacijske in druge opreme na MRP Šempeter v Savinjski
dolini,
8. sklop: zamenjava regulacijske in druge opreme na MRP Prebold,
9. sklop: predelava regulacijske opreme
na MRP Ljubečna,
10. sklop: predelava regulacijske opreme na MRP Videm-Krško,
11. sklop: predelava regulacijske opreme
na MRP Izlake,
12. sklop: oredelava regulacijske opreme
na MRP Plinarna-Verovškova Ljubljana,
13. sklop: predelava regulacijske opreme na MRP Koseze-Ljubljana.
Naročnik bo sposobnost priznal ponudnikom za en sklop, več sklopov ali vse
skupaj.
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4. Kraj dobave: MRP opisana v sklopih
pod točko 3. (b).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka in trajanje dobave: od 1. 6. 2004
do 30. 11. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba do katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Geoplin d.o.o. Ljubljana, kontaktna oseba: Pavel Šuštar.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do 24. 4.
2004, vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 0,00 SIT nakazati na transakcijski račun številka 02923-0016962530.
8. (a) Datum in ura, do kdaj se sprejema
prijave: 10. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Geoplin d.o.o. Ljubljana, Cesta
Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 5. 2004 ob 10. uri na sedežu naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bančna garancija v znesku 13,440.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
30 dni po opravljeni storitvi na posameznem
sklopu, min. 50% kompezacija.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem, ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih naročilih, 47. člen): predložitev pogodbe
o skupnem nastopu iz katere je razvidno
kdo je nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: naročnik bo ugotavljal sledeče izločitvene kriterije:
– ponudbena dokumentacija ni popolna
– niso priložene vse zahtevane priloge, vzorec pogodbe in izjave ter ponudba,
– ponudba, priloge, vzorec pogodbe in
izjave zahtevane v razpisni dokumentaciji, niso izpolnjene, podpisane in potrjene
– žigosane,
– priloge, izjave in drugi dokumenti, ki jih
je naročnik zahteval od ponudnika, niso v
celoti skladni z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije,
– razpisni pogoji niso izpolnjeni,
– ponudnik ni registriran pri pristojnem
organu države, v kateri ima sedež,
– proti ponudniku je uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali je prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe,
– ponudniku je bila v zadnjih petih letih
pred objavo naročila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila
ali če ponudnik ni predložil oba zahtevana
dokumenta (izjavo ponudnika in potrdilo Oddelka za kazensko evidenco pri Ministrstvu
za pravosodje),
– ponudnikovi vodstveni delavci so bili v
preteklih treh letih pred pričetkom naročila
pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem ali ponudnik ni
predložil zahtevanega dokumenta (potrdila
Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, ki ne sme biti starejše od
30 dni od datuma oddaje ponudbe),

– ponudnik ni poravnal davkov, prispevkov in drugih obveznih terjatev ali poslovnih
obveznosti v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež ali če ponudnik, ki ima sedež v
tujini, ni poravnal v Republiki Sloveniji tistih
terjatev, ki bi jih moral poravnati Republiki
Sloveniji,
– ponudnik nima veljavnega dovoljenja
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom,
– ponudnik je v zadnjih šestih mesecih poslovanja imel dospele neporavnane
obveznosti (je imel blokado poslovnega
računa),
– ponudnik je v preteklih treh mesecih
posloval z izgubo,
– ponudnik ne razpolaga z zadostnimi
tehničnimi zmogljivostmi,
– ponudnik ni izpolnil pogojev glede referenc, ker ni priložil vseh obrazcev oziroma
izpolnjeni obrazci vsebinsko ne ustrezajo
zahtevam iz razpisne dokumentacije,
– ponudba ne vsebuje cene oziroma
cena na osnovi ponudbe ni določljiva,
– rok veljavnosti ponudbe je krajši od
minimalno zahtevanega roka veljavnosti
ponudbe,
– ponudnik ni predložil zahtevane izjave
v zvezi s skrajnim rokom izvedbe del, ki so
predmet razpisa,
– ponudba se ne nanaša na predmet
javnega razpisa,
– posamezna dokazila ali potrdila so starejša od zahtevanih datumov,
– ponudnik ni predložil zahtevane bančne garancije in zahtevanih izjav banke ali
bančne garancije in izjav banke ni predložil
v originalu,
– če naročnik ugotovi, da je ponudnik v
ponudbi navedel zavajajoče ali neresnične
podatke.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 10. 5. 2004, odločitev
do 20. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
pozitivne reference opreme na prenosnem
plinskem sistemu v Sloveniji, rok izvedbe
del, plačilni pogoji-kompezacija, splošni
garancijski rok za skrite napake, garancijski
rok glede morebitnih napak v izvedbi in garancijski rok opreme.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Geoplin d.o.o. Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana ali elektronski naslov: pavel.sustar@geoplin.si.
17. Datum in številka objave pradhodnega razpisa: ni bil objavljen.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2004.
Geoplin d.o.o. Ljubljana
Št. 07233
Ob-9067/04
1. Naročnik: Geoplin d.o.o. Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Cesta Ljubljanske
brigade 11, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: energetsko
področje po tretjem odstavku 17. člena
ZJN-1A.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, obsegov sklopov ali sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki konkurirajo za dela v obsegu, kot
sledi:
– plinovod P241 za Velenje,
– plinovod P243 za Otiški vrh,
– plinovod P293 za Lesce,
– plinovod P313 za Solkan,
– plinovod P422 za Brezovo,
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– plinovod R12 za Sladkogorsko,
– plinovod R14 za Impol Slov. Bistrica,
– plinovod R21C za Šentjur,
– plinovod R22 za Ljubečno,
– plinovod R23A za Žalec,
– plinovod R25 za Polzelo,
– plinovod R25B za Šempeter v Sav.
Dolini,
– plinovod R25C za Prebold,
– plinovod R26 za Kresnice,
– plinovod R28 za Kamnik,
– plinovod R28A za Lek Mengeš,
– plinovod R31A za Keramix,
– plinovod R36 za Valkarton,
– plinovod R37 za Vrhniko.
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom le za izvedbo vseh del v celoti.
4. Kraj dobave: lokacije na poenostavljenih oddajnih in sprejemnih čistilnih postajah,
kot je opisano v točki 3. (b).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka in trajanje dobave: dela morajo
biti zaključena najkasneje do 30. 10. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba do katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Geoplin d.o.o. Ljubljana, kontaktna oseba: Franc Šefman.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: od objave do
vključno 23. 4. 2004, vsak delovni dan med
8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 0,00 SIT nakazati na transakcijski račun številka 02923-0016962530.
8. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 10. 5. 2004 do 14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Geoplin d.o.o. Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 5. 2004 ob 10. uri na sedežu naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bančna garancija v znesku 4,700.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
30 dni po opravljeni storitvi, min. 50% kompenzacija.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem, ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih naročilih, 47. člen): predložitev pogodbe
o skupnem nastopu iz katere je razvidno
kdo je nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
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: ponudbena dokumentacija se šteje za nepopolno in je izločitveni kriterij, če:
– niso priložene vse zahtevane priloge,
vzorec pogodbe in izjave ter ponudba,
– ponudba, priloge, vzorec pogodbe in
izjave zahtevane v razpisni dokumentaciji, niso izpolnjene, podpisane in potrjene
– žigosane,
– priloge, izjave in drugi dokumenti, ki jih
je naročnik zahteval od ponudnika, niso v
celoti skladni z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije,
– razpisni pogoji niso izpolnjeni,
– ponudnik ni registriran pri pristojnem
organu države, v kateri ima sedež,
– je proti ponudniku uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali je prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe,
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– je bila ponudniku v zadnjih petih letih
pred objavo naročila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila
ali če ponudnik ni predložil oba zahtevana
dokumenta (izjavo ponudnika in potrdilo Oddelka za kazensko evidenco pri Ministrstvu
za pravosodje),
– so bili ponudnikovi vodstveni delavci v
preteklih treh letih pred pričetkom naročila
pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem ali ponudnik ni
predložil zahtevanega dokumenta (potrdila
Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, ki ne sme biti starejše od
30 dni od datuma oddaje ponudbe),
– ponudnik ni poravnal davkov, prispevkov in drugih obveznih terjatev ali poslovnih
obveznosti v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež ali če ponudnik, ki ima sedež v
tujini, ni poravnal v Republiki Sloveniji tistih
terjatev, ki bi jih moral poravnati Republiki
Sloveniji,
– ponudnik nima veljavnega dovoljenja
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom,
– je ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja imel dospele neporavnane
obveznosti (je imel blokado poslovnega
računa),
– je ponudnik v zadnjih treh mesecih
pred oddajo ponudbe posloval z izgubo,
– ponudnik ne razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi,
– ponudnik ni izpolnil pogojev glede referenc, ker ni priložil vseh obrazcev oziroma
izpolnjeni obrazci vsebinsko ne ustrezajo
zahtevam iz razpisne dokumentacije,
– ponudba ne vsebuje cene oziroma
cena na osnovi ponudbe ni določljiva,
– je rok veljavnosti ponudbe krajši od
minimalno zahtevanega roka veljavnosti
ponudbe,
– ponudnik ni predložil zahtevane izjave
v zvezi s skrajnim rokom izvedbe del, ki so
predmet razpisa,
– se ponudba ne nanaša na predmet
javnega razpisa,
– so posamezna dokazila ali potrdila starejša od zahtevanih datumov,
– ponudnik ni predložil zahtevane bančne garancije in zahtevanih izjav banke ali
bančne garancije in izjav banke ni predložil
v originalu,
– naročnik ugotovi, da je ponudnik v
ponudbi navedel zavajajoče ali neresnične
podatke,
– se ne nudi oprema skladno s Tehnično
specifikacijo naročnika,
– ponudnik del nima certificiranega postopka za navarjanje opreme (priključkov)
na plinovode pod tlakom.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 10. 5. 2004, odločitev
do 20. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
pozitivne reference opreme na prenosnem
plinskem sistemu v Sloveniji, rok izvedbe
del, plačilni pogoji-kompenzacija, splošni
garancijski rok za skrite napake, garancijski rok glede morebitnih napak v izvedbi,
garancijski rok opreme, pozitivne reference
ponudnikove opreme glede poprodajnih in
servisnih storitev.
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: Geoplin d.o.o. Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana ali elektronski naslov: franc.sefman@geoplin.si.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2004.
Geoplin d.o.o. Ljubljana
Št. 07233
Ob-9068/04
1. Naročnik: Geoplin d.o.o. Ljubljana
2. Naslov naročnika: Cesta Ljubljanske
brigade 11, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: energetsko področje po tretjem odstavku 17.
člena ZJN-1A.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, obsegov sklopov ali sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom
le za vse lokacije skupaj.
4. Kraj dobave: na plinovodih naročnika
premera DN 200 mm je potrebno sanirati
korozijske poškodbe na zunanji strani plinovodne cevi s kompozitnimi ovoji brez
prekinitve dobave plina na lokacijah:
– plinovod R15 Ljutomer – Lendava
4 popravila,
– plinovod P151B Koračice – Ormož
1 popravilo,
– plinovod R25A Trojane – Trbovlje
7 popravil,
– plinovod R29 Britof – Jesenice
5 popravil,
– plinovod R31 Šempeter – Anhovo
3 popravila.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dela morajo
biti zaključena najkasneje do 30. 9. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba do katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Geoplin d.o.o. Ljubljana, Tehnološko servisna služba, kontaktna
oseba: Franc Šefman, univ. dipl. inž. str.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: od objave do
vključno 23. 4. 2004, vsak delovni dan med
8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 0,00 SIT nakazati na transakcijski račun številka 02923-0016962530.
8. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 10. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Geoplin d.o.o. Ljubljana, Cesta
Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 5. 2004 ob 8. uri na sedežu naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bančna garancija v znesku 2,200.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
30 dni po opravljeni storitvi, min. 50% kompezacija.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem, ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih naročilih, 47. člen): predložitev pogodbe
o skupnem nastopu iz katere je razvidno
kdo je nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
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: ponudbena dokumentacija se šteje za nepopolno in je izločitveni kriterij, če:

– niso priložene vse zahtevane priloge,
vzorec pogodbe in izjave ter ponudba,
– ponudba, priloge, vzorec pogodbe in
izjave zahtevane v razpisni dokumentaciji, niso izpolnjene, podpisane in potrjene
– žigosane,
– priloge, izjave in drugi dokumenti, ki jih
je naročnik zahteval od ponudnika, niso v
celoti skladni z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije,
– razpisni pogoji niso izpolnjeni,
– ponudnik ni registriran pri pristojnem
organu države, v kateri ima sedež,
– je proti ponudniku uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali je prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe,
– je ponudniku bila v zadnjih petih letih
pred objavo naročila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila
ali če ponudnik ni predložil oba zahtevana
dokumenta (izjavo ponudnika in potrdilo Oddelka za kazensko evidenco pri Ministrstvu
za pravosodje),
– so ponudnikovi vodstveni delavci bili v
preteklih treh letih pred pričetkom naročila
pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem ali ponudnik ni
predložil zahtevanega dokumenta (potrdila
Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, ki ne sme biti starejše od
30 dni od datuma oddaje ponudbe),
– ponudnik ni poravnal davkov, prispevkov in drugih obveznih terjatev ali poslovnih
obveznosti v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež ali če ponudnik, ki ima sedež v
tujini, ni poravnal v Republiki Sloveniji tistih
terjatev, ki bi jih moral poravnati Republiki
Sloveniji,
– ponudnik nima veljavnega dovoljenja
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom,
– je ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja imel dospele neporavnane
obveznosti (je imel blokado poslovnega
računa),
– je ponudnik v zadnjih treh mesecih
pred oddajo ponudbe posloval z izgubo,
– ponudnik ne razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi,
– ponudnik ni izpolnil pogojev glede referenc za izvedbo in material, ker ni priložil
vseh obrazcev oziroma izpolnjeni obrazci
vsebinsko ne ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije,
– ponudba ne vsebuje cene oziroma
cena na osnovi ponudbe ni določljiva,
– je rok veljavnosti ponudbe krajši od
minimalno zahtevanega roka veljavnosti
ponudbe,
– ponudnik ni predložil zahtevane izjave
v zvezi s skrajnim rokom izvedbe del, ki so
predmet razpisa,
– se ponudba ne nanaša na predmet
javnega razpisa,
– so posamezna dokazila ali potrdila starejša od zahtevanih datumov,
– ponudnik ni predložil zahtevane bančne garancije in zahtevanih izjav banke ali
bančne garancije in izjav banke ni predložil
v originalu,
– naročnik ugotovi, da je ponudnik v
ponudbi navedel zavajajoče ali neresnične
podatke,
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– če ponudnik nima dokazil o usposobljenosti za montažo kompozitnih ovojev na
visokotlačne plinovode,
– če ponudnik ne nudi opreme, skladno z
zahtevanimi tehničnimi specifikacijami.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 10. 5. 2004, odločitev
do 20. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
pozitivne reference kompozitnih materialov,
rok izvedbe del, plačilni pogoji – kompezacija, splošni garancijski rok za skrite napake,
garancijski rok glede morebitnih napak pri
izvedbi.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Geoplin d.o.o. Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana ali elektronski naslov: franc.sefman@geoplin.si.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2004.
Geoplin d.o.o. Ljubljana
Ob-9070/04
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420
Trbovlje,
faks
03/56-52-120,
tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: stane.medvesek@rth.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava izdelkov črne metalurgije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lahko ponudi vse ali posamezni sklop:
1. cevi raznih profilov,
2. jeklo okroglo,
3. pločevina,
4. jeklo kvadratno, ploščato, kotno, nosilci,
5. žične vrvi in pribor,
6. žica.
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lokacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje dobave od 1. 8. 2004 do 31. 7. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije RTH, Rudnik Trbovlje
– Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, komercialni oddelek.
Dodatne informacije: Stane Medvešek.
Razpisna dokumentacija se zahteva
osebno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV.
Način plačila: na blagajni Rudnika Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun
številka 26330-0011210706 pri Banki Zasavje d.d. Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno
obvezno navesti, za kateri razpis se plačuje
dokumentacija in pisno sporočiti Stanetu
Medvešku vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno oddati 17. 5. 2004 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80),
komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo v sejni sobi RTH, Rudnika Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, dne 17. 5. 2004 ob 10.30.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za dobro izvedbo posla v višini
10% ponudbene vrednosti in izjava banke,
da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 30,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
do 31. 7. 2005.
Sprejem ponudbe bo potekal v skladu
z ZJN-1.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost – do 50 točk,
– rok plačila – do 25 točk,
– rok dobave – do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje
posameznega merila je opisano v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa:
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2004.
RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o.
Ob-9071/04
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420
Trbovlje,
faks
03/56-52-120,
tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: stane.medvesek@rth.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
elektro materiala.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lahko ponudi vse ali posamezni sklop:
1. drobni elektro material,
2. stikala,
3. žice, kabli in pribor,
4. svetila,
5. varovalni elementi.
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lokacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje dobave 12 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: RTH, Rudnik Trbovlje
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– Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, komercialni oddelek.
Dodatne informacije: Stane Medvešek.
Razpisna dokumentacija se zahteva
osebno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV.
Način plačila: na blagajni Rudnika Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun
številka 26330-0011210706 pri Banki Zasavje d.d. Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno
obvezno navesti, za kateri razpis se plačuje
dokumentacija in pisno sporočiti Stanetu
Medvešku vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno oddati 17. 5. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80),
komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo v sejni sobi RTH, Rudnika Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, dne 17. 5. 2004 ob 9.45.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za dobro izvedbo posla v višini
10% ponudbene vrednosti in izjava banke,
da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 30,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
do 30. 6. 2005.
Sprejem ponudbe bo potekal v skladu
z ZJN-1.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost – do 50 točk,
– rok plačila – do 25 točk,
– rok dobave – do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje
posameznega merila je opisano v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2004.
RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o.
Ob-9072/04
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje –
Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov
naročnika:
p.p.
80,
1420 Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel.
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03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: stane.medvesek@rth.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
goriv in maziv: zaradi obsežnosti specifikacije blaga se ta nahaja v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lahko ponudi vse ali posamezni sklop.
Sklopi:
1. olja,
2. masti in spreji,
3. goriva.
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lokacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje dobave 12 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: RTH, Rudnik Trbovlje
– Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, komercialni oddelek.
Dodatne informacije: Stane Medvešek.
Razpisna dokumentacija se zahteva
osebno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV.
Način plačila: na blagajni RTH, Rudnika
Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije
12, Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun
številka 26330-0011210706 pri Banki Zasavje d.d. Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno
obvezno navesti, za kateri razpis se plačuje
dokumentacija in pisno sporočiti Stanetu
Medvešku vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno oddati 17. 5. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80),
komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo v sejni sobi RTH, Rudnika Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, dne 17. 5. 2004 ob 9.30.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za dobro izvedbo posla v višini
10% ponudbene vrednosti in izjava banke,
da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 30,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
do 30. 6. 2005.
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15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost – do 50 točk,
– rok plačila – do 20 točk,
– rok dobave – do 20 točk,
– reference – do 10 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje
posameznega merila je opisano v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2004.
RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o.
Ob-9073/04
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420
Trbovlje,
faks
03/56-52-120,
tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: stane.medvesek@rth.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
vrtalnih kron in drogovja.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lahko ponudi vse ali posamezni sklop;
1. vrtalne krone,
2. vrtalno drogovje.
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lokacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje dobave 12 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: RTH, Rudnik Trbovlje
– Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, komercialni oddelek.
Dodatne informacije: Stane Medvešek.
Razpisna dokumentacija se zahteva
osebno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV.
Način plačila: na blagajni Rudnika Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun
številka 26330-0011210706 pri Banki Zasavje d.d. Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno
obvezno navesti, za kateri razpis se plačuje
dokumentacija in pisno sporočiti Stanetu
Medvešku vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno oddati 17. 5. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80),
komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje se bo vršilo v sejni sobi RTH, Rudnika Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije
12, Trbovlje dne 17. 5. 2004 ob 10.15.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za dobro izvedbo posla v višini
10% ponudbene vrednosti in izjava banke,
da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene

vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 30,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
do 30. 6. 2005.
Sprejem ponudbe bo potekal v skladu
z ZJN-1.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost – do 50 točk,
– rok plačila – do 25 točk,
– rok dobave – do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje
posameznega merila je opisano v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2004.
RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o.
Ob-9074/04
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420
Trbovlje,
faks
03/56-52-120,
tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: stane.medvesek@rth.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
orodja.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko ponudi vse ali posamezni
sklop;
1. orodje strojno,
2. orodje ročno.
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lokacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje dobave 12 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: RTH, Rudnik Trbovlje
– Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, komercialni oddelek.
Dodatne informacije: Stane Medvešek.
Razpisna dokumentacija se zahteva
osebno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV.
Način plačila: na blagajni Rudnika Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun številka
26330-0011210706 pri Banki Zasavje d.d.
Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno obvezno
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navesti, za kateri razpis se plačuje dokumentacija in pisno sporočiti Stanetu Medvešku vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno oddati 17. 5. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80),
komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje se bo vršilo v sejni sobi RTH, Rudnika Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije
12, Trbovlje dne 17. 5. 2004 ob 10. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za dobro izvedbo posla v višini
10% ponudbene vrednosti in izjava banke,
da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 30,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
do 30. 6. 2005.
Sprejem ponudbe bo potekal v skladu
z ZJN-1.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost – do 50 točk,
– rok plačila – do 25 točk,
– rok dobave – do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje
posameznega merila je opisano v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2004.
RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o.
Ob-9075/04
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420
Trbovlje,
faks
03/56-52-120,
tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: stane.medvesek@rth.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
pisarniškega materiala: zaradi obsežnosti
specifikacije blaga se ta nahaja v razpisni
dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lokacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje dobave 12 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: RTH, Rudnik Trbovlje
– Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, komercialni oddelek.
Dodatne informacije: Stane Medvešek.
Razpisna dokumentacija se zahteva
osebno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV.
Način plačila: na blagajni RTH, Rudnika
Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun
številka 26330-0011210706 pri Banki Zasavje d.d. Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno
obvezno navesti, za kateri razpis se plačuje
dokumentacija in pisno sporočiti Stanetu
Medvešku vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno oddati 17. 5. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80),
komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje se bo vršilo v sejni sobi RTH, Rudnika Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije
12, Trbovlje dne 17. 5. 2004 ob 9.15.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za dobro izvedbo posla v višini
10% ponudbene vrednosti in izjava banke,
da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 30,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
do 30. 6. 2005.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost – do 50 točk,
– rok plačila – do 25 točk,
– rok dobave – do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje
posameznega merila je opisano v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2004.
RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o.
Št. 519/04
Ob-9084/04
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Ljubljana.
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2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/23-04-000, telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: rekonstrukcija RP 10 (20) kV Privoz – dobava
opreme (skladno s popisom opreme v razpisni dokumentaciji).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba mora biti celovita, ev. delnih ponudb ne
bomo upoštevali.
4. Kraj dobave: dostavna dispozicija za
razpisano opremo je lokacija RP Privoz,
razloženo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: ponudnik mora
ponuditi čimkrajši dobavni rok, oziroma rok izvedbe od podpisa pogodbe. Najdaljši dobavni
rok je 6 mesecev od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri
kontaktni osebi Ireni Homovc Gačnik, tel.
01/23-04-320, v sobi št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 6. maja 2004, in
sicer vsak delovni dan med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključno
z DDV) na transakcijski račun Elektro Ljubljana, d.d. št.: 06000-0076655034, sklic na
številko: 23003371-12-04, z obvezno navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene najkasneje do 6. maja 2004 do
10. ure, ponudbe predložene po tem roku ne
bodo upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro Ljubljana, d.d., Služba za
javna naročila in nabavo, Slovenska cesta
56, 1516 Ljubljana.
Ponudba ponudnika mora biti predložena
v zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega naslova naročnika. Ponudba naj ima
obvezno pripisano “Javni razpis JN 12/04
– Ponudba za rekonstrukcijo RP 10 (20) kV
Privoz – dobava opreme – Ne odpiraj”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. maja 2004 ob
11. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56 v
Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini: 1,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je 60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: ponudnik mora v svoji ponudbi
priložiti:
– pisno izjavo o skupnem nastopanju v
primeru predložitve skupne ponudbe večih
ponudnikov,
V redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik priglasitveni list DURS-a; oba
dokumenta morata odražati zadnje stanje,
V dokazilo/izjavo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen, dokument mora
odražati zadnje stanje,
V dokazilo/izjavo, da ni zoper ponudnika
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja; da
poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava, dokument mora odražati zadnje stanje,
V dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
V dokazilo/izjavo, da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem,
oziroma so posledice sodbe že izbrisane,
dokument mora odražati zadnje stanje,
V BON-1 za zadnje poslovno leto ponudnika, ne starejši od 30 dni,
V neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji in njegova ponudbena vrednost, oziroma pri soponudniku njegov del ponudbene vrednosti presega 50 mio SIT,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 mio SIT,
– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji),
– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji),
– pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode
in o ugotavljanju skladnosti, o posredovanju
tehničnih informacij in zagotovitvi garancij,
– pisno izjavo ponudnika o sposobnosti,
– pisno izjavo ponudnika o prevzemu
odgovornosti v zvezi s servisiranjem ponujene opreme,
V pisno izjavo ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
V pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
V pisno izjavo ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa,
K dokazilo – referenčno potrdilo, o že
izvedenih dobavah razpisane ali njej po namenu in obsegu podobne opreme kupcem
v zadnjih 3 letih,
– dokazilo – referenčno potrdilo, da je
bila ponujena oprema že vgrajena v objekte
primerljivih elektroenergetskih sistemov,
– dokazila glede drugih-posebnih pogojev navedenih v razpisni dokumentaciji.
Dokumenti pod oznako:
– K zahteva velja kumulativno za ponudnika in njegove ev. soponudnike (skupno izpolnjevanje pogojev),
– V morajo biti predloženi za vse ponudnike v primeru skupne ponudbe.
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Kot veljavni bodo upoštevani le dokumenti, ki bodo predloženi v originalu ali kot
fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisani. Naročnik si vzame pravico, da po lastni
presoji naknadno preveri verodostojnost
fotokopiranih dokumentov izbranega ponudnika, in sicer pred sprejemom odločitve
o oddaji naročila izbranemu ponudniku. Za
izhodišče določitve starosti dokumentov se
upošteva datum odpiranja ponudb.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni od datuma odpiranja ponudb; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb
je 50 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (86%
delež),
– rok plačila (4% delež),
– garancijski rok (4% delež),
– antikorozijska zaščita SN celic (3%
delež),
– certifikat kakovosti ISO ponudnika in
proizvajalca (3% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku posredovani do 30. aprila 2004.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 5. aprila 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 01/04
Ob-9090/04
1. Naročnik: Dom starejših občanov
Fužine.
2. Naslov naročnika: Nove Fužine 40,
1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava in
vgradnja notranje opreme za Dom starejših občanov Fužine.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo se oddaja kot celota.
4. Kraj dobave: Dom starejših občanov
Fužine, Nove Fužine 40, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek takoj
po podpisu pogodbe, dobava in vgradnja
dva meseca.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Slovenska 54,
Ljubljana, Milena Gjerek Domajnko.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave vsak
delovnik od 10. do12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 30.000 SIT na TRR št.
01100-6000001963, Dom starejših občanov
Fužine, Nove Fužine 40, 1000 Ljubljana, razen ponudnikov, ki so že dvignili in plačali
projektno dokumentacijo ob prvem javnem
razpisu objavljenem v Ur. l. RS, št. 92 z dne
26. 9. 2003.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 5. 2004 do 10. ure
(prispetje).
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 5. 2004 ob 12. uri, Ministrstvo za delo,

družino in socialne zadeve, Slovenska 54,
1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
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): naročnik bo sklenil
pogodbo z enim izvajalcem.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti veljavne
najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb,
predvidena odločitev o sprejemu ponudbe
v 60 dneh.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 60%, referenca ponudnika 20%,
plačilni pogoji 10% in nudena garancijska
doba 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Bojanka Genorio, tel. 01/549-35-55.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 92 z dne 26. 9.
2003, Ob-102647.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2004.
Dom starejših občanov Fužine,
Ljubljana
Št. 3511-5/2004-4
Ob-9582/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje.
2. Naslov naročnika: Štefanova 5, 1000
Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava in
montaža splošne, medicinske in tehnološke bolnišnične opreme in vizualne komunikacije pri dokončanju novogradnje objekta N1 in delno R Klinike za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana,
Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Zaloška 2, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: tri mesece po
podpisu pogodbe, zaključek predvidoma v
septembru 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Ministrstvo za zdravje,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana, oddelek za
investicije, soba 14, pri Maruši Bizjak, tel.
01/478-69-76, faks 01/478-69-58.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 13. 4. 2004 do
11. 5. 2004 od 9. do 12. ure. Dokumentacija
se lahko zahteva tudi po pošti ob priložitvi
polnega naslova in davčne številke zainteresiranega ponudnika, kar velja tudi za
osebni prevzem.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek razpisne dokumentacije je 15.000 SIT, transakcijski račun:
01100-6300109972, sklic na številko odobritve 18 27111-7141998-22900004.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za zdravje (vložišče), Štefanova 5, 1000 Ljubljana, v zaprti
ovojnici, z dobro vidno oznako: “Ne odpiraj
– Javni razpis, Dobava in montaža splošne,
medicinske in tehnološke bolnišnične opreme in vizualne komunikacije pri dokončanju
novogradnje objekta N1 in delno R Klinike
za otorinolaringologijo in cervikofacialno
kirurgijo”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 5. 2004 ob 13. uri, v srednji sejni sobi
Ministrstva za zdravje na Štefanovi 5, Ljubljana, I. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 10% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po prejemu dokumentiranega in potrjenega
zahtevka.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ponudnik s podizvajalci.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 42. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
a) registracija pri pristojnem sodišču;
b) nekaznovanost v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
c) potrdilo pristojnega sodišča, da zoper
ponudnika ni začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ter da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe;
č) nekaznovanost v zvezi z njegovim
poslovanjem;
d) potrdilo o plačanih davkih, prispevkih
in drugih dajatvah;
e) veljavno dovoljenje oziroma dokazilo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno;
f) izjavo in dokazila ponudnika, da je poslovno in finančno sposoben;
g) izjava oziroma zaveza ponudnika na
podlagi določil Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov (Ur. l.
RS, št. 71/99);
h) izjavo o nepovezanosti;
i) dokazila, da ponudnik razpolaga z
ustreznimi zmogljivostmi;
j) izjavo, da lahko naročnik preveri ponudnikove zmogljivosti;
k) izjava o točnosti podatkov.
Izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev
bo ponudnik dokazal z naslednjimi dokazili,
kot je navedeno pod navedenimi točkami:
pod a) izpis registracije družbe ponudnika pristojnega registrskega sodišča, ki sme
biti izdan največ 30 dni pred dnevom javnega odpiranja ponudb, predložen v originalu
ali kopiji, ki je notarsko overjena;
pod b) potrdilo ministrstva pristojnega
za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v
evidenco, ki sme biti izdana največ 30 dni
pred dnevom javnega odpiranja ponudb,
predložen v originalu ali kopiji, ki je notarsko overjena;

pod c) potrdilo pristojnega organa, da
ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane, ki sme biti izdana največ 30 dni
pred javnim odpiranjem ponudb, predložena
v originalu ali notarsko overjeni kopiji;
pod č) potrdilo pristojnega sodišča, da
zoper ponudnika ni začet postopek prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije ter da ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe, ki sme biti izdana največ
30 dni pred dnevom javnega odpiranja ponudb, predložena v originalu ali v notarsko
overjeni kopiji;
pod d) izjava DURS, ki dokazuje, da ima
ponudnik plačane vse davke, prispevke in
druge dajatve določene z zakonom, ki sme
biti izdana največ 30 dni pred dnevom javnega odpiranja ponudb in predložena v originalu ali notarsko overjeni kopiji;
pod f) izjava in dokazila ponudnika, da
je finančno in poslovno sposoben, kar dokazuje z listinami:
1. z revidirano bilanco stanja za zadnja 3
leta, če je ponudnik zavezan k revidiranju,
2. bilanco stanja in bilanco uspeha za
zadnja tri leta, če ni zavezan k revidiranju,
3. BON 1/P in BON 2 obrazec v originalu
ali kopiji, ki je izdan v originalu največ 30 dni
pred javnim odpiranjem ponudb,
4. originalnim potrdilom poslovne banke
o razvrstitvi v bonitetni razred,
5. letnim poročilom o poslovanju za preteklo obračunsko leto;
pod g) izkaz sposobnosti ponudnika na
podlagi določil Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Ur. list RS,
št. 71/99, 78/99, 64/01), ki jo bo dokazal z:
1. izjava – zaveza ponudnika,
2. poročilo pooblaščenega revizorja o
poravnanih obveznostih ponudnika;
pod h) izjava o nepovezanosti z naročnikom;
pod i) dokazila ponudnika, da razpolaga
z ustreznimi zmogljivostmi, kar dokazuje z
listinami:
1. seznam najvažnejših opravljenih dobav in montaž opreme pri izgradnjah doma
ali v tujini: za standardno medicinsko opremo, za specialno medicinsko opremo in za
informacijske sisteme mora ponudnik izkazati vsaj tri reference v Republiki Sloveniji ali
državah EU v zadnjih 5 letih,
2. opis tehnične opremljenosti ponudnika,
3. navedbo kvalifikacij in izkušenj (referenc) vodstvenega in tehničnega osebja,
predvidenega za izvedbo j. n.,
4. struktura delovne sile, ki bo angažirana na delih iz ponudbe,
5. pisna dokazila o razpolaganju s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi
pravicami;
pod j) izjava ponudnika, da si naročnik
lahko ogleda oziroma preveri ponudnikove
zmogljivosti, kot tudi način ugotavljanja kakovosti, če presodi, da je to potrebno;
pod k) izjava ponudnika, da so vsi podatki, ki jih je ponudnik predložil naročniku,
točni in nezavajujoči.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: še 120 od dneva javnega odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo dajal informacije na podlagi
pisnih vprašanj, ki morajo prispeti najkasneje pet dni pred potekom roka za oddajo
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ponudb na naslov: Ministrstvo za zdravje,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 4. 2004.
Ministrstvo za zdravje
Št. 3511-1/2004-4
Ob-9583/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje.
2. Naslov naročnika: Štefanova 5, 1000
Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava in
montaža laboratorijske in arhivske opreme za Onkološki inštitut Ljubljana.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni.
4. Kraj dobave: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: tri mesece po
podpisu pogodbe, zaključek predvidoma v
septembru 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Ministrstvo za zdravje,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Oddelek za
investicije, soba 14, pri Maruši Bizjak, tel.
01/478-69-76, faks 01/478-69-58.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 13. 4. 2004 do
11. 5. 2004 od 9. do 12. ure. Dokumentacija
se lahko zahteva tudi po pošti ob predložitvi
polnega naslova in davčne številke zainteresiranega ponudnika, kar velja tudi za
osebni prevzem.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek razpisne dokumentacije je 15.000 SIT, transakcijski račun:
01100-6300109972, sklic na številko odobritve 18 27111-7141998-22900004.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za zdravje (vložišče),
Štefanova 5, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici, z dobro vidno oznako: “Ne odpiraj -Javni
razpis, Dobava in montaža laboratorijske
in arhivske opreme za Onkološki inštitut
Ljubljana”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 5. 2004 ob 13. uri, v mali sejni sobi Ministrstva za zdravje na Štefanovi 5, Ljubljana, I. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 10% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dneh
po prejemu dokumentiranega in potrjenega
zahtevka.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ponudnik s podizvajalci.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 42. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
a) registracija pri pristojnem sodišču,
b) nekaznovanost v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
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c) potrdilo pristojnega sodišča, da zoper
ponudnika ni začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ter da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe,
č) nekaznovanost v zvezi z njegovim
poslovanjem,
d) potrdilo o plačanih davkih, prispevkih
in drugih dajatvah,
e) veljavno dovoljenje oziroma dokazilo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno,
f) izjavo in dokazila ponudnika, da je poslovno in finančno sposoben,
g) izjava oziroma zaveza ponudnika na
podlagi določil Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov (Ur. l.
RS, št. 71/99),
h) izjavo o nepovezanosti,
i) dokazila, da ponudnik razpolaga z
ustreznimi zmogljivostmi,
j) izjavo, da lahko naročnik preveri ponudnikove zmogljivosti,
k) izjava o točnosti podatkov.
Izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev
bo ponudnik dokazal z naslednjimi dokazili,
kot je navedeno pod navedenimi točkami:
pod a) izpis registracije družbe ponudnika pristojnega registrskega sodišča, ki sme
biti izdan največ 30 dni pred dnevom javnega odpiranja ponudb, predložen v originalu
ali kopiji, ki je notarsko overjena;
pod b) potrdilo ministrstva pristojnega
za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v
evidenco, ki sme biti izdana največ 30 dni
pred dnevom javnega odpiranja ponudb,
predložen v originalu ali kopiji, ki je notarsko overjena;
pod c) potrdilo pristojnega organa, da
ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane, ki sme biti izdana največ 30 dni
pred javnim odpiranjem ponudb, predložena
v originalu ali notarsko overjeni kopiji;
pod č) potrdilo pristojnega sodišča, da
zoper ponudnika ni začet postopek prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije ter da ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe, ki sme biti izdana največ
30 dni pred dnevom javnega odpiranja ponudb, predložena v originalu ali v notarsko
overjeni kopiji;
pod d) izjava DURS, ki dokazuje, da ima
ponudnik plačane vse davke, prispevke in
druge dajatve določene z zakonom, ki sme
biti izdana največ 30 dni pred dnevom javnega odpiranja ponudb in predložena v originalu ali notarsko overjeni kopiji;
pod f) izjava in dokazila ponudnika, da
je finančno in poslovno sposoben, kar dokazuje z listinami:
1. z revidirano bilanco stanja za zadnja 3
leta, če je ponudnik zavezan k revidiranju,
2. bilanco stanja in bilanco uspeha za
zadnja tri leta, če ni zavezan k revidiranju,
3. BON 1/P in BON 2 obrazec v originalu
ali kopiji, ki je izdan v originalu največ 30 dni
pred javnim odpiranjem ponudb,
4. originalnim potrdilom poslovne banke
o razvrstitvi v bonitetni razred,
5. letnim poročilom o poslovanju za preteklo obračunsko leto;
pod g) izkaz sposobnosti ponudnika na
podlagi določil Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Ur. l. RS, št.
71/99, 78/99, 64/01), ki jo bo dokazal z:
1. izjava – zaveza ponudnika,
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2. poročilo pooblaščenega revizorja o
poravnanih obveznostih ponudnika;
pod h) izjava o nepovezanosti z naročnikom;
pod i) dokazila ponudnika, da razpolaga
z ustreznimi zmogljivostmi, kar dokazuje z
listinami:
1. seznam najvažnejših opravljenih dobav in montaž opreme pri izgradnjah doma
ali v tujini,
2. opis tehnične opremljenosti ponudnika,
3. navedbo kvalifikacij in izkušenj (referenc) vodstvenega in tehničnega osebja,
predvidenega za izvedbo j. n.,
4. struktura delovne sile, ki bo angažirana na delih iz ponudbe;
pod j) izjava ponudnika, da si naročnik
lahko ogleda oziroma preveri ponudnikove
zmogljivosti, kot tudi način ugotavljanja kakovosti, če presodi, da je to potrebno;
pod k) izjava ponudnika, da so vsi podatki, ki jih je ponudnik predložil naročniku,
točni in nezavajajoči.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: še 120 od dneva javnega odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo dajal informacije na podlagi
pisnih vprašanj, ki morajo prispeti najkasneje pet dni pred potekom roka za oddajo
ponudb na naslov: Ministrstvo za zdravje,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 4. 2004.
Ministrstvo za zdravje

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. 011-04-2004

Ob-9002/04

Popravek
V javnem razpisu za oddajo del odprava posledic elementarja na cesti R2-432
odsek 1284 v km 4.350, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 26-29 z dne 26. 3.
2004, Ob-8203/04 se popravi 3. točka in se
pravilno glasi:
3. (a) Opis in obseg gradnje: odprava
posledic elementarja na cesti R2-432 odsek 1284 v km 4.650.
Direkcija RS za ceste
Št. 34405-1/2004
Ob-8878/04
1. Naročnik: Občina Črnomelj.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 3, 8340
Črnomelj, tel. 07/30-61-100, faks 07/30-61-130,
e-mail: obcina.crnomelj@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova občinskih cest v Občini Črnomelj v letu 2004.
Ocenjena vrednost del je 115,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja vseh del skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: območje Občine Črnomelj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: varianta sprejemljiva.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 15. 5. 2004 do
31. 10. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Črnomelj,
Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, soba
št. 24, Srečko Janjoš, Vinko Kunič, tel.
07/30-61-100.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur
Občine Črnomelj do 5. 5. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 15.000 SIT, EZR št.
01217-0100015850 s pripisom “za razpisno dokumentacijo Obnova občinskih cest
v letu 2004”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 5. 2004 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Črnomelj, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj, sprejemna pisarna, soba
št. 29.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 5. 2004 ob 8.30, sejna soba Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: brezpogojna bančna garancija plačljiva na prvi
poziv v višini 5% ponujene vrednosti del s
trajanjem veljavnosti 60 dni.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
po mesečnih situacijah po dejanskih količinah in enotnih cenah v roku 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): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do konca leta 2004, odločitev o izbiri bo do sredine maja 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena, daljša garancija za izvedena dela,
reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico spremeniti
dinamiko izvedbe del glede na dotok finančnih sredstev v proračun občine.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ne.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2004.
Občina Črnomelj
Št. 109/2004
Ob-8892/04
1. Naročnik: Občina Odranci, Panonska
33, 9233 Odranci.
2. Naslov naročnika: Odranci, Panonska 33, 9233 Odranci, tel./faks
02/573-71-77, faks 02/573-71-76, e-mail:
obcina.odranci@siol.net.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
3. (a) Opis in obseg gradnje: prizidava,
nadzidava in rekonstrukcija Osnovne šole
Odranci – III. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov in spremenljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni
predvidena oddaja del po sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar je
vključena tudi izdelava projektov: izdelava
projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: Odranci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso možne, upoštevane bodo le
ponudbe po osnovnem popisu in razpisni
dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: od 12. 6. 2004
do 3. 9. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: Občina Odranci, Panonska 33, 9233
Odranci, kontaktna oseba je Matija Kikel,
02/573-71-76.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do dneva odpiranja
ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena za razpisno dokumentacijo je 30.000 SIT – plačilo s prenosnim nalogom Atrij Odranci d.o.o., številka
03125-1009808936 s pripisom razpisna
dokumentacija – adaptacija osnovne šole
III. faza.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti 6. 5. 2004 do 12. ure ne glede na
način dostave.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Odranci, Panonska 33,
9233 Odranci.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 5. 2004 ob 13. uri v sejni sobi Občine
Odranci, Panonska 33, Odranci.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: plačila bodo
opravljena po izstavljenih mesečnih situacijah v roku 150 dni, podrobneje opredeljeno v
razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): 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: po
določbah razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum o sprejemu odločitve: 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena, rok
izvedbe – podrobneje bodo definirana v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: opredeljene v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo:
30. 3. 2004.
Občina Odranci
Št. 01-351-01-47/98
Ob-8899/04
1. Naročnik: Občina Ribnica.
2. Naslov naročnika: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
3. (a) Opis in obseg gradnje: investicijsko vzdrževalna dela – prenova dela

I. nadstropja in dela pritličja v stavbi Gorenjska cesta 9 v Ribnici.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
razpisana dela se oddajajo v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ribnica, Gorenjska cesta 9.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso
sprejemljive.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 24. 5. 2004 do
10. 9. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Ribnica oddelek
za okolje in prostor kontaktna oseba Danilo
Hočevar, tel. 83-72-006.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: do vključno 3. 5. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, plačljivo na TR
številka 01304-0100005476 ali na blagajni
Občine Ribnica. Dokazilo o plačilu mora biti
priloženo ponudbi.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 5. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Ribnica, Gorenjska cesta
3,1310 Ribnica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 5. 2004 ob 11. uri v sejni sobi Občine
Ribnica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevane: bančna
garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se bodo opravljala po mesečnih situacijah v
skladu s pogodbo.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum o sprejemu ponudbe: 3. 7. 2004 in 10. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 70%,
– plačilni pogoji 10%,
– rok izvedbe 10%,
– garancijska doba 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: izvedba naročila se bo morala prilagajati
glede na obratovanje objekta med gradnjo.
Investicija se bo izvajala na podlagi tripartitne
izvajalske pogodbe. Izgradnjo sofinancira RS
Servis skupnih služb vlade.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo:
31. 3. 2004.
Občina Ribnica
Št. 30/2004
Ob-8915/04
1. Naročnik: Krajevna skupnost Šempas.
2. Naslov naročnika: Šempas 136, 5261
Šempas, GSM 041/321-015.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
kulturnega doma Šempas, površine ca.
500 m² – 1. faza.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
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en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: vse
skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Šempas 29, 5261 Šempas.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantnih ponudb ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni čas je 100
dni po podpisu pogodbe
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Krajevna skupnost
Šempas, predsednik sveta Mirko Gleščič,
GSM 041/321-015.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: čas za prevzem
razpisne dokumentacije je od 10. do 12. ure,
vsak delavni dan do 26. 4. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek 5.000 SIT je potrebno
nakazati na zakladniški podračun Krajevne
skupnosti Šempas št. 01284-6450831972,
pred dvigom razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 4. 5. 2004 do 18. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: poslati po pošti na naslov Krajevna skupnost Šempas, Šempas 136, 5261
Šempas.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 7. 5. 2004 ob 10. uri,
na sedežu Krajevne skupnosti Šempas,
Šempas 136.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 3,000.000 SIT in veljavnostjo 60 dni od
datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila
najmanj 60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): v skladu z Zakonom o
javnih naročilih in razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. in 43. členu Zakona o javnih
naročilih: ponudnik mora imeti vsaj 3 reference v vrednosti nad 30,000.000 SIT v zadnjih
petih letih.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 20. 6. 2004, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 18. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena –
85%, potrjena strokovna priporočila – 15%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ob prevzemu razpisne dokumentacije.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo:
1. 4. 2004
Krajevna skupnost Šempas
Št. 352-01-6/01
Ob-8918/04
1. Naročnik: Občina Trebnje.
2. Naslov naročnika: Goliev trg 5, 8210
Trebnje, tel. 07/348-11-00, faks 07/348-11-31,
e-pošta: obcina.trebnje@trebnje.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
komunalne infrastrukture na območju
“Obrtne cone” Trebnje, in sicer: – cestno
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omrežje, – fekalna in meteorna kanalizacija, – vodovodno omrežje, – omrežje javne
razsvetljave, – telekomunikacijsko omrežje, – kabelsko razdelilno omrežje, – VN in
NN elektro omrežje.
(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: Trebnje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del predvidoma 1. 7. 2004, dokončanje del 30. 6. 2005
oziroma v skladu s sklenjeno pogodbo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Trebnje, Oddelek za okolje in prostor, Goliev trg 5, 8210
Trebnje, kontaktna oseba: Drago Bregar, tel.
07/348-11-10.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od objave tega razpisa dalje med 9. in 12.
uro po predhodno enodnevni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 35.000 SIT, plačljivo
na transakcijski račun Občine Trebnje, št.
01330-0100016133 s pripisom “razpisna dokumentacija-OC Trebnje”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 5. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210
Trebnje (sprejemna pisarna, soba št. 02).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 5. 2004 ob 11. uri na naslovu Občina
Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, velika sejna
soba (pritličje).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
20 mio SIT, ki mora veljati najmanj 30 dni
od sprejema odločitve o izbiri najugodnejše
ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
v celoti financira naročnik, plačila na podlagi
mesečnih situacij, rok plačila najmanj 60 dni
od potrditve situacije, in sicer 60% pogodbene vrednosti v letu 2004 in 40% pogodbene
vrednosti v letu 2005.
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: ponudnik mora za dokazovanje
ekonomsko finančne sposobnosti predložiti
revidirano bilanco stanja ali izpisek iz bilance
stanja. Za izpolnjevanje minimalnih pogojev
mora ponudnik priložiti: a) izkaz celotnih prihodkov od prodaje in prihodkov od gradenj
na katere se nanaša pogodba za zadnja tri
poslovna leta oziroma kolikor podjetje posluje krajši čas od dneva ustanovitve, pri čemer
povprečni letni prihodki ponudnika v zadnjih
treh letih, razvidni iz dokumentov navedenih
v razpisni dokumentaciji, ne smejo biti manjši od 400 mio SIT, b) dokaz o izkušnjah kot
glavni izvajalec, pri vsaj enem javnem naročilu v zadnjih petih letih za istovrstna dela
kot je predmet tega razpisa, v skladu z razpisno dokumentacijo, c) izjavo o zagotovitvi
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in časovni razpoložljivosti zahtevane glavne
opreme po tem razpisu, d) v ponudbi mora
biti naveden odgovorni vodja izvedbe z delovno skupino za posamezna infrastrukturna
omrežja vključno z zunanjimi sodelavci, e)
terminski plan izvedbe del, f) izjavo o izvajanju kontrole kakovosti.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30 dni od odpiranja ponudb,
v roku 15 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico določiti manjši obseg del od razpisanega ali odstopiti od
pogodbe zaradi finančnih in drugih razlogov.
Ponudniki nimajo pravice do odškodnine iz
tega naslova.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 29 z dne 26. 3. 2003,
Ob-7948/04.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo:
2. 4. 2004.
Občina Trebnje
Št. 35101-0005/2004-46/09
Ob-8924/04
1. Naročnik: Mestna občina Kranj.
2. Naslov naročnika: Slovenski trg 1,
4000 Kranj, tel. 04/23-73-000; e-pošta: občina.kranj@kranj.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
Tavčarjeve ulice v Kranju na odseku od
Maistrovega trga do Poštne ulice.
(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: Kranj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: največ 120 koledarskih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Mestna občina Kranj,
Oddelek za gospodarske javne službe, soba
211, Boštjan Zavrl po tel. 04/23-73-152, faks
04/23-73-107.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v delovnem času
od 9. 4. 2004 dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT materialnih stroškov
plačati na enotni zakladniški račun Mestne
občine Kranj pri Upravi za javne prihodke št.
01252-0100006472, pri čemer navedite namen plačila: “Plačilo razpisne dokumentacije
za ureditev Tavčarjeve ulice v Kranju”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 5. 2004 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, 4000 Kranj.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 5. 2004 ob 12. uri v prostorih Mestne občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, sejna
soba št. 9.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 4,000.000 SIT z veljavnostjo
do 5. 7. 2004.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila 60
dni od uradnega prejema situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je

ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona
o javnih naročilih): 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:
– da ima ponudnik poravnane zapadle
poslovne obveznosti;
– da je ekonomsko-finančno sposoben:
ponudnik v zadnjih 6 mesecih ne sme imeti
neporavnanih obveznosti in blokiranega računa ter mora imeti v preteklem letu prihodek
najmanj v višini dvakratne ponudnikove vrednosti javnega naročila;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in
kadrovskimi zmogljivostmi: ponudnik mora
imeti najmanj 10 za nedoločen čas zaposlenih ljudi, odgovorni vodja del mora izpolnjevati zahteve Zakona o graditvi objektiv
(Ur. l. RS, št. 110/02), mora biti lastnik vsaj
enega kamiona, enega bagra ali rovokopača,
enega vibracijskega valjarja in enega pisarniško-skladiščnega kontejnerja;
– da ima zavarovano odgovornost za
škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in
tretjim osebam v zvezi z opravljanjem svoje
dejavnosti.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe najmanj
do 5. 7. 2004, predviden datum odločitve je
5. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena 60,
rok izvedbe 15, garancijska doba 15, reference 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo:
2. 4. 2004.
Mestna občina Kranj
Št. 110-1/04
Ob-8939/04
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: postavitev
cestno vremenskih postaj.
(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 A1 na odseku Maribor–Trojane: viadukt Devina, viadukt gramoznica Hoče in na odseku A1 Blagovica–Šentjakob: viadukt Mlake pri Domžalah.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok izvedbe javnega naročila je 60 delovnih dni 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 Milan Pavlica, univ. dipl. inž. el.
– DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., tel. 04/28-08-803,
faks 04/28-08-809.
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(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 18. 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.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 18. 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 1,512.000 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 dokumetaciji 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.
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 za dokazovanje
finančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja.
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 navodil ponudnikom v višini 3.500 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
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) 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 28. 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:
2. 4. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 544/2004
Ob-8948/04
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10, Koper,
tel. 05/66-46-267, telefaks 05/66-46-292.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
nadomestnih prostorov za Osnovno šolo
Pinka Tomažiča v Kopru.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Koper – večnamenska
dvorana Bonifika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del 25. 5.
2004, zaključek del 30. 7. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: dvig razpisne dokumentacije v sprejemni pisarni Mestne občine
Koper (pritličje desno), dodatne informacije
na tel. 05/66-46-227.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, ob sredah tudi od 14. do 17.
ure, do vključno 11. 5. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 tolarjev na podračun
proračuna občine št. 01250-0100005794 s
pripisom: plačilo razpisne dokumentacije za
nadomestne prostore.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 11. 5. 2004 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: po pošti na naslov Mestna občina
Koper, Verdijeva 10, samostojna investicijska
služba, ali osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 5. 2004 ob 13. uri v sejni sobi Mestne občine Koper, Verdijeva 10 (pritličje).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 3,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu
z Zakonom o javnih financah je rok plačila
posameznega računa 60 dni od prejema
računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona
o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 15. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ob izpolnjevanju pogojev za udeležbo iz 42. in 42.a
člena je merilo za izbor najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo:
2. 4. 2004.
Mestna občina Koper
Št. 01-353-31/97
Ob-8949/04
1. Naročnik: Občina Ribnica.
2. Naslov naročnika: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
severne servisne ceste in komunalne infrastrukture v Obrtni coni Breg pri Ribnici
I. faza.
(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: Breg pri Ribnici.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 2. 6. 2004 do
2. 8. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Ribnica, oddelek za okolje in prostor, kontaktna oseba Alojz
Pahulje, tel. 83-72-007.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do vključno 11. 5.
2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT plačljivo na žiro
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račun številka 01304-0100005476. Dokazilo
o plačilu mora biti priloženo ponudbi.
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 Ribnica, Gorenjska cesta
3, 1310 Ribnica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 5. 2004 ob 11. uri v sejni sobi Občine
Ribnica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila se
bodo vršila po mesečnih situacijah v skladu
s pogodbo.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum o sprejemu ponudbe: od 11. 7. 2004 in 19. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 80%,
– rok izvedbe 10%,
– reference 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo:
1. 4. 2003.
Občina Ribnica
Št. 174/2-4/2004
Ob-8957/04
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) Opis in obseg gradnje: zamenjava
stropov v obstoječi operacijski dvorani
na A2.
(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: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del 2. 8. 2004,
zaključek po pogodbi.
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: 18. 5. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ortopedska bolnišnica Valdoltra,
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Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, upravna
stavba, pisarna JN, Alenka Vodopivec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 5. 2004 ob 11. uri, v sejni sobi nad lekarno, Ortopedske bolnišnice Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti, garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% 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: plačilni rok
60 dni po primopredajnem zapisniku.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): po razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: 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 zahtevam iz razpisne dokumentacije, rok izvedbe ne sme biti
daljši od 15 koledarskih dni.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 7. 2004, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe 25. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena do 70 točk, rok izvedbe do 20 točk,
reference do 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo:
2. 4. 2004.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 35103-11-01/2004
Ob-8980/04
1. Naročnik: Občina Cerklje na Gorenjskem.
2. Naslov naročnika: Trg Davorina Jenka
13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, telefaks
04/28-15-820, tel. 04-28-15-800, elektronski
naslov: obcinacerklje@cerklje.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: notranja
oprema.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Občina Cerklje na Gorenjskem.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 1. 6. 2004, dokončanje 1. 9. 2004 starega – adaptiranega
dela in 31. 12. 2004 novega dela šole.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje
na Gorenjskem, Oddelek za okolje, prostor in
komunalno infrastrukturo, Andreja Jerala.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik med
8. in 11. uro v sprejemni pisarni občine.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 30.000 SIT (v ceni je vključen
DDV), plačilo na TRR št. 01212-0100006686,
odprt pri Banki Slovenije, sklic št. 18
75116-7130007-35103104.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 5. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno preložiti ponudbo: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg
Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, sprejemna pisarna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 5. 2004 ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Cerklje na Gorenjskem.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v zakonskem roku in opredelitvami v razpisni
dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona
o javnih naročilih): opredeljena v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona o javnih naročilih: opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni po datumu odpiranja ponudb, predviden datum odločitve
1. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo:
2. 4. 2004.
Občina Cerklje na Gorenjskem
Št. 35103-07-01/2004
Ob-8981/04
1. Naročnik: Občina Cerklje na Gorenjskem.
2. Naslov naročnika: Trg Davorina Jenka
13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, telefaks
04/28-15-820, tel. 04-28-15-800, elektronski
naslov: obcinacerklje@cerklje.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: notranja
oprema – kuhinja osnovne šole.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Občina Cerklje na Gorenjskem.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 1. 6. 2004, dokončanje 15. 8. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Cerklje na
Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207
Cerklje na Gorenjskem, Oddelek za okolje,
prostor in komunalno infrastrukturo Andreja
Jerala.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik med
8. in 11. uro v sprejemni pisarni občine.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 30.000 SIT (v ceni je vključen
DDV), plačilo na TRR št. 01212-0100006686,
odprt pri Banki Slovenije, sklic št. 18
75116-7130007-35103704.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 5. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno preložiti ponudbo: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg
Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, sprejemna pisarna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 5. 2004 ob 9. uri, v sejni sobi Občine Cerklje na Gorenjskem.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v zakonskem roku in opredelitvami v razpisni
dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona
o javnih naročilih): opredeljena v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona o javnih naročilih: opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni po datumu odpiranja ponudb, predviden datum odločitve
1. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo:
2. 4. 2004.
Občina Cerklje na Gorenjskem
Št. 433-01-53/2004/2
Ob-8991/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance.
2. Naslov naročnika: p.p. 644, 1001 Ljubljana, faks 01/478-56-82, tel. 01/478-52-52.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
klimatizacije poslovnih prostorov na
Župančičevi 3 v Ljubljani (del pritličja, visoko pritličje, III. nadstropje in del V. nadstropja).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se ne bo oddalo po sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Župančičeva 3, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek
del je junij 2004; predviden čas izvedbe del
je en mesec.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Ministrstvo za finance,
Prežihova 4, Ljubljana, Finančna služba, II.
nadstropje, soba 2-03, Vesna Zupančič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti vsak delovni dan
med 9. in 15. uro. Za sprejem oziroma dvig
dokumentacije je potrebno poslati ali prinesti
pisno zaprosilo z navedbo kontaktne osebe,
naslova, št. telefona in št. telefaksa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisne dokumentacije ni
potrebno plačati.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do četrtka, 29. 4. 2004 do vključno
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana, Glavna pisarna, pritličje,
ali po pošti na naslov: Ministrstvo za finance,
p.p. 644, 1001 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v četrtek, 29. 4. 2004
ob 10.15, v poslovnih prostorih ministrstva na
Prežihovi 4, sejna soba (kletni prostori).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila je
30 dni od uradnega prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: pogoji so podrobno opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati vsaj do
30. 6. 2004, predviden datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 5. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena izvedbe, cena vzdrževanja in garancijski rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo:
2. 4. 2004.
Ministrstvo za finance
Št. 012/2004
Ob-8994/04
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2, 1550
Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: zamenjava
OHPK naprav.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sklop A: zamenjava OHPK naprav – območje
Koper; sklop B: zamenjava OHPK naprav –
območje Maribor; sklop C: zamenjava OHPK
naprav – območje Ljubljana.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
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4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Koper, Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: dela bodo potekala v naslednjih terminih: sklop A: od 1. 9.
2004 do 30. 11. 2004; sklop B: od 2. 8. 2004
do 5. 11. 2004; sklop C: od 14. 6. 2004 do
17. 9. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Služba za komercialne
zadeve in javna naročila – Sonja Snedec,
Čufarjeva ulica – veliki gradbeni provizorij, 1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86, ali
preko interneta na spletnem naslovu: http:
//www.rtvslo.si/razpisi pod oznako Javno
naročilo RTV 012/2004.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 10. uro od 13. 4. 2004 dalje do
dneva odpiranja ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija
v pisni obliki bo na razpolago za 25.000
SIT z vključenim DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu 01/475-21-86 in
na podlagi dokazila o vplačilu. Tekstovni
del razpisne dokumentacije je brezplačno
na voljo tudi na spletnem naslovu. Način
plačila je negotovinski, na podračun EZR
pri UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 012/2004-E-ODP/G) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno dne 11. 5.
2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: RTV Slovenija – vložišče, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe morajo
biti v zaprtih kuvertah, označene z napisom:
“Ne odpiraj – za javno naročilo – za javno naročilo št. RTV 12/2004-E-ODP/G-Zamenjava
OHPK naprav”. Na kuverti mora biti napisan
polni naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 5. 2004 ob 11. uri v veliki sejni sobi
– 5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe, brezpogojna
in plačljiva na prvi poziv, veljavna do 21. 8.
2004, v vrednosti 2,000.000 SIT za sklop A;
2,000.000 SIT za sklop B in 2,950.000 SIT
za sklop C.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila 30
dni po izvedeni posamezni situaciji, potrjeni s
strani naročnika.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona
o javnih naročilih): /
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: obvezen ogled lokacije, predložitev
vseh zahtevanih dokazil in izjav skladno z
razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno na
voljo na spletnem naslovu naročnika.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 11. 8. 2004; maj 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena – 100%.
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: ob prejemu projektne dokumentacije mora
ponudnik podpisati izjavo, da bo prejeto projektno dokumentacijo uporabljal izključno za
namene tega javnega naročila. Poleg tega
mora predložiti tudi dokument, iz katerega je
razvidno, da je registriran za dejavnost, ki je
predmet tega javnega naročila.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo:
2. 4. 2004.
Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod
Ob-8995/04
1. Naročnik: Pomurske lekarne Murska
Sobota.
2. Naslov naročnika: Murska Sobota, Kocljeva 2, 9000 Murska Sobota, tel.
02/512-44-00, telefaks 02/512-44-30, e-mail:
mirav@pomurske-lekarne.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbeno-obrtniška in instalacijska dela pri prenovi in razširitvi lekarniške podružnice
Turnišče.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja delov ali sklopov ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: naročilo ne
vključuje izdelave projektov.
4. Kraj izvedbe: Turnišče, Štefana Kovača 95.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek predvidoma 1. 7. 2004, čas izvedbe največ 50
delovnih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Uprava Pomurskih
lekarn Murska Sobota, Kocljeva 2, tel.
02/512-44-00 – kontaktni osebi Leopold
Crnkovič, Ivan Zajc, mag. farm.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, negotovinsko
plačilo na TRR 01280-6030275379.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 5. 2004 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Pomurske lekarne Murska Sobota, Kocljeva 2 – uprava.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 5. 2004 ob 12. uri v sejni sobi Lekarne pri
gradu, v Murski Soboti, Grajska ul. 7/a.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: navedena
so v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: navedeni so
v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem, ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon 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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do 12. 6. 2004,
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predvideni datum o sprejemu ponudbe do
30. 5. 2004.
15. Merila za oceno ponudb: navedena
so v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo:
2. 4. 2004.
Pomurske lekarne Murska Sobota
Št. 23/2004
Ob-8997/04
1. Naročnik: Univerza v Mariboru, Ekonomsko poslovna fakulteta.
2. Naslov naročnika: Univerza v Mariboru, Ekonomsko poslovna fakulteta, Razlagova 14, 2000 Maribor, tel. 02/229-02-50, faks
02/252-70-56.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbenih, obrtniških, strojnih in elektro
instalacijskih del ter dobava, vgradnja
in priklop opreme Ekonomsko poslovne
fakultete, UM.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo oddal najugodnejšemu ponudniku celotno javno naročilo.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ekonomsko poslovna fakulteta, UM – objekt na Razlagovi 14.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudnik lahko ponudi le variante, predvidene
s projektno ali z razpisno dokumentacijo.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del takoj
po podpisu pogodbe, dokončanje najkasneje
30. september 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Proplus d.o.o., Strma ul.
8, 2000 Maribor, dodatne informacije: Bojana
Sovič, tel. 02/250-41-10, faks 02/250-41-35,
e-mail: proplus@proplus, si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT plačilo na TRR
Proplus d.o.o. št. 04515-0000334091, pred
dvigom razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 5. 2004, do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Univerza v Mariboru, Ekonomsko
poslovna fakulteta, Razlagova 14, 2000 Maribor – tajništvo dekanata.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 5. 2004, ob 11. uri, Univerza v Mariboru,
Ekonomsko poslovna fakulteta, Razlagova
14, 2000 Maribor – sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija, v višini 10% ponudbene vrednosti,
z veljavnostjo do izročitve bančne garancije
za dobro izvedbo del.
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 (47. člen Zakona
o javnih naročilih): skladno z določili razpisnih
pogojev iz razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih po-

gojev po 41. do 43. členu 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,
predvidena odločitev o sprejemu ponudbe do
28. 5. 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:
2. 4. 2004.
Univerza v Mariboru
Ekonomsko poslovna fakulteta
Št. 402-00-8/2004-22
Ob-9000/04
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor
in energijo.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana, Dunajska 48, tel. 01/478-74-00, faks
01/478-74-22.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova jezu
na Kolpi v km 186,596 pri vasi Otok.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: reka Kolpa pri vasi
Otok.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti
po razpisnih pogojih, variantne ponudbe ne
bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe je 3
mesece po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo, 1000 Ljubljana, Dunajska 48, Mani Šefran, 2. nadstropje, vložišče,
tel. 01/478-73-20.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 15. ure
vsak delovni dan, v petek do 14.30.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT na račun
št. 01100-6300109972, sklic na številko
18 25119 7141998 23410003 z navedbo “plačilo razpisne dokumentacije za vodni sklad”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 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.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 5. 2004 ob 12. uri, Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo, Urad za okolje, Sektor za
pripravo in vodenje investicij, 1000 Ljubljana, Einspielerjeva 6, sejna soba št. 220a v
2. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo
posla,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik
financira razpisana dela v celoti iz sredstev
proračuna RS in poravnava plačila v skladu
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z Zakonom o izvrševanju proračuna RS, podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbena
cena je fiksna, avansi niso možni.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): naročnik bo sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom. Ponudnik
mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci. V primeru skupnega
nastopanja pri ponudbi pa mora skupina
ponudnikov – samo v primeru, da bo izbrana
na javnem razpisu – predložiti pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
– da je v preteklih petih in tekočem letu izvedel kot izvajalec ali podizvajalec vsaj 1 objekt podobnega tipa – jezovna zgradba min.
višine 1 m na vodotoku širine nad 15 m. Kot
dokazilo o izpolnjevanju navedenega pogoja mora ponudnik pridobiti ustrezno potrdilo
naročnika/investitorja,
– da je finančno in poslovno sposoben
in sicer, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel neporavnanih obveznosti več kot 3 dni
od datuma sestavitve dokazila,
– da ponujeno trajanje razpisanih del (izvajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega,
– da opcija (veljavnost) ponudbe ni krajša od 120 dni od datuma za predložitev ponudb,
– da garancijski rok za odpravo napak izvedenih del ni krajši od petih let po uspešno
opravljenem tehničnem pregledu oziroma
prevzemu,
– da ima kader, ki bo sodeloval pri izvedbi javnega naročila ustrezno izobrazbo,
in sicer:
– odgovorni vodja del mora izpolnjevati
pogoje iz Zakona o graditvi objektov (Ur. l.
RS, št. 110/02).
Pogoji in dokazila o izpolnjevanju teh pogojev so podrobneje navedena v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati najmanj
120 dni od datuma za predložitev ponudbe
in predvideni datum odločitve je do 20 dni po
javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena,
2. druga merila (reference, podaljšana
garancijska doba, ISO standard).
Merila so podrobneje navedena v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ogled projektne dokumentacije in strokovne informacije so na voljo pri Mariji Eiselt,
univ. dipl. arh. – tel. 01/30-94-231. Naročnik
bo pojasnila posredoval le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel na naslov: Ministrstvo
za okolje, prostor in energijo, 1000 Ljubljana,
Dunajska 48.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo:
2. 4. 2004.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Št. 343
Ob-9023/04
1. Naročnik: Bolnišnica Golnik – KOPA.
2. Naslov naročnika: Golnik 36, 4204 Golnik, tel. 04/25-69-444, faks 04/25-69-442.

3. (a) Opis in obseg gradnje: sprememba namembnosti in predelava obstoječih
balkonov v pisarniške prostore.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dela se oddajo v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: vzhodni del železničarske stavbe.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso
sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek predvidoma
v 20 dneh po odpiranju ponudb, dokončanje
del predvidoma v 60 koledarskih dneh po
vpeljavi izvajalca v posel.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: nabava in javna naročila
(Roman Potočnik).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 9. in 12. uro
vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT na TR št.
01100-6030277603 ali z gotovino na blagajni Bolnišnice Golnik.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Bolnišnica Golnik – KOPA, Golnik
36, 4204 Golnik – tajništvo uprave.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 5. 2004 ob 12. uri v sejni sobi na upravi.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
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): navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati še 60
dni šteto od dneva odpiranja ponudb. Odločitev o sprejemu ponudbe bo znana predvidoma v 8 dneh po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponujena
cena, plačilni pogoji, finančna usposobljenost, reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročilo je v skladu z ZJN-1A.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo:
2. 4. 2004.
Bolnišnica Golnik – KOPA
Št. 40505-7/2004
Ob-9048/04
1. Naročnik: Občina Postojna, Ljubljanska
cesta 4, 6230 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: prenova
objekta Višje strokovne šole in Ljudske
univerze v Postojni.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
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ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ne.
(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: 1. faza: začetek junija
2004 do septembra 2004, 2. faza: začetek
april 2005 do septembra 2005.
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, mobi 041/623-273,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 “razpisna dokumentacija
Prenova ljudske univerze”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: četrtek, 20. 5. 2004 do
11. 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
Prenova ljudske univerze.”
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: četrtek, 20. 5. 2004 ob 13. 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.
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: 5. 3. 2004, Ob-6376/04.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo:
26. 3. 2004.
Občina Postojna
Št. 086/04
Ob-9057/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
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2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev ceste R2-441/1298 – Ulica Štefana Kovača v
Murski Soboti.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R2-441 Murska Sobota–Gederovci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 150
dni po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št. 01100-6300109972
– sklic na št. 18 24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 5. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 5. 2004 ob 10.
uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija ali garancija zavarovalnice.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona
o javnih naročilih): pisni medsebojni dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati vsaj
120 dni, predvideni rok odločitve o sprejemu
ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 66,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo:
2. 4. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 084/04
Ob-9058/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija ceste R1-227/1423 – Anžič–Colatio:
krožišče Colatio.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R1-227 Kotlje–Slovenj Gradec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 160
dni po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št. 01100-6300109972
– sklic na št. 18 24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 5. 2004 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 5. 2004 ob 9.
uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija ali garancija zavarovalnice.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona
o javnih naročilih): pisni medsebojni dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati vsaj
120 dni, predvideni rok odločitve o sprejemu
ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 72,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo:
2. 4. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 087/04
Ob-9059/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja nadomestnega mostu čez Savinjo pri Trbiški
zijavki na R2-428/1250.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R2-428 Luče–Sestre Logar.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 240
dni po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št. 01100-6300109972
– sklic na št. 18 24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 5. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 5. 2004 ob 11.
uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija ali garancija zavarovalnice.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati vsaj
120 dni, predvideni rok odločitve o sprejemu
ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila skupaj z DDV znaša 120,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo:
2. 4. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 085/04
Ob-9060/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
avtobusnega postajališča ob G1-5, odsek
0332 Mrtovec–Lisičje jame km 8.325 (območje priključka za Lisičje jame).
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(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta G1-5 Radeče–Boštanj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: do
30. 10. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št. 01100-6300109972
– sklic na št. 18 24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 5. 2004 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 5. 2004 ob 12.
uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija ali garancija zavarovalnice.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona
o javnih naročilih): pisni medsebojni dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati vsaj
120 dni, predvideni rok odločitve o sprejemu
ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila skupaj z DDV znaša 121,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo:
2. 4. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 089/04
Ob-9061/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: modernizacija ceste R3-680 Jurklošter–Dežno II. B
etapa od km 4.533 do km 4.798.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R3-680 Jurklošter–Dežno.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 180
dni po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št. 01100-6300109972
– sklic na št. 18 24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 5. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 5. 2004 ob 10.
uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija ali garancija zavarovalnice.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona
o javnih naročilih): pisni medsebojni dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati vsaj
120 dni, predvideni rok odločitve o sprejemu
ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 63,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo:
2. 4. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 344-04-0001/2004-900
Ob-9062/04
1. Naročnik: Občina Slovenske Konjice.
2. Naslov naročnika: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske
Konjice, e-mail: info@slovenskekonjice.si,
tel. 03/757-33-60, faks 03/575-43-28,
www.slovenskekonjice.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: redno letno
vzrževanje cest na območju Občine Slovenske Konjice.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

Št.

35 / 9. 4. 2004 /

Stran
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4. Kraj izvedbe: Občina Slovenske Konjice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: leto 2004–2007.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice,
Branko Sovič, 03/757-33-72.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od 7.
do 15. ure razen v sredo od 7. do 16. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT na TR št.
01314-0100003434, sklic na št. 713000.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do srede, 5. 5. 2004 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Slovenske Konjice, Stari
trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 5. 2004 ob 12. uri v prostorih Občine Slovenske Konjice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za
resnost ponudbe, izjava o izdaji garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izjava o garanciji za odpravo napak v garancijski
dobi.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni
dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona
o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: finančna usposobljenost, kadrovska usposobljenost, reference, tehnična
opremljenost ponudnika.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: april–maj 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba po področjih s
fleksibilnostjo izvajalca natančeje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: predmet naročila se sklene pogodbeno
za dobo 3 let.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo:
2. 4. 2004.
Občina Slovenske Konjice
Št. 088/04
Ob-9063/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena dela za izvedbo gradbiščne cestne
povezave Dragarji–Osilnica na cesti
R3-656/3650 Zgornji Čačič–Osilnica od
km 1.615 do km 5.399.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R1-227 Kotlje
– Slovenj Gradec.

Stran
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Št.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 10
mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št. 01100-6300109972
– sklic na št. 18 24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 5. 2004 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 5. 2004 ob 9.
uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija ali garancija zavarovalnice.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati vsaj
120 dni, predvideni rok odločitve o sprejemu
ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila skupaj z DDV znaša 300,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 6 z dne 23. 1. 2004,
Ob-892/04.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo:
2. 4. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 090/04
Ob-9064/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev in
tehnično varovanje nivojskega prehoda
ceste R3-695/7951 preko železniške proge Celje–Velenje.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R3 – 696 Polzela–Rečica.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: do
30. 10. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št. 01100-6300109972
– sklic na št. 18 24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 5. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 5. 2004 ob 11.
uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija ali garancija zavarovalnice.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati vsaj
120 dni, predvideni rok odločitve o sprejemu
ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 65,430.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo:
2. 4. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 091/04
Ob-9066/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
protihrupne zaščite ob cesti R2-447 Arja
vas–Trzin, odsek 0293 Želodnik–Dob.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R2-447 Želodnik–Domžale.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 90 dni po
sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št. 01100-6300109972
– sklic na št. 18 24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 5. 2004 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 5. 2004 ob 12.
uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija ali garancija zavarovalnice.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati vsaj
120 dni, predvideni rok odločitve o sprejemu
ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 24,200.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo:
2. 4. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 523/04
Ob-9085/04
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/23-04-000, telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: razširitev
RTP 110/10 kV Polje in prehod na 20 kV
v Ljubljani (skladno s popisom del s količinami).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba mora biti celovita, eventualnih delnih ponudb ne bomo upoštevali.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Polje – Ljubljana.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni rok začetka
del je junij 2004 in dokončanje del v največ 6
mesecih po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi
Ireni Homovc Gačnik, tel. 01/23-04-320, soba
št. 16, na naslovu Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 56/VI, 1516 Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 6. maja 2004, in
sicer vsak delovni dan od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključno
z DDV) na transakcijski račun Elektro Ljubljana, d.d. št.: 06000-0076655034, sklic na
številko: 23003371-11-04, z obvezno navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene najkasneje do 6. maja 2004 do
10. ure, ponudbe predložene po tem roku ne
bodo upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., Služba za javna naročila in nabavo, Slovenska
cesta 56, 1516 Ljubljana.
Ponudba ponudnika mora biti predložena
v zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega naslova naročnika. Ponudba naj ima
obvezno pripisano “Javni razpis št. JN 11/04
– Ponudba za razširitev RTP 110/10 kV Polje
in prehod na 20 kV v Ljubljani – Ne odpiraj”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. maja 2004, ob
12. uri v sejni sobi družbe Elektro Ljubljana,
d.d., Slovenska cesta 56/VII v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udeležili odpiranja ponudb, morajo predložiti podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje
ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik
mora predložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 2,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko
plačilo, minimalni plačilni rok je 60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona
o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev
po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih:
ponudnik mora v svoji ponudbi priložiti:
– pisno izjavo o skupnem nastopanju v
primeru predložitve skupne ponudbe večih
ponudnikov,
v V redni izpis registracije ponudnika
pri pristojnem organu, oziroma samostojni
podjetnik priglasitveni list DURS-a, oba dokumenta morata odražati zadnje stanje,
V dokazilo/izjavo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen, dokument mora odražati zadnje stanje,
V dokazilo/izjavo, da ni zoper ponudnika
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; drug

postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja; da
poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava, dokument mora odražati zadnje stanje,
V dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
V dokazilo/izjavo, da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem,
oziroma so posledice sodbe že izbrisane,
dokument mora odražati zadnje stanje,
V BON-1 za zadnje poslovno leto, ki ni
starejši od 30 dni, če je ponudnik samostojni
podjetnik pa potrdila poslovnih bank o podjetnikovi solventnosti, ne starejše od 30 dni,
V neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji in njegova ponudbena vrednost, oziroma pri soponudniku njegov del ponudbene
vrednosti, presega 50 mio SIT,
– bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2,000.000 SIT,
– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji),
– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji),
– pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode
in o ugotavljanju skladnosti, o posredovanju
tehničnih informacij in zagotovitvi garancij,
– pisno izjavo ponudnika o sposobnosti,
V pisno izjavo ponudnika o upoštevanju
obveznosti iz 10. točke 23. člena ZJN-1,
V pisno izjavo ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
V pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
V pisno izjavo ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede drugih – posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Dokumenti pod oznako:
– v morajo biti predloženi tudi za eventualnega podizvajalca, ki bo izvajal gradbena
dela ali ključavničarska dela,
– V morajo biti predloženi za vse ponudnike v primeru skupne ponudbe.
Kot veljavni bodo upoštevani le dokumenti, ki bodo predloženi v originalu ali kot
fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisani.
Naročnik si vzame pravico, da po lastni presoji naknadno preveri verodostojnost fotokopiranih dokumentov izbranega ponudnika,
in sicer pred sprejemom odločitve o oddaji
naročila izbranemu ponudniku. Za izhodišče
določitve starosti dokumentov se upošteva
datum odpiranja ponudb.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati 120 dni
od datuma odpiranja ponudb: predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb je 50 dni po
odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (82%
delež),
– potrjene reference (10% delež),
– rok plačila (5% delež),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000
ponudnika (3% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na
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pisne zahtevke, ki bodo naročniku posredovani do 30. aprila 2004.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo:
do 5. aprila 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 531/04
Ob-9086/04
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/23-04-000, telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
elektrokabelske kanalizacije:
– sklop 1: po Šmartinski cesti,
– sklop 2: od TP Kriva pot do TP Petrol
Zalog;
(skladno s popisom del s količinami v razpisni dokumentaciji).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: delne ponudbe, ki se bodo nanašale
na posamezni razpisni sklop ali oba, so torej
dovoljene; ponudba mora tedaj obsegati ves
posamezni razpisni sklop, ev. delne ponudbe
za samo del posameznega razpisnega sklopa ne bodo upoštevane.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni rok začetka
del je junij 2004 in dokončanje del predvidoma v treh (sklop 1), oziroma dveh (sklop 2)
mesecih po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi
Ireni Homovc Gačnik, tel. 01/23-04-320, soba
št. 16, na naslovu Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 56/VI, 1516 Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 10. maja 2004, in
sicer vsak delovni dan od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na
razpolago za plačilo 20.000 SIT (vključno z
DDV) na transakcijski račun Elektro Ljubljana, d.d. št.: 06000-0076655034, sklic na številko: 23003371-10-03, z obvezno navedbo
davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene najkasneje do 10. maja 2004 do
10. ure, ponudbe predložene po tem roku ne
bodo upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., Služba za javna naročila in nabavo, Slovenska
cesta 56, 1516 Ljubljana.
Ponudba ponudnika mora biti predložena
v zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega naslova naročnika. Ponudba naj ima
obvezno pripisano “Javni razpis št. JN 10/04
– Ponudba za izgradnjo elektrokabelske kanalizacije po Šmartinski cesti in na relaciji TP
Kriva pot – TP Petrol Zalog v Ljubljani – Ne
odpiraj”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. maja 2004, ob
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11. uri v sejni sobi družbe Elektro Ljubljana,
d.d., Slovenska cesta 56/VII v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udeležili odpiranja ponudb, morajo predložiti podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje
ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik
mora predložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 1,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko
plačilo, minimalni plačilni rok je 60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona
o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev
po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih:
ponudnik mora v svoji ponudbi priložiti:
– pisno izjavo o skupnem nastopanju v
primeru predložitve skupne ponudbe večih
ponudnikov,
v V redni izpis registracije ponudnika
pri pristojnem organu, oziroma samostojni
podjetnik priglasitveni list DURS-a, oba dokumenta morata odražati zadnje stanje,
V dokazilo/izjavo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen, dokument mora odražati zadnje stanje,
V dokazilo/izjavo, da ni zoper ponudnika
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja; da
poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava, dokument mora odražati zadnje stanje,
V dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
V dokazilo/izjavo, da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem,
oziroma so posledice sodbe že izbrisane,
dokument mora odražati zadnje stanje,
V BON-1 za zadnje poslovno leto, ki ni
starejši od 30 dni, če je ponudnik samostojni
podjetnik pa potrdila poslovnih bank o podjetnikovi solventnosti, ne starejše od 30 dni,
V neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji in njegova skupna ponudbena vrednost, oziroma pri soponudniku njegov del
skupne ponudbene vrednosti presega 50
mio SIT,
– bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT,
– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji),
– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji),
– pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode
in o ugotavljanju skladnosti, o posredovanju
tehničnih informacij in zagotovitvi garancij,
– pisno izjavo ponudnika o sposobnosti,
V pisno izjavo ponudnika o upoštevanju
obveznosti iz 10. točke 23. člena ZJN-1,
V pisno izjavo ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
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V pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
V pisno izjavo ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede drugih – posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Dokumenti pod oznako:
– v morajo biti predloženi tudi za eventualnega podizvajalca, ki bo izvajal gradbena
dela,
– V morajo biti predloženi za vse ponudnike v primeru predložitve skupne ponudbe.
Kot veljavni bodo upoštevani le dokumenti, ki bodo predloženi v originalu ali kot
fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisani.
Naročnik si vzame pravico, da po lastni presoji naknadno preveri verodostojnost fotokopiranih dokumentov izbranega ponudnika,
in sicer pred izdajo sklepa o oddaji naročila
izbranemu ponudniku. Za izhodišče določitve
starosti dokumentov se upošteva datum odpiranja ponudb.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati 120 dni
od datuma odpiranja ponudb; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb je 50 dni po
odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (82%
delež),
– potrjene reference (10% delež),
– rok plačila (5% delež),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000
ponudnika (3% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na
pisne zahtevke, ki bodo naročniku posredovani do 5. maja 2004.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo:
do 5. aprila 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.

ZJN-12.S

Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
storitev po odprtem
postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega razpisa za oddajo naročila storitev po odprtem postopku
Ob-9527/04
Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila po
odprtem postopku za zamenjavo elektro
zaščit generatorja 1; objavljenem v Ur. l.
RS, št. 25 z dne 19. 3. 2004, Ob-7026/04,
naročnik spreminja razpisno dokumentacijo
in objavo:
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
priložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do vključno 16. 4. 2004 do
10. ure.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 16. 4. 2004 ob 10.30
na sedežu naročnika.

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/podizvajalec morata izpolnjevati naslednje pogoje, da lahko sodelujeta v
tem postopku oddaje javnega naročila:
1. vsaj
dve
potrjene
reference
ponudnika/podizvajalca, reference morajo
biti potrjene s strani pogodbenih strank,
da je v zadnjih petih letih v Sloveniji
izvedel/vodil projekte dobave in montaže
generatorskih zaščit na generatorjih nad 10
MVA, reference morajo biti potrjene s strani
pogodbenih strank ponudnika/podizvajalca
– navedba del;
2. vsaj tri potrjene reference izvajalca
elektro montažnih del, reference morajo biti
potrjene s strani pogodbenih strank izvajalca
montaže, da je v Sloveniji v zadnjih petih letih
izvedel elektro montažna dela zaščit elektro
energetske opreme v višini 3,000.000 SIT in
več, reference morajo biti potrjene s strani
pogodbenih strank izvajalca – navedba del;
3. vsaj tri potrjene reference izvajalca parametriranja zaščit in sekundarnih preizkusov,
reference morajo biti potrjene s strani pogodbenih strank izvajalca, da je v zadnjih petih letih v Sloveniji izvedel parametriranje zaščit in
sekundarne preizkuse na generatorjih nad 10
MVA, reference morajo biti potrjene s strani
pogodbenih strank izvajalca – navedba del;
4. vsaj dve potrjeni referenci ponudnika,
da je bila oprema ponujenega proizvajalca
zaščitnih relejev vgrajena v Sloveniji v zadnjih petih letih kot samostojna zaščita na
generatorjih nad 10MVA, reference morajo
biti potrjene s strani lastnikov generatorjev.
Črtala se je četrta alinea teh pogojev,
prej peta alinea je sedaj četrta.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 110-1/04
Ob-8940/04
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 strokovno tehničnih svetovalnih storitev pri gradnji AC
v Republiki Sloveniji.
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: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: razpis predvideva
izvajanje strokovno tehničnih svetovalnih
storitev za obdobje 36 mesecev po sklenitvi
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
Marjana Logar, tel. 01/30-68-253, faks
01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Lado Kavčič, inž. grad. – DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o, Ljubljana, Kotnikova 40, tel.
01/30-68-304, faks 01/30-68-307.
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(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 Ljubljana, s pripisom “za
razpisno dokumentacijo”.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
20. 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.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 20. 5. 2004
ob 11. 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 1,800.000 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 lasntih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno
dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudniki morajo za
dokazovanje finančne sposobnosti predložiti revidirano bilanco oziroma izpisek iz
bilance stanja.
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 preteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev
o sprejemu ponudbe je 29. 6. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ocena ponudbe sestoji iz ocen:
1. strokovna usposobljenost ponudnika,
2. izkušenost in zanesljivost ponudnika,
3. cena ponudbe.
Način ocenjevanja ponudb je podrobneje
opisan v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: prvi javni razpis je bil objavljen v Ur. l.
RS, št. 106 z dne 30. 10. 2003.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 402-00-3/2004
Ob-8947/04
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 oskrbe s pitno vodo slovenske
Istre in zalednega kraškega območja« –
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.
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: 12. 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:
13. 5. 2004 ob 12. uri, Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo, Urad za okolje, Sektor
za pripravo in vodenje investicij, 1000 Ljubljana, Einspielerjeva 6, sejna soba št. 220 a
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): naročnik bo sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom. Ponudnik
mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci. V primeru skupnega
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nastopanja pri ponudbi pa mora skupina
ponudnikov – samo v primeru, da bo izbrana na javnem razpisu – predložiti 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:
– odgovorni nosilec naloge mora imeti
vsaj 3 reference v zadnjih petih letih s področja vodenja inženiringa pri pripravi za
investicijske projekte v vrednosti nad 1, 20
mrd SIT,
– člani projektne skupine tehnične stroke
morajo izpolnjevati pogoje za odgovornega
projektanta ustrezne stroke in imeti pri pristojni poklicni zbornici opravljen strokovni
izpit po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1,
Ur. l. RS, št. 110/02),
– ponudnik mora zagotoviti strokovnjake
z vsaj tremi referencami na sledečih zahtevanih strokovnih področjih, kot sledi:
– univ. dipl. inž. gradbeništva – konstrukcijska smer samo reference strokovnjaka kot odgovornega projektanta statičnih izračunov z dimenzioniranjem vodnih
pregrad s spremljajočimi objekti v procesu
izdela projektne dokumentacije z vključno
PGD (izdelava študij in strokovnih nalog in
vse ostale delovne izkušnje ne štejejo kot
reference),
– univ. dipl. inž. gradbeništva – hidrotehnična smer samo reference strokovnjaka
kot odgovornega projektanta hidravličnega
dimenzioniranja vodnih pregrad s spremljajočimi objekti in infrastrukturnih objektov
oskrbe prebivalstva s pitno vodo, ključno
z objekti predelave vode za pitno vodo in
hidroloških analiz z izračuni hidroloških
parametrov v procesu izdela projektne dokumentacije z vključno PGD (izdelava študij
in strokovnih nalog in vse ostale delovne izkušnje ne štejejo kot reference),
– univ. dipl. inž. geodezije samo reference strokovnjaka kot izvajalca geodetskih
meritev za potrebe projektiranja in izvedbe
infrastrukturnih objektov (ostale delovne izkušnje ne štejejo kot reference),
– univ. dipl. inž. geologije samo reference strokovnjaka kot izvajalca geoloških
in seizmoloških meritev z analizami in izračuni parametrov za potrebe projektiranja in
izvedbe vodnih zadrževalnikov in načrtovanje seizmečnega monitoringa (ostale delovne izkušnje ne štejejo kot reference),
– univ. dipl. biologa samo reference
strokovnjaka kot izdelovalca poročil o vplivih
na okolje vodnih zadrževalnikov in kartiranja
habitatov in določanja okoljskih parametrov
za potrebe projektiranja in izvedbe vodnih
zadrževalnikov (izdelava študij in strokovnih
nalog in vse ostale delovne izkušnje ne štejejo kot reference),
– univ. dipl. inž. kemije – kemijski
tehnolog samo reference strokovnjaka kot
odgovornega projektanta tehnoloških rešitev priprave vode za oskrbo prebivalstva s
pitno vodo, vključno s PGD (izdelava študij
in strokovnih nalog in vse ostale delovne izkušnje ne štejejo kot reference),
– univ. dipl. inž. strojništva samo reference strokovnjaka kot odgovornega projektanta strojne opreme objektov za pripravo
vode za oskrbo prebivalstva s pitno vodo,
vključno s PGD (izdelava študij in strokovnih nalog in vse ostale delovne izkušnje ne
štejejo kot reference),
– univ. dipl. inž. elektrotehnike samo
reference strokovnjaka kot odgovornega
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projektanta elektro opreme objektov za pripravo vode za oskrbo prebivalstva s pitno
vodo, vključno s PGD (izdelava študij in
strokovnih nalog in vse ostale delovne izkušnje ne štejejo kot reference),
– univ. dipl. ekonomist samo reference strokovnjaka kot izdelovalca investicijske
dokumentacije (ostale delovne izkušnje ne
štejejo kot reference),
– univ. dipl. pravnik s pravosodnim
izpitom samo reference strokovnjaka kot
pravnega svetovalca v postopkih urejanja
zemljiško knjižnih zadev (ostale delovne izkušnje ne štejejo kot reference),
– 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 opcija (veljavnost) ponudbe ni
krajša od 120 dni od datuma za predložitev
ponudb,
– odgovorni nosilec naloge bo delo za
naročnika opravljal na in iz sedeža naročnika v Ljubljani, Einspielerjeva 6,
– da izpolnjuje pogoje, povezane z določbami o varstvu pri delu, zaposlovanju in
delovnimi pogoji.
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 120 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: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2004.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Št. 07/2004
Ob-8979/04
1. Naročnik: Davčna uprava RS.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: naloge varovanja zdravja pri delu (pooblaščeni zdravnik) – št.
25/IB.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja
se po sklopih (področjih).
5. Kraj izvedbe: pri izvajalcu.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek takoj po
podpisu pogodbe, pogodba velja 3 leta.
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8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Urban Seničar, na
naslovu naročnika, tel. 01/478-28-25; dokumentacija bo objavljena tudi na spletni
strani DURS.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 5. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: naslov naročnika, glavna
pisarna.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 5. 2004 ob 9.30.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so 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: 1. ponudnik mora biri registriran; 2.
ponudnik ne sme biti kaznovan; 3. ponudnik
je lahko le javni zavod ali koncesionar.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o varnosti in zdravju pri delu.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: vsaj do 1. 6. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena z davki.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2004.
Ministrstvo za finance
Davčna uprava RS
Št. 90315-4/2004-4
Ob-9001/04
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Geodetska uprava Republike
Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00, faks
01/478-48-34.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: 27. točka Priloge 1B – druge storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: pretvorba zemljiškokatastrskih načrtov iz
arhiva zemljiškega katastra v digitalno
obliko.
5. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v prostorih izvajalca oziroma v prostorih naročnika
pod pogoji iz razpisne dokumentacije, sami
prevzemi pa v prostorih naročnika (izpostav
območnih geodetskih uprav) v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.

7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del je
24. 5. 2004, rok dokončnega prevzema oziroma dokončanja pa je 17. 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 dneva te objave naprej.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačevanje.
Cena enega izvoda razpisne dokumentacije je 5.000 SIT – podračun EZR št.
01100-1000616337, model: 11, sklic na št.
25127-7141998-99000004 ali brezplačen
prevzem na spletnih straneh Geodetske
uprave Republike Slovenije.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 5. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Nives Jurcan, soba P07.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 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 posamezni 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 vključenega davka na dodano vrednost.
Če vsota ponudbenih cen posamezni 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 in najmanj dva sodelavca geodetske stroke, ki bosta sodelovala pri izvedbi
nalog. Ponudnik navede reference za vodjo
pogodbenega dela in vse sodelavce za istovrstna dela na področju geodezije;
– ponudnik mora za izvedbo nalog izpolnjevati tehnične zmogljivosti z ustrezno
HW SW opremo. Ponudniki, ki prvič želijo
izvajati razpisane naloge, morajo v ponudbi
priložiti uspešno opravljene rezultate testa.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
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(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da (v skladu z
obrazci iz razpisne dokumentacije).
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do 23. 8.
2004, predvideni datum izbire 13. 5. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena, reference vodje naloge in sodelujočih sodelavcev, kvalifikacije ponudnika in podizvajalcev,
metodološki pristop.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Sektor za nepremičnine: 01/478-48-58.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2004.
MOPE, Geodetska uprava
Republike Slovenije
Št. 49/1395/2004
Ob-9013/04
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/474-24-41, telefaks
01/474-24-42.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izdelava študij za potrebe
GJS Prenos električne energije in GJS
Upravljanje prenosnega omrežja.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: upoštevana bo celovita ponudba za posamezno
študijo.
5. Kraj izvedbe: Elektro-Slovenija, d.o.o.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok izvedbe skladno z vsako posamezno študijsko nalogo pod
zaporedno št. 1 do 12.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: pri naročniku, prevzem
dokumentacije v tajništvu GJS Prenos električne energije v II. nadstropju, Andreja Mihevc, dodatne informacije Slavko Grajfoner.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na tr.
račun št. 02924-0017900956. DDV je zajet
v ceni.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 5. 2004 do 14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, soba 3D.21, prevzemnica Katarina Krepfl.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 5. 2004 ob 10. uri, v sejni sobi III. nadstropje EGS-RI, Vetrinjska 2, 2000 Maribor.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 5% skupne ponudbene
vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa
ni, plačilni rok najmanj 60 dni, gotovinsko
plačilo po posameznih izvedbah.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z 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.
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 poleg splošnih
pogojev, naštetih v 41. do 43. členu ZJN izpolnjevati tudi pogoje, navedene v razpisni
dokumentaciji (navodilo ponudniku za izdelavo ponudbe).
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve:
predpisi za izvedbo tovrstnih storitev.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: navesti je
potrebno imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitev
in dokazila, da strokovnjaki najmanj deset
let aktivno delujejo na predmetu naročila
(podroben opis je naveden v navodilih ponudniku).
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 6. 7. 2004, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe 31. 5. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena za študijo (40%), predlog
programa in metodologija dela izdelave študije (30%), reference ponudnika oziroma podizvajalca (podjetja) potrjene s strani naročnikov za predmet naročila (12%), reference
kadrov ponudnika oziroma podizvajalca, za
predmet naročila (18%). Merila so natančno
opisana v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Splošni sektor
Št. 02/501/2004
Ob-9028/04
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, tel.
02/22-00-000; telefaks 02/22-00-107.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona
o javnih naročilih: izvajanje strokovnega
nadzora nad gradbeno obrtniškimi deli;
priloga 1A/št. 11; storitve svetovanja pri
vodenju.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročnik bo upošteval ponudbe za celotno javno
naročilo.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
12,000.000 SIT.
5. Kraj izvedbe: na območnih enotah
Elektro Maribor d.d.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni datum
začetka: 12. 6. 2004; predvideni datum zaključka: 12. 6. 2005.
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8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku: nabavna
služba, pri Brauner Bojani (soba št. 105/1.
nad.), na dan te objave in nato vsak delovni
dan med 10. in 12. uro.
Dodatne informacije o naročilu pa se
dobi po prevzemu razpisne dokumentacije
na naslovu naročnika pri Damjanu Stevanoviču, tel. 02/22-00-124 in Milanu Nežmahu,
univ. dipl. org., tel. 02/22-00-127, na dan te
objave in nato vsak delovni dan med 8. in
10. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati na dan te objave
in nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro,
do 10. 5. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo na transakcijski račun št.
04515-0000570965 (DDV je upoštevan v
ceni).
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: pri naročniku vsak delovni dan med 10. in 12. uro, najkasneje do
14. 5. 2004 do 9. ure v vložišče, pri Jelki
Kraiger (soba št. 001/pritličje).
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti pri
naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, vložišče (prevzemnica Jelka Kraiger, soba 001/pritličje). Na
kuverti s prijavo mora biti v levem spodnjem
kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj – Ponudba
– Javni razpis”. Navedena mora biti: številka
objave javnega razpisa v Ur. l. RS; št. Ur. l.
RS in predmet javnega razpisa.
Na hrbtni strani mora biti označen polni
naslov ponudnika. Kuverta v kateri je ponudbena dokumentacija mora biti zapečatena,
dokumentacija pa mora biti zvezana skozi
ponudbo s pečatno vrvico in zapečatena.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 5. 2004 ob
10. uri pri naročniku: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Vetrinjska ulica. 2, 2000 Maribor v
dvorani II. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponudnik mora predložiti garancijo banke za
resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene
vrednosti javnega naročila na katerega
ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti
bančne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih drugih:
rok plačila vsaj 60 dni, od datuma izstavitve
računa.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev, gospodarska družba
ali samostojni podjetnik, ki je registriran in
ima ustrezne kvalifikacije za izvedbo dobav
blaga, ki so predmet javnega razpisa.
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 izpolnjevati
naslednje pogoje:
1. Da je registriran, pri pristojnem sodišču ali drugem organu, za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
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2. Da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
3. Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen; da ni
bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem
oziroma so posledice sodbe že izbrisane.
4. Da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drugi postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež.
5. Da je poravnal davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
6. Da ponudniku na katerikoli način ni
dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika.
7. Da je ponudnikovo podjetje zanesljivo,
sposobno upravljanja, ima izkušnje, ugled in
zaposlene, za realizacijo prevzetih pogodbenih obveznosti iz javnega naročila.
8. Da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON-1/P ali podatke iz izkaza poslovnega
izida in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON 2).
Podatki o finančnem stanju podjetja in
kazalniki morajo biti za poslovno leto 2003.
9. Seznam najpomembnejših izvedb
nadzora storitev v zadnjih treh letih, skupaj
s potrdili o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in datumi izvedbe; ter da razpolaga
z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila.
10. Da s ponudbo zagotavlja zahtevani
nadzor za razpisana dela na katero ponudnik konkurira.
11. Da nudi vsaj 60-dnevni plačilni rok.
12. Izjava, da bo kot izvajalec storitev
prevzel vse obveznosti iz naslova varstva pri
delu ter, da imajo vsi delavci, ki bodo izvajali
nadzor, opravljen izpit iz varstva pri delu.
13. Priložiti seznam redno zaposlenih
po strokovni usposobljenosti (minimalno 10
KV delavcev stalno zaposlenih) in izjavo, da
ima zadostne proste kadrovske zmogljivosti
za realizacijo prevzetih pogodbenih obveznosti iz javnega naročila ter, da ima vsaj
enega stalno zaposlenega univ. dipl. inž. gr.
s strokovnim izpitom.
14. Potrdilo o nekaznovanosti pooblaščenih oseb v podjetju.
15. Da ponudbena cena pokriva vse
stroške, ki jih bo ponudnik imel z izpolnitvijo
naročila.
16. Odzivni čas 8 ur od poziva na sedežu
območne enote.
17. Da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
18. Ponudnik mora predložiti pisna dokazila in informacije, iz katerih je razvidno, da
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razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami.
19. Da ponudnik sprejema vse zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije.
20. Da zakon podjetju ne prepoveduje
sklenitve pogodbe.
21. Predloži pozitivno neodvisno revizijsko mnenje za zadnje poslovno leto, če je
zavezanec k reviziji.
22. Predloži za resnost ponudbe naslednjo vrsto finančnega zavarovanja:
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% od ocenjene vrednosti javnega
naročila na katero ponudnik konkurira (brez
DDV). Dolžina veljavnosti bančne garancije
za resnost ponudbe mora biti 70 dni od dneva odpiranja ponudb.
23. Predloži izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti.
24. Vzorec pogodbe izpolni, parafira,
žigosa in podpiše vse strani.
Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika, če ne predloži v svoji ponudbeni
dokumentaciji vseh zahtevanih dokazov za
izpolnjevanje pogojev za udeležbo na tem
javnem razpisu-ponudbe bodo izločene kot
nepopolne.
15. (a) Ali je izvedba te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo tovrstne 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 še 70 dni od dneva odpiranja ponudb;
– predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 28. 5. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: do 92 točk;
– potrjene reference: do 5 točk;
– plačilni pogoj: do 3 točke.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu:
druge informacije o naročilu se dobi po prevzemu dokumentacije na naslovu naročnika pri
Damjanu Stevanoviču za tehnični del razpisne
dokumentacije, tel. 02/22-00-124, za splošni
del razpisne dokumentacije pa pri Milanu Nežmahu, univ. dipl. org., tel. 02/22-00-127.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2004.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor
Št. 01
Ob-9538/04
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: zavarovalniške storitve
– zavarovanje živali.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: pri rejcih v Republiki
Sloveniji.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 7. 2004 do
30. 6. 2009.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zavod RS za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana,
VIII. nadstropje, soba 1, tel. 01/589-73-00.
Razpisno dokumentacijo dvignejo zainteresirani ponudniki ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov razpisne dokumentacije iz
katerega morajo biti razvidni podatki o ponudniku (naziv, naslov, davčna številka, št.
telefona in telefaksa).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave javnega
razpisa do roka za oddajo ponudbe, vsak
delavnik od 9. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (vključen 20%
DDV), način plačila: z virmanom na račun
Zavoda RS za blagovne rezerve pri UJP št.
01100-6030230073 s pripisom “javni razpis
za zavarovanje živali”.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 5. 2004 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zavod RS za blagovne rezerve,
Dunajska 106/VIII, soba 1, Ljubljana, pisno
v zaprti ovojnici s pripisom “Ponudba za zavarovanje živali – Ne odpiraj!” – z navedbo
številke objave javnega razpisa.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 5. 2004 ob 12. uri, v prostorih Zavoda
RS za blagovne rezerve, Dunajska 106,
Ljubljana, v sejni sobi v VII. nadstropju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponujene vrednosti (brez DDV) z veljavnostjo do
31. 7. 2004.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najmanj
30 dnevni plačilni rok.
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: določeni so 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
do 31. 5. 2004, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 19. 5. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: naročnik
bo za oceno ponudb uporabil kot merilo najnižjo skupno ceno za vse kategorije živali
skupaj, z upoštevanjem vseh popustov.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Silva Pust, tel. 01/589-73-62.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 4. 2004.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
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Št. 90425-4/2004-3

Ob-9567/04

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: Ortofoto 1-04.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1 sklop.
5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantnih ponudb naročnik ne bo sprejemal v
nadaljnjo obravnavo.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 5. 5. 2004
– 30. 10. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Služba za finančne in
splošne zadeve, Glavni urad, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Nives Jurcan, tel.
01/478-49-27, soba P07.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave
do 4. 5. 2004 do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: negotovinsko plačilo v višini 2.500 SIT na podračun EZR
št. 01100-1000616337, model 11, sklic
25127-7141998-99002004, za tiskan izvod razpisne dokumentacije; pri prevzemu
dokumentacije preko spletnih strani plačilo
ni potrebno.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 5. 2004 do 12. 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:
4. 5. 2004 ob 13. uri v prostorih Geodetske
uprave Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, Ljubljana, sejna soba v pritličju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco
menica.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: večino
del financira naročnik, del pa sofinancerji.
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: /
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: ponudba mora veljati
do 30. 6. 2004; predvideni datum odločitve
6. 5. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
(0-60 točk), rok (0-15 točk), pravočasnost
oddaj (0-5 točk), kriteriji v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o naročilu: pisna vprašanja naslovljena na: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Nives Jurcan,
razpis -SK AT-OF-1-04.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 4. 2004.
Geodetska uprava Republike Slovenije

ZJN-13.B

Zahteva za objavo prve
faze javnega razpisa za
oddajo naročila za blago po
omejenem postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku
Št. 206

Ob-9532/04
Popravek
V javnem razpisu za prehrambeno blago, objavljen v Ur. l. RS, št. 32 z dne 2. 4.
2004, Ob-8324/04 se 5. (c) točka popravi in
pravilno glasi:
5. (c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 9.600 SIT (DDV je vključen) nakazati na TR 01264-6030638167.
Vzgojno varstveni zavod Kurirček
Logatec
Ob-9024/04
1. Naročnik: Vrtci Občine Žalec, Žalec.
2. Naslov
naročnika:
Tomšičeva
5, 3310 Žalec, tel. 03/713-14-60, faks
03/713-14-70.
3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano.
(b) Kraj dobave: Vrtec Žalec III, Tomšičeva 5, Žalec, Vrtec Šempeter, Vrtec Petrovče,
POŠ Trje.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, za več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik se lahko poteguje za naročilo v celoti
ali po sklopih:
– kruh, pekovsko pecivo,
– slaščičarski izdelki,
– sadje, zelenjava sveža,
– mleko, mlečni izdelki,
– meso, mesni izdelki, jajca,
– piščančje meso, izdelki,
– ribe,
– drobni prehrambeni izdelki,
– zamrznjeni izdelki,
– čaji, suho sadje,
– testenine,
– sokovi, sirupi.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave za obdobje treh let, od 28. 5. 2004
do 27. 5. 2007.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Vrtci Občine Žalec, Tomšičeva 5, Žalec, dodatne informacije: Irena Kraljič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzema
razpisno dokumentacijo: do 23. 4. 2004 med
8. in 12. uro. Dokumentacija je na razpolago
tudi na disketi.

Št.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT (znesek vključuje 20% DDV) na TRR 01390-6030643342.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 7. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Občina Žalec, Tomšičeva 5, Žalec.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
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): /
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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: do
7. 5. 2004, do 14. 5. 2004.
12. Merila za ocenitve ponudb: najnižja
končna cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: kandidati bodo skupaj z obvestilom
o priznanju sposobnosti in usposobljenosti
povabljeni k predložitvi ponudb in obveščeni
o datumu in uri odpiranja ponudb.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2004.
Vrtci Občine Žalec

ZJN-13.G

Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za gradnjo 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
gradnjo po omejenem postopku
Št. 78/2004
Ob-9019/04
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, tel.
02/22-00-000, telefaks 02/22-00-107.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbeno
obrtniška dela; priloga II – gradbena dela
št. 50/500; splošna dela na področju stavb
in nizkih gradenj.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost prijav za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: naročnik bo upošteval prijave
za celotno javno naročilo.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: nič.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
80,000.000 SIT/letno.
4. Kraj izvedbe: na območnih enotah
Elektro Maribor d.d.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni datum
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začetka: 1. 1. 2005, predvideni datum zaključka: 31. 12. 2007 (naročnik bo priznal
kandidatom usposobljenost in sposobnost
za 3 leta).
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku: nabavna
služba, pri Brauner Bojani (soba št. 105/1.
nad.), na dan te objave in nato vsak delovni
dan med 10. in 12. uro.
Dodatne informacije o naročilu pa se
dobi po prevzemu razpisne dokumentacije
na naslovu naročnika pri: Robertu Šušku,
univ. dipl. ek., tel. 02/22-00-170 in Milanu
Nežmahu, univ. dipl. org., tel. 02/22-00-127,
na dan objave in nato vsak delovni dan med
8. in 10. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati, na dan te objave
in nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro,
do 6. 5. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo
na transakcijski račun št. 04515-0000570965
(DDV je upoštevan v ceni).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti prijavo: pri naročniku vsak delovni
dan med 10. in 12. uro, najkasneje do 10. 5.
2004 do 9. ure v vložišče, pri Jelki Kraiger
(soba št. 001/ pritličje). Javnega odpiranja
prijav v I. fazi omejenega postopka ne bo.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: prijavo je potrebno predložiti pri
naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, vložišče (prevzemnica Jelka Kraiger, soba 001/pritličje).
Na kuverti s prijavo mora biti v levem spodnjem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj – Prijava – Javni razpis”. Navedena mora biti:
številka objave javnega razpisa v Ur. l. RS,
št. Ur. l. RS in predmet javnega razpisa. Na
hrbtni strani mora biti označen polni naslov
prijavitelja. Kuverta, v kateri je prijavitvena
dokumentacija, mora biti zapečatena, dokumentacija pa mora biti zvezana skozi prijavo
s pečatno vrvico in zapečatena.
9. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bančne
garancije bodo zahtevane v II. fazi omejenega postopka.
10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
11. Pravna oblika povezave skupine prijaviteljev v okviru ene prijave, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): prijavo lahko predloži
skupina izvajalcev, gospodarska družba ali
samostojni podjetnik, ki je registriran in ima
ustrezne kvalifikacije za izvedbo storitev, ki
so predmet javnega razpisa.
12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost prijaviteljem na
osnovi izpolnjevanja naslednjih zahtevanih
pogojev, ki so:
1. Da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega razpisa.
2. Da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa,
če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno.
3. Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
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podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen; da ni
bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem
oziroma so posledice sodbe že izbrisane.
4. Da ni zoper prijavitelja uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali drugi postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
njegovega poslovanja; da poslovanje prijavitelja ne vodi izredna uprava, ali da ni bil
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež.
5. Da je poravnal davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež ali, da je prijavitelj, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
6. Da mu na katerikoli način ni dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem naročnika.
7. Da je njegovo podjetje zanesljivo,
sposobno upravljanja, ima izkušnje, ugled
in zaposlene za realizacijo prevzetih obveznosti.
8. Predložiti mora BON 1 in BON 2 ali
BON-1/P ali podatke iz izkaza poslovnega
izida in potrdilo poslovne banke, ki vodi prijaviteljev transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON 2).
Podatki o finančnem stanju podjetja in
kazalniki morajo biti za poslovno leto 2003.
9. Izjava, da ima poravnane vse zapadle
obveznosti do naročnika ter izjava o neobstajanju terjatev do naročnika.
10. Seznam najpomembnejših storitev
na področju distribucije (ekvivalentnih predmetu tega javnega razpisa) v zadnjih treh
letih skupaj s potrdili za dobro opravljene
storitve, z vrednostmi in datumi izvedbe; ter
da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila.
11. Izjava, da bo kot izvajalec storitev
prevzel vse obveznosti iz naslova varstva pri
delu ter da imajo vsi delavci, ki bodo izvajali
dela, opravljen izpit iz varstva pri delu.
12. Priložiti seznam redno zaposlenih
po strokovni usposobljenosti (minimalno 10
KV delavcev stalno zaposlenih) in izjavo,
da ima zadostne proste kadrovske zmogljivosti za realizacijo prevzetih pogodbenih
obveznosti iz javnega naročila ter, da ima
vsaj enega stalno zaposlenega dipl. inž. gr.
s strokovnim izpitom.
13. Priložiti potrdilo o nekaznovanosti
pooblaščenih oseb v podjetju.
14. Izjava, da sprejema vse pogoje iz
razpisne dokumentacije.
15. Da mu v zadnjih petih letih pred objavo razpisa ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je prijavitelju prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
16. Da zakon podjetju ne prepoveduje
sklenitve pogodbe.
17. Odzivni čas 3 dni od poziva na sedežu območne enote.
18. Da nudi garancijski rok za opravljene
storitve najmanj 24 mesecev.
19. Predloži pozitivno neodvisno revizijsko mnenje za zadnje poslovno leto, če je
zavezanec k reviziji.
20. V primeru, da prijavitelj ne nastopa
s podizvajalcem, mora priložiti pisno izjavo,
da ne nastopa s podizvajalcem. Kolikor pa
nastopa s podizvajalci, mora priložiti za po-

dizvajalce vse dokumente, navedene v razpisni dokumentaciji. V primeru, da bo prijavitelj nastopal s podizvajalci, se obvezuje, da
bo od naročnika pridobil pisno soglasje pri
izbiri podizvajalcev.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane
dokumente in dokazila tako, da bo ustrezala vsem zahtevanim pogojem.
Prijave, ki ne bodo v celoti pripravljene v
skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, oziroma ne bodo izpolnjevale vseh pogojev, bodo izločene kot nepravilne.
Naročnik si pridržuje pravico, da lahko
prekine razpis brez kakršnihkoli posledic za
naročnika v času javnega razpisa.
13. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: avgust 2004.
Naročnik bo v postopku izbire izvajalca
po omejenem postopku v II. fazi razpisa pozval k predložitvi ponudbe vse kandidate, ki
jim bo priznal usposobljenost.
14. Merila za ocenitev ponudb: v II. fazi
javnega razpisa.
15. Morebitne druge informacije o razpisu: druge informacije pa se dobijo po
prevzemu razpisne dokumentacije na naslovu naročnika pri: Damjanu Stevanoviču,
tel. 02/ 22-00-124 in Milanu Nežmahu, univ.
dipl. org., tel. 02/22-00-127.
16. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
17. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2004.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor
Št. 77/2004
Ob-9030/04
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, tel.
02/22-00-000, telefaks 02/22-00-107.
3. (a) Opis in obseg gradnje: nezahtevna gradbena dela; priloga II – gradbena
dela št. 50/500; splošna dela na področju
stavb in nizkih gradenj.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost prijav za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: naročnik bo upošteval prijave
za celotno javno naročilo.
(c) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar je vključena tudi izdelava projektov:
nič.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
150,000.000 SIT/ letno.
4. Kraj izvedbe: na območnih enotah
Elektro Maribor d.d.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni datum
začetka: 1. 1. 2005, predvideni datum zaključka: 31. 12. 2007 (naročnik bo priznal
kandidatom usposobljenost in sposobnost
za 3 leta).
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku: nabavna
služba, pri Brauner Bojani (soba št. 105/1.
nad.), na dan te objave in nato vsak delovni
dan med 10. in 12. uro.
Dodatne informacije o naročilu pa se
dobi po prevzemu razpisne dokumentacije
na naslovu naročnika pri: Damjanu Steva-
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noviču, tel. 02/22-00-124 in Milanu Nežmahu, univ. dipl. org., tel. 02/22-00-127 na dan
objave in nato vsak delovni dan med 8. in
10. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati na dan te objave
in nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro,
do 6. 5. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo na transakcijski račun št.
04515-0000570965 (DDV je upoštevan v
ceni).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti prijavo: pri naročniku vsak delovni
dan med 10. in 12. uro, najkasneje do 10. 5.
2004 do 9. ure v vložišče, pri Jelki Kraiger
(soba št. 001/pritličje). Javnega odpiranja
prijav v I. fazi omejenega postopka ne bo.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: prijavo je potrebno predložiti pri
naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, vložišče (prevzemnica Jelka Kraiger, soba 001/pritličje).
Na kuverti s prijavo mora biti v levem spodnjem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj – Prijava – Javni razpis”. Navedena mora biti:
številka objave javnega razpisa v Ur. l. RS,
št. Ur. l. RS in predmet javnega razpisa. Na
hrbtni strani mora biti označen polni naslov
prijavitelja. Kuverta, v kateri je prijavitvena
dokumentacija, mora biti zapečatena, dokumentacija pa mora biti zvezana skozi prijavo
s pečatno vrvico in zapečatena.
9. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bančne
garancije bodo zahtevane v II. fazi omejenega postopka.
10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
11. Pravna oblika povezave skupine prijaviteljev v okviru ene prijave, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): prijavo lahko predloži
skupina izvajalcev, gospodarska družba ali
samostojni podjetnik, ki je registriran in ima
ustrezne kvalifikacije za izvedbo storitev, ki
so predmet javnega razpisa.
12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost prijaviteljem na
osnovi izpolnjevanja naslednjih zahtevanih
pogojev, ki so:
1. Da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega razpisa.
2. Da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
3. Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane.
4. Da ni zoper prijavitelja uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali drugi postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
njegovega poslovanja; da poslovanje prijavitelja ne vodi izredna uprava, ali da ni bil
uveden katerikoli drug postopek, podoben

navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež.
5. Da je poravnal davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež ali, da je prijavitelj, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
6. Da mu na katerikoli način ni dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem naročnika.
7. Da je njegovo podjetje zanesljivo, sposobno upravljanja, ima izkušnje, ugled in zaposlene za realizacijo prevzetih obveznosti.
8. Predložiti mora BON 1 in BON 2 ali
BON-1/P ali podatke iz izkaza poslovnega
izida in potrdilo poslovne banke, ki vodi prijaviteljev transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON 2).
Podatki o finančnem stanju podjetja in
kazalniki morajo biti za poslovno leto 2003.
9. Izjava, da ima poravnane vse zapadle
obveznosti do naročnika ter izjava o neobstajanju terjatev do naročnika.
10. Seznam najpomembnejših storitev
na področju distribucije (ekvivalentnih predmetu tega javnega razpisa) v zadnjih treh
letih skupaj s potrdili za dobro opravljene
storitve, z vrednostmi in datumi izvedbe; ter
da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila.
11. Izjava, da bo kot izvajalec storitev
prevzel vse obveznosti iz naslova varstva pri
delu ter, da imajo vsi delavci, ki bodo izvajali
dela, opravljen izpit iz varstva pri delu.
12. Priložiti seznam redno zaposlenih po
strokovni usposobljenosti in izjavo, da ima
zadostne proste kadrovske zmogljivosti za
realizacijo prevzetih pogodbenih obveznosti
iz javnega naročila.
13. Priložiti potrdilo o nekaznovanosti
pooblaščenih oseb v podjetju.
14. Izjava, da sprejema vse pogoje iz
razpisne dokumentacije.
15. Da mu v zadnjih petih letih pred objavo razpisa ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je prijavitelju prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
16. Da zakon podjetju ne prepoveduje
sklenitve pogodbe.
17. Odzivni čas 8 ur od poziva na sedežu
območne enote.
18. Da nudi garancijski rok za opravljene
storitve najmanj 24 mesecev.
19. Predloži pozitivno neodvisno revizijsko mnenje za zadnje poslovno leto, če je
zavezanec k reviziji.
20. V primeru, da prijavitelj ne nastopa
s podizvajalcem, mora priložiti pisno izjavo,
da ne nastopa s podizvajalcem. Kolikor pa
nastopa s podizvajalci, mora priložiti za podizvajalce vse dokumente, navedene v razpisni dokumentaciji. V primeru, da bo prijavitelj nastopal s podizvajalci, se obvezuje, da
bo od naročnika pridobil pisno soglasje pri
izbiri podizvajalcev.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane
dokumente in dokazila tako, da bo ustrezala vsem zahtevanim pogojem.
Prijave, ki ne bodo v celoti pripravljene v
skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, oziroma ne bodo izpolnjevale vseh pogojev, bodo izločene kot nepravilne.
Naročnik si pridržuje pravico, da lahko
prekine razpis brez kakršnihkoli posledic za
naročnika v času javnega razpisa.
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13. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: avgust 2004.
Naročnik bo v postopku izbire izvajalca
po omejenem postopku v II. fazi razpisa pozval k predložitvi ponudbe vse kandidate, ki
jim bo priznal usposobljenost.
14. Merila za ocenitev ponudb: v II. fazi
javnega razpisa.
15. Morebitne druge informacije o razpisu: druge informacije pa se dobijo po
prevzemu razpisne dokumentacije na naslovu naročnika pri: Damjanu Stevanoviču,
tel. 02/ 22-00-124 in Milanu Nežmahu, univ.
dipl. org., tel. 02/22-00-127.
16. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
17. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2004.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

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. 76/2004
Ob-9029/04
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, tel.
02/22-00-000, telefaks 02/22-00-107.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona
o javnih naročilih: izvajanje posekov pod
električnimi vodi; priloga 1A/št. 1; storitve
vzdrževanja in popravila.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost prijav za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval prijave za celotno
javno naročilo.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
60,000.000 SIT/ letno.
5. Kraj izvedbe: na območnih enotah
Elektro Maribor d.d.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni datum
začetka: 1. 1. 2005; predvideni datum zaključka: 31. 12. 2007 (naročnik bo priznal
kandidatom usposobljenost in sposobnost
za 3 leta).
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku: nabavna
služba, pri Brauner Bojani (soba št. 105/1.
nad.), na dan te objave in nato vsak delovni
dan med 10. in 12. uro.
Dodatne informacije o naročilu pa se
dobi po prevzemu razpisne dokumentacije
na naslovu naročnika pri: Damjanu Stevano-
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viču., tel. 02/22-00-124 in Milanu Nežmahu,
univ. dipl. org., tel. 02/22-00-127, na dan
objave in nato vsak delovni dan med 8. in
10. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati, na dan te objave
in nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro,
do 6. 5. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo na transakcijski račun št.
04515-0000570965 (DDV je upoštevan v
ceni).
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti prijavo: pri naročniku vsak delovni
dan med 10. in 12. uro, najkasneje do 10. 5.
2004 do 9. ure v vložišče, pri Jelki Kraiger
(soba št. 001/pritličje). Javnega odpiranja
prijav v I. fazi omejenega postopka ne bo.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: prijavo je potrebno predložiti pri
naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, vložišče (prevzemnica Jelka Kraiger, soba 001/pritličje).
Na kuverti s prijavo mora biti v levem spodnjem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj – Prijava – Javni razpis”. Navedena mora biti:
številka objave javnega razpisa v Ur. l. RS,
št. Ur. l. RS in predmet javnega razpisa. Na
hrbtni strani mora biti označen polni naslov
prijavitelja. Kuverta, v kateri je prijavitvena
dokumentacija, mora biti zapečatena, dokumentacija pa mora biti zvezana skozi prijavo
s pečatno vrvico in zapečatena.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
bančne garancije bodo zahtevane v II. fazi
omejenega postopka.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine prijaviteljev v okviru ene prijave, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): prijavo lahko predloži
skupina izvajalcev, gospodarska družba ali
samostojni podjetnik, ki je registriran in ima
ustrezne kvalifikacije za izvedbo storitev, ki
so predmet javnega razpisa.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost prijaviteljem na
osnovi izpolnjevanja naslednjih zahtevanih
pogojev, ki so:
1. Da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega razpisa.
2. Da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
3. Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane.
4. Da ni zoper prijavitelja uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali drugi postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
njegovega poslovanja; da poslovanje prijavitelja ne vodi izredna uprava, ali da ni bil
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uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež.
5. Da je poravnal davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež ali, da je prijavitelj, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
6. Da mu na katerikoli način ni dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem naročnika.
7. Da je njegovo podjetje zanesljivo,
sposobno upravljanja, ima izkušnje, ugled
in zaposlene za realizacijo prevzetih obveznosti.
8. Predložiti mora BON 1 in BON 2 ali
BON-1/P ali podatke iz izkaza poslovnega
izida in potrdilo poslovne banke, ki vodi prijaviteljev transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON 2).
Podatki o finančnem stanju podjetja in
kazalniki morajo biti za poslovno leto 2003.
9. Izjava, da ima poravnane vse zapadle
obveznosti do naročnika ter izjava o neobstajanju terjatev do naročnika.
10. Seznam najpomembnejših storitev
na področju distribucije (ekvivalentnih predmetu tega javnega razpisa) v zadnjih treh
letih skupaj s potrdili za dobro opravljene
storitve, z vrednostmi in datumi izvedbe; ter
da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila.
11. Izjava, da bo kot izvajalec storitev prevzel vse obveznosti iz naslova varstva pri delu
ter da imajo vsi delavci, ki bodo izvajali dela,
opravljen izpit iz varstva pri delu za delo.
12. Priložiti seznam redno zaposlenih po
strokovni usposobljenosti in izjavo, da ima
zadostne proste kadrovske zmogljivosti za
realizacijo prevzetih pogodbenih obveznosti
iz javnega naročila.
13. Priložiti potrdilo o nekaznovanosti
pooblaščenih oseb v podjetju.
14. Izjava, da sprejema vse pogoje iz
razpisne dokumentacije.
15. Da mu v zadnjih petih letih pred objavo razpisa ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je prijavitelju prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
16. Da zakon podjetju ne prepoveduje
sklenitve pogodbe.
17. Odzivni čas 24 ur od poziva na sedežu območne enote.
18. Da nudi garancijski rok za opravljene
storitve najmanj 24 mesecev.
19. Predloži pozitivno neodvisno revizijsko mnenje za zadnje poslovno leto, če je
zavezanec k reviziji.
20. V primeru, da prijavitelj ne nastopa
s podizvajalcem, mora priložiti pisno izjavo,
da ne nastopa s podizvajalcem. Kolikor pa
nastopa s podizvajalci, mora priložiti za podizvajalce vse dokumente, navedene v razpisni dokumentaciji. V primeru, da bo prijavitelj nastopal s podizvajalci, se obvezuje, da
bo od naročnika pridobil pisno soglasje pri
izbiri podizvajalcev.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane
dokumente in dokazila tako, da bo ustrezala vsem zahtevanim pogojem.
Prijave, ki ne bodo v celoti pripravljene v
skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, oziroma ne bodo izpolnjevale vseh pogojev, bodo izločene kot nepravilne.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko
prekine razpis brez kakršnihkoli posledic za
naročnika v času javnega razpisa.
14. (a) Ali je izvedba te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo tovrstne 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: avgust 2004.
Naročnik bo v postopku izbire izvajalca
po omejenem postopku v II. fazi razpisa pozval k predložitvi ponudbe vse kandidate, ki
jim bo priznal usposobljenost.
16. Merila za ocenitev ponudb: v II.fazi
javnega razpisa.
17. Morebitne druge informacije o razpisu: druge informacije pa se dobijo po
prevzemu razpisne dokumentacije na naslovu naročnika pri: Damjanu Stevanoviču,
tel. 02/22-00-124 in Milanu Nežmahu, univ.
dipl. org., tel. 02/22-00-127.
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2004.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

ZJN-15.B

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Ob-8871/04
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje.
2. Naslov
naročnika:
p.p.
80,
1420
Trbovlje,
03/56-52-120,
tel.
03/56-26-144,
03/56-21-086,
e-mail:
stane.medvesek@rth.si.
3. Datum izbire: odpiranje in ocenjevanje
1. 3. 2004, poročilo o oddaji javnega naročila 3. 3. 2004, obvestilo o oddaji javnega
naročila 4. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
nabava delov za visečo progo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila iz razpisne dokumentacije.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Omnikom d.o.o., Šuštarjeva 7, 1420 Trbovlje.
7. Pogodbena vrednost: (brez DDV)
39,966.105 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: (vseh) 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: (brez DDV) 46,215.500 SIT, 39,966.105
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka v Uradnem listu
Republike Slovenije: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 7-8 z dne 30. 1. 2004,
Ob-1054/04.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2004.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-8872/04
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420
Trbovlje,
faks
03/56-52-120,
tel.
03/56-26-144,
03/56-21-086,
e-mail:
stane.medvesek@rth.si.
3. Datum izbire: odpiranje in ocenjevanje
1. 3. 2004, poročilo o oddaji javnega naročila 3. 3. 2004, obvestilo o oddaji javnega
naročila 4. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
nabava TH Podporja.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila iz razpisne dokumentacije.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Omnikom d.o.o., Šuštarjeva 7, 1420 Trbovlje.
7. Pogodbena vrednost: (brez DDV):
124,825.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: (brez DDV) 124,825.000 SIT,
124,825.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka v Uradnem listu
Republike Slovenije: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 7-8 z dne 30. 1. 2004,
Ob-1057/04.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2004.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-8873/04
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420
Trbovlje,
faks
03/56-52-120,
tel.
03/56-26-144,
03/56-21-086,
e-mail:
stane.medvesek@rth.si.
3. Datum izbire: odpiranje in ocenjevanje
1. 3. 2004, poročilo o oddaji javnega naročila 3. 3. 2004, obvestilo o oddaji javnega
naročila 4. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nabava verig in pribora za transporterje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila iz razpisne dokumentacije.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Omnikom d.o.o., Šuštarjeva 7, 1420 Trbovlje.
7. Pogodbena vrednost: (brez DDV)
7,632.520 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
(brez DDV) 7,734.963 SIT, 7,632.520 SIT.

11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka v Uradnem listu
Republike Slovenije: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 7-8 z dne 30. 1. 2004,
Ob-1058/04.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2004.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-8874/04
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje –
Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420
Trbovlje,
faks
03/56-52-120,
tel.
03/56-26-144,
03/56-21-086,
e-mail:
stane.medvesek@rth.si.
3. Datum izbire: odpiranje in ocenjevanje
1. 3. 2004, poročilo o oddaji javnega naročila 3. 3. 2004, obvestilo o oddaji javnega
naročila 4. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
nabava ostalega gradbenega materiala.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila iz razpisne dokumentacije.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mercator d.d., Dunajska
107, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: (brez DDV)
38,370.597,17 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: (vseh) 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: (brez DDV) 39,695.572 SIT,
38,370.597,17 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka v Uradnem listu
Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa
v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št. 7-8 z dne 30. januarja 2004,
Ob-1056/04.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2004.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-8875/04
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje –
Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420
Trbovlje,
faks
03/56-52-120,
tel.
03/56-26-144,
03/56-21-086,
e-mail:
stane.medvesek@rth.si.
3. Datum izbire: odpiranje in ocenjevanje
1. 3. 2004, poročilo o oddaji javnega naročila 3. 3. 2004, obvestilo o oddaji javnega
naročila 4. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave.
nabava izdelkov iz gume in plastike.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila iz razpisne dokumentacije.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: PEGO d.o.o., Lava 2B,
3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: (brez DDV):
23,045.810 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb (vseh): 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: (brez DDV): 24,994.804 SIT, 23,045.810
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka v Uradnem listu
Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa
v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št. 7-8 z dne 30. januarja 2004,
Ob-1055/04.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2004.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-8876/04
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje –
Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420
Trbovlje,
faks
03/56-52-120,
tel.
03/56-26-144,
03/56-21-086,
e-mail:
stane.medvesek@rth.si.
3. Datum izbire: odpiranje in ocenjevanje
1. 3. 2004, poročilo o oddaji javnega naročila 3. 3. 2004, obvestilo o oddaji javnega
naročila 4. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
nabava izdelkov zaščite.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila iz razpisne dokumentacije.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop 1: Pego d.o.o., Lava 2B, 3000
Celje,
– sklop 2: Gumiks d.o.o., Podgorje 120,
1240 Kamnik.
7. Pogodbena vrednost: (brez DDV):
– sklop 1: 17,998.400 SIT,
– sklop 2: 6,284.730 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: (vseh):
– sklop 1: 4,
– sklop 2: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: (brez DDV):
– sklop 1: 32,725.921 SIT, 17,998.400
SIT,
– sklop 2: 11,169.966 SIT, 6,284.730
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 7-8 z dne 30. 1. 2004,
Ob-1059/04.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2004.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Št. 2/2004
Ob-8891/04
1. Naročnik: Mariborski vodovod, Javno
podjetje, d.d.
2. Naslov naročnika: Jadranska cesta
24, 2000 Maribor, tel. 02/320-77-00, faks
02/320-34-60.
3. Datum izbire: 9. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
sukcesivna dobava vodovodnega materiala, Mariborski vodovod, javno podjetje, d.
d. Jadranska 24, 2000 Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: kakovost 40 točk, cena 30 točk,
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reference 15 točk, plačilni pogoj 10 točk, rok
dobave 5 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. sklop – spojke
1/1. CMC Ekocon d.o.o., Tbilisijska 81,
Ljubljana,
1/2. Andotehna d.o.o., Podgorska 2,
Ribnica,
1/3. Vodotehnik KM d.o.o., Cesta ob železnici 1, Žalec,
1/4. Vodi Gorica d.d., Cesta 25. junija
1/b, 5000 Nova Gorica,
1/5. Zagožen d.o.o., Cesta ob železnici
3, 3310 Žalec,
1/6. Coma Commerce d.o.o., Slovenčeva 93, 1000 Ljubljana;
2. sklop – fazonski
2/1. Vodotehnik KM d.o.o., Cesta ob železnici 1, Žalec,
2/2. Vodi Gorica d.d., Cesta 25. junija
1/b, 5000 Nova Gorica,
2/3. Zagožen d.o.o., Cesta ob železnici
3, Žalec,
2/4. Coma Commerce d.o.o., Slovenčeva 93, Ljubljana;
3. sklop – armature
3/1. Vodotehnik KM d.o.o., Cesta ob železnici 1, Žalec,
3/2. Zagožen d.o.o., Cesta ob železnici
3, 3310 Žalec,
3/3. Coma Commerce d.o.o., Slovenčeva 93, 1000 Ljubljana;
4. sklop – vgradne garniture
4/1. Vodotehnik KM d.o.o., Cesta ob železnici 1, Žalec,
4/2. Coma Commerce d.o.o., Slovenčeva 93, 1000 Ljubljana;
5. sklop – oklepi in spojke
5/1. Vodotehnik KM d.o.o., Cesta ob železnici 1, Žalec,
5/2. Vodi Gorica d.d., Cesta 25. junija
1/b, 5000 Nova Gorica,
5/3. Zagožen d.o.o., Cesta ob železnici
3, Žalec,
5/4. Coma Commerce d.o.o., Slovenčeva 93, 1000 Ljubljana;
6. sklop – fitingi
6/1. Ika Žiri d.o.o., Industrijska 11, 4226
Žiri,
6/2. Merkur d.d. Naklo, Cesta na okroglo
7, Naklo,
6/3. Utis – Urleb d.n.o., Miklavčeva 7,
Maribor;
7. sklop – cevi pocinkane
7/1. Merkur d.d. Naklo, Cesta na okroglo
7, Naklo,
7/2. Ika Žiri d.o.o., Industrijska 11, 4226
Žiri;
8. sklop – cevi alkaten
8/1. Pipelife Slovenija d.o.o., Ljubljanska
cesta 52/a, 1236 Trzin,
8/2. Zagožen d.o.o., Cesta ob železnici
3, Žalec,
8/3. Coma Commerce d.o.o., Slovenčeva 93, 1000 Ljubljana;
9. sklop – cevi LTŽ
9/1. Tiroler rohren – und metallwerke
AG, Innsbruckerstrasse 51, 6060 Hall in
Tirol, Austria,
9/2. CMC Ekocon d.o.o., Tbilisijska 81,
Ljubljana,
9/3. Vodotehnik KM d.o.o., Cesta ob železnici 1, Žalec;
10. sklop – vodomeri
10/1. Elin wasserwerkstechnik gesellschaft M.B.H., Hainburgerstrasse 33, 1030
Wien, Austria,
10/2. Merkur d.d. Naklo, Cesta na okroglo 7, Naklo;
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11. sklop – vijaki pocinkani
11/1. Tehnocom d.o.o., Milenkova ulica
9, 2000 Maribor,
11/2. Merkur d.d. Naklo, Cesta na okroglo 7, Naklo,
11/3. Ika Žiri d.o.o., Industrijska 11, 4226
Žiri;
12. sklop – vijaki nerjaveči
12/1. Ulmer d.o.o., Vodovodna ulica 7,
2000 Maribor,
12/2. Merkur d.d. Naklo, Cesta na okroglo 7, Naklo,
12/3. Ika Žiri d.o.o., Industrijska 11,
4226 Žiri;
13. sklop – holandci
13/1. Merkur d.d. Naklo, Cesta na okroglo 7, Naklo,
13/2. Vodotehnik KM d.o.o., Cesta ob
železnici 1, Žalec,
13/3. Vodi Gorica d.d., Cesta 25. junija
1/b, 5000 Nova Gorica,
13/3. Štefanič Adolf s.p., Pri vrtnariji 57,
2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop
1/1 – 4,376.815 SIT,
1/2 – 4,859.310 SIT,
1/3 – 5,250.020 SIT,
1/4 – 5,634.522 SIT,
1/5 – 5,672.163 SIT,
1/6 – 5,773.228 SIT;
2. sklop
2/1 – 15,060.778 SIT,
2/2 – 16,566.723 SIT,
2/3 – 18,661.000 SIT,
2/4 – 18,720.040 SIT;
3. sklop
3/1 – 46,216.363 SIT,
3/2 – 44,565.102,78 SIT,
3/3 – 53,931.575 SIT;
4. sklop
4/1 – 3,000.000 SIT,
4/2 – 4,440.000 SIT;
5. sklop
5/1 – 6,081.300 SIT,
5/2 – 6,693.030 SIT,
5/3 – 8,118.445,20 SIT,
5/4 – 10,312.770 SIT;
6. sklop
6/1 – 2,097.863,11 SIT,
6/2 – 2,537.491,20 SIT,
6/3 – 2,653.299,46 SIT;
7. sklop
7/1 – 1,271.120 SIT,
7/2 – 1,400.554,50 SIT;
8. sklop
8/1 – 25,779.180 SIT,
8/2 – 27,605.050 SIT,
8/3 – 28,317.600 SIT;
9. sklop
9/1 – 54,416.104,67 SIT,
9/2 – 55,341.247 SIT,
9/3 – 56,629.193 SIT;
10. sklop
10/1 – 9,874.346,79 SIT,
10/2 – 15,199.023,50 SIT;
11. sklop
11/1 – 432.283,41 SIT,
11/2 – 458.092,59 SIT,
11/3 – 467.634,50 SIT;
12. sklop
12/1 – 1,186.861,50 SIT,
12/2 – 1,369.490 SIT,
12/3 – 1,545.569,70 SIT;
13. sklop
13/1 – 5,309.600 SIT,
13/2 – 5,370.050 SIT,
13/3 – 5,410.570 SIT,
13/4 – 5,421.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop: 5,773.228 SIT, 4,376.815 SIT,
2. sklop: 18,720.040 SIT, 15,060.778
SIT,
3. sklop: 60,558.314 SIT, 46,216.363
SIT,
4. sklop: 4,884.000 SIT, 3,000.000 SIT,
5. sklop: 10,312.770 SIT, 6,081.300 SIT,
6. sklop: 3,281.588 SIT, 2,097.863,11
SIT,
7. sklop: 1,660.505 SIT, 1,271.120 SIT,
8. sklop: 31,919.241 SIT, 25,779.180
SIT,
9. sklop: 65,331.144 SIT, 54,416.104,67
SIT,
10. sklop: 21,198.012 SIT, 9,874.346,79
SIT
11. sklop: 619.320 SIT, 432.283,41 SIT,
12. sklop: 2,318.113 SIT, 1,186.861,50
SIT,
13. sklop: 6,027.150 SIT, 5,309.600 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 3. 2004.
Mariborski vodovod,
Javno podjetje, d.d.
Št. 01/2004
Ob-8897/04
1. Naročnik: Banka Slovenije.
2. Naslov naročnika: Slovenska 35, 1505
Ljubljana, faks 01/47-19-727.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
svetovanje, raziskovanje in izobraževanje na področju tržnih tveganj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v roku je prispela ena sama
ponudba. Ker prejeta ponudba ustreza razpisnim pogojem, je izbran edini ponudnik.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Softdata d.o.o., Preradovičeva 14, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 24,840.000 SIT
+ 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: /
12. Datum in številka objave razpisa:
30. 1. 2004.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Banka Slovenije
Št. 01/03
Ob-8898/04
1. Naročnik: Banka Slovenije.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
35, 1505 Ljubljana, faks 25-15-516.
3. Datum izbire: 9. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
nakup opreme za obdelavo ponaredkov,
vrednostnih papirjev, potnih listov ipd. in
kontrole njihove pristnosti.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila, objavljena v razpisni
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dokumentaciji; izbrani ponudnik je dosegel
največje število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Geo-Vild d.o.o., Cesta
krških žrtev 36, 8270 Krško.
7. Pogodbena vrednost: 15,699.665
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,285.563,20 SIT, 15,699.665 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: 31. 3. 2004.
Banka Slovenije
Ob-8900/04
1. Naročnik: Osnovna šola Notranjski
odred Cerknica, Cesta 4. maja 92, Cerknica.
2. Naslov naročnika: Cesta 4. maja 92,
1380 Cerknica, tel. 01/70-50-520, faks
01/70-50-531, e-mail: bozica.vesel@guest.arnes.si.
3. Datum izbire: 17. 1. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago in živila po
skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki: 35890 kom,
4630 l in 600 kg,
2. meso: 1160 kg,
3. mesni izdelki: 1500 kg,
4. piščančje in puranje meso ter izdelki in
jajca: 820 kg in 3500 kom,
5. kruh in pekovsko pecivo: 7010 kg in
57230 kom,
6. pizza: 5400 kom,
7. zamrznjem program: 436 kg in 128
kom,
8. sadje in zelenjava: 16305 kg,
9. sadni sokovi in sirupi: 4470 l in 17830
kom,
10. moka in mlevski izdelki: 630 kg in
750 kom,
11. ostalo prehrambeno blago: 1330 kg,
120 l in 33963 kom.
Sukcesivna dobava prehrambenega blaga v prostore naročnika na naslovih:
– Osnovna šola Notranjski odred Cerknica, Cesta 4. maja 92, 1380 Cerknica,
– Podružnična šola 11. maj Grahovo 53,
1384 Grahovo,
– Podružnična šola Maksim Gaspari
Begunje, Begunje 26, 1382 Begunje pri
Cerknici.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, plačilni rok, posebne
ugodnosti, izstavljanje zbirnih računov.
Kot najugodnejši je bil izbran ponudnik,
ki je prejel najvišje število točk za posamezen sklop:
1. sklop: Agroind Vipava 1894 Vipava,
d.d.,
2. sklop: Dolmes, d.o.o., Postojna,
3. sklop: Dolmes, d.o.o., Postojna,
4. sklop: Dolmes, d.o.o., Postojna,
5. sklop: Pekarna Blatnik d.o.o., Vrhnika,
6. sklop: Pekarna Blatnik d.o.o., Vrhnika,
7. sklop: Brumec & Ručigaj, d.o.o.,
8. sklop: neuspešen razpis, nista bili prejeti vsaj dve pravilni ponudbi,

9. sklop: Mercator, d.d., Ljubljana,
10. sklop: Mercator, d.d., Ljubljana,
11. sklop: neuspešen razpis, nista bili
prejeti vsaj dve pravilni ponudbi.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. sklop: Agroind Vipava 1894 Vipava,
d.d.,
2. sklop: Dolmes, d.o.o., Postojna,
3. sklop: Dolmes, d.o.o., Postojna,
4. sklop: Dolmes, d.o.o., Postojna,
5. sklop: Pekarna Blatnik d.o.o., Vrhnika,
6. sklop: Pekarna Blatnik d.o.o., Vrhnika,
7. sklop: Brumec & Ručigaj, d.o.o.,
8. sklop: neuspešen razpis, nista bili prejeti vsaj dve pravilni ponudbi,
9. sklop: Mercator, d.d., Ljubljana,
10. sklop: Mercator, d.d., Ljubljana,
11. sklop: neuspešen razpis, nista bili
prejeti vsaj dve pravilni ponudbi.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: Agroind Vipava 1894 Vipava,
d.d. – 3,575.086,90 SIT,
2. sklop: Dolmes, d.o.o., Postojna
– 1,514.477,40 SIT,
3. sklop: Dolmes, d.o.o., Postojna
– 1,730.537,05 SIT,
4. sklop: Dolmes, d.o.o., Postojna
– 929.523,80 SIT,
5. sklop: Pekarna Blatnik d.o.o., Vrhnika
– 4,254.230,20 SIT,
6. sklop: Pekarna Blatnik d.o.o., Vrhnika
– 1,188.000 SIT,
7. sklop: Brumec & Ručigaj, d.o.o.
– 294.415,81 SIT,
8. sklop: neuspešen razpis, nista bili prejeti vsaj dve pravilni ponudbi,
9. sklop: Mercator, d.d., Ljubljana
– 1,608.756,70 SIT,
10. sklop: Mercator, d.d., Ljubljana
– 282.236,30 SIT,
11. sklop: neuspešen razpis, nista bili
prejeti vsaj dve pravilni ponudbi.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop: 3,788.520,70 SIT, 3,004.516,30
SIT,
2. sklop: 1,514.477,40 SIT, 1,255.231,60
SIT,
3. sklop: 1,764.347 SIT, 1,503.851,70
SIT,
4. sklop:1,103.449 SIT, 896.053,85 SIT,
5. sklop: 5,886.450 SIT, 4,254.230,20
SIT,
6. sklop: 1,289.790 SIT, 1,188.000 SIT,
7. sklop: 467.035,38 SIT, 294.415,81
SIT,
8. sklop: /
9. sklop: 2,022.990,20 SIT, 1,608.756,70
SIT,
10. sklop: 285.029 SIT, 282.236,30 SIT,
11. sklop: /
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. 105-106 z dne 21. 12.
2001.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 3. 2004.
Osnovna šola Notranjski odred
Cerknica

Št.

35 / 9. 4. 2004 /

Stran

2163

Ob-8901/04
1. Naročnik: Osnovna šola Notranjski
odred Cerknica, Cesta 4. maja 92, Cerknica.
2. Naslov naročnika: Cesta 4. maja 92,
1380 Cerknica, tel. 01/70-50-520, faks
01/70-50-531, e-mail: bozica.vesel@guest.arnes.si.
3. Datum izbire: 16. 1. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: kurilno olje – ekstra lahko; 140.000
litrov letno.
Sukcesivna dobava v prostore naročnika
na naslovih:
– Osnovna šola Notranjski odred Cerknica, Cesta 4. maja 92, 1380 Cerknica,
– Podružnična šola 11. maj Grahovo,
Grahovo 53, 1384 Grahovo,
– Podružnična šola Maksim Gaspari
Begunje, Begunje 26, 1382 Begunje pri
Cerknici.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
Kot najugodnejši je bil izbran najcenejši
ponudnik Petrol, d.d., Ljubljana.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Petrol, d.d., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: Petrol, d.d.,
Ljubljana – za pogodbeno vrednost
11,872.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,062.400 SIT, 11,872.000 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: 31. 3. 2004.
Osnovna šola Notranjski odred
Cerknica
Št. 62/04
Ob-8902/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Upravna enota Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica heroja Staneta 1, 2501 Maribor, tel. 02/22-01-802.
3. Datum izbire: 5. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: potrošni pisarniški in računalniški
material, okvirne količine po predračunu,
fco lokacije naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena, izbrani ponudnik
je ponudil najnižjo ceno.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga Birooprema, d.d., Dunajska 121, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: okvirna vrednost 11,000.000 SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,843.528,17 SIT, 7,790.518 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št. 91 z
dne 16. 11. 2001, št. objave: 402-2/01-252.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 3. 2004.
Upravna enota Maribor

Stran

2164 /

Št. 40/2004

Št.

35 / 9. 4. 2004
Ob-8943/04

1. Naročnik: Osnovna šola Dutovlje.
2. Naslov naročnika: Dutovlje 135, 6221
Dutovlje.
3. Datum izbire: 4. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
prehrambeno blago – po skupinah:
– mleko in mlečni izdelki,
– meso in mesni izdelki,
– suhomesni izdelki,
– zamrznjeno testo in pecivo,
– sadje in zelenjava,
– sadni sokovi in sirupi,
– zamrznjena zelenjava in ribe,
– kruh in slaščičarski izdelki,
– testenine,
– ostalo prehrambeno blago.
Kraj dobave je: sedež osnovne šole Dutovlje 135 in enota šole Tomaj 63.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, in sicer najnižja končna
skupna vrednost skupine blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– mleko in mlečni izdelki – Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,
– meso in mesni izdelki – MIP d.d. Nova
Gorica, Panovška 1, 5000 Nova Gorica,
– suhomesni izdelki – Kras d.d., Šepulje
31, 6210 Sežana,
– zamrznjeno testo in pecivo – Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c. 442, 1291
Škofljica,
– sadje in zelenjava – Agrogorica d.d.,
Vrtojbenska 48, 5290 Šempeter pri Gorici,
– sadni sokovi in sirupi – Mercator d.d.,
Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana,
– kruh in slaščičarski izdelki – Pekarne
Mlinotest, d.o.o., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina,
– jajčne testenine – Pekarne Mlinotest,
d.o.o., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina,
– ostalo prehrambeno blago – Mercator
d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: po skupinah
prehrambenega blaga:
– mleko in mlečni izdelki: 1,361.746,39
SIT,
– meso in mesni izdelki: 3,178.690,50
SIT,
– suhomesni izdelki: 1,260.780,80 SIT,
– zamrznjeno testo in pecivo: 512.543,15
SIT,
– sadje in zelenjava: 1,445.552,80 SIT,
– sadni sokovi in sirupi: 523.620,18 SIT,
– kruh in slaščičarski izdelki: 1,336.050
SIT,
– testenine: 140.923,65 SIT,
– ostalo
prehrambeno
blago:
2,224.174,01 SIT.
V vrednost je vključen DDV.
8. Vrednost, ki jo je izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 21 ponudb od
11 ponudnikov.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– mleko in mlečni izdelki: 1,629.800,30
SIT, 1,361.746,39 SIT,
– meso in mesni izdelki: 3,862.925,50
SIT, 3,178.690,50 SIT,
– suhomesni izdelki: 1,377.244 SIT,
1,260.780,80 SIT,
– zamrznjeno testo in pecivo: 708.404,47
SIT, 512.543,15 SIT,
– sadje in zelenjava: 1,476.957,30 SIT,
1,445.552,80 SIT,
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– sadni sokovi in sirupi: 738.159,25 SIT,
523.620,18 SIT,
– kruh in slaščičarski izdelki: 1,721.009
SIT, 1,336.050 SIT,
– testenine: 234.464,16 SIT, 140.923,65
SIT,
– ostalo prehrambeno blago: 2,287.715,90
SIT, 2.224.174,01 SIT.
V vrednost je vključen DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: za skupino blaga »zamrznjena zelenjava
in ribe« je naročnik v prvi fazi omejenega
postopka prejel samo ponudbo, zato je navedeno skupino blaga oddal po postopku
oddaje naročil male vrednosti v skladu s
125. členom ZJN in internim aktom o oddaji
naročil male vrednosti.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št. 127
z dne 19. 12. 2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2004.
Osnovna šola Dutovlje
Ob-8956/04
1. Naročnik: Javne naprave, javno podjetje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Javne naprave
javno podjetje d.o.o., Teharska c. 49, 3000
Celje, tel. 425-64-00, faks 425-64-12.
3. Datum izbire: 5. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
tovorno specialno vozilo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, ustreznost tehničnim
zahtevam, dobavni rok, plačilni pogoji, garancija.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Dumida d.o.o., Kidričeva
ul. 16, 2230 Lenart.
7. Pogodbena vrednost: 33,257.567
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 36,972.000 SIT, 33,257.567 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: 1. 4. 2004.
Javne naprave d.o.o.
Št. 091-2-13/04
Ob-8963/04
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Vrazov trg 2, Ljubljana, telefaks 01/543-77-01.
3. Datum izbire: 2. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
oprema za celično inženirstvo II,
sklop B) Mikromanipulator z nastavki
za montažo za mikroskop Zeiss Axiovert
z leve in desne strani,
sklop C) Zaprti sistem izdelovanja in
transformiranja celic.
Kraj dobave: Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
Sklop B) Mikromanipulator z nastavki za
montažo na mikroskop Zeiss Axiovert z leve
in desne strani: cena, garancijska doba;

Sklop C) Zaprti sistem izdelovanja in
transformiranja celic: cena, servis, garancijska doba.
Najugodnejši ponudnik je po merilih iz
razpisne dokumentacije prejel višje število
točk. Za sklop A) Set objektivov z visoko
num. aperturo z mikroskopskim priborom
naročnik ni pridobil dveh samostojnih ponudb, zato v skladu s prvim odstavkom
76. člena ZJN-1 ni izbral najugodnejšega
ponudnika.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
Sklop B) Mikromanipulator z nastavki
za montažo na mikroskop Zeiss Axiovert z
leve in desne strani: Carl Zeiss d.o.o., Cesta
Ljubljanske brigade 9a, 1000 Ljubljana,
Sklop C) Zaprti sistem izdelovanja in
transformiranja celic: Mediline d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik.
7. Pogodbena vrednost: sklop B) Mikromanipulator z nastavki za montažo na
mikroskop Zeiss Axiovert z leve in desne
strani: 2,107.980 SIT (z DDV), sklop C)
Zaprti sistem izdelovanja in transformiranja
celic: 7,397.763,48 SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: sklop B)
Mikromanipulator z nastavki za montažo
na mikroskop Zeiss Axiovert z leve in desne
strani: 3; sklop C) Zaprti sistem izdelovanja
in transformiranja celic: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: sklop B) Mikromanipulator z nastavki
za montažo na mikroskop Zeiss Axiovert
z leve in desne strani: 3,252.441,03 SIT
(z DDV), 2,107.980 SIT (z DDV); sklop C)
Zaprti sistem izdelovanja in transformiranja
celic: 9,888.348 SIT (z DDV), 7,397.763,48
SIT (z DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2004.
Medicinska fakulteta
Št. 121-40-450-3/04
Ob-8966/04
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Celje.
2. Naslov naročnika: Ipavčeva 18,
3000 Celje, faks 03/42-51-115, tel.
03/42-51-200.
3. Datum izbire: 3. 2. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
aparata za določanje težkih kovin:
– atomski absorpcijski spektrometer,
atomizacija v plamenu in modul za hidridno
tehniko,
– atomski absorpcijski spektrometer,
elektrometrična atomizacija.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– nabavna cena aparatov 70%,
– stroški obratovanja 20%,
– tehnične prednosti 5%,
– ugodnejši plačilni pogoji 5%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Merel d.o.o., Ob gozdu 25,
2352 Selnica ob Dravi.
7. Pogodbena vrednost: 13,435.314,20
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,674.560,88 SIT, 15,050.314,20 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: ni bil objavljen.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 3. 2004.
Zavod za zdravstveno varstvo Celje
Ob-8970/04
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala
Črnomelj d.o.o.
2. Naslov naročnika: Belokranjska cesta
24, 8340 Črnomelj.
3. Datum izbire: 17. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
vodovodni in kanalizacijski material – kraj
dobave Črnomelj in gradbišča naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop A in C: CMC Ekocon d.o.o., Tbilisijska 81, Ljubljana,
– sklop B in D in D3: Coma Commerce
d.o.o., Trpinčeva ulica 39, Ljubljana,
– sklop D2: Armex Armature d.o.o., Ljubljanska cesta 66, Ivančna gorica,
– sklop E: Alpro d.o.o., Motnica 8, Trzin.
7. Pogodbena vrednost: sklop A:
4,054.668 SIT, sklop B: 752.536 SIT, sklop
C: 99,283.905 SIT, sklop D: 2,750.650
SIT, sklop D2: 8,982.665 SIT, sklop D3:
2,276.644 SIT, sklop E: 40,179.655 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop A: 4,483.757 SIT, 4,054.668
SIT,
– sklop B: 836.825 SIT, 752.536 SIT,
– sklop C: 102,544.141 SIT, 99,283.905
SIT,
– sklop D: 3,539.250 SIT, 2,750.650
SIT,
– sklop D2: 10,561.845 SIT, 8,982.665
SIT,
– sklop D3: 2,683.225 SIT, 2,276.644
SIT,
– sklop E: 49,917.292 SIT, 40,179.655
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št. 120
z dne 5. 12. 2003, Ob-106887.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 4. 2004.
Javno podjetje
Komunala Črnomelj d.o.o.
Št. 17123-04-403-42/2003
Ob-9077/04
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: 22. 10. 2003 (za sklop
2), 16. 12. 2003 (za sklopa 1 in 3).
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
predmet javnega razpisa je dobava pisar-

niškega materiala, in sicer po posameznih
sklopih:
Sklop 1: pisarniški potrošni material:
– papir, zvezki, bloki, nalepke,
– kuverte in ovojnice,
– registratorji, mape,
– pisala,
– ostali drobni pisarniški material,
Sklop 2: računalniški potrošni material:
– tonerji, črnila in trakovi za tiskalnike,
Sklop 3: obrazci in tiskovine.
Kraj dobave: lokacije posameznih organizacijskih enot Ministrstva za notranje zadeve, Generalne policijske uprave in Policijskih uprav na območju celotne države.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na javni razpis je prispelo
6 pravočasnih ponudb. Pri analizi ponudb
je naročnik ugotovil, da ena ponudba ne
ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije, zato je bila le-ta iz nadaljnjega postopka
izločena. V skladu z obvestilom o oddaji
naročila, z dne 22. 10. 2003 je naročnik na
podlagi meril cena, višina popusta in finančno stanje ponudnika za posamezni sklop izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Na
podlagi sklepa Državne rezvijske komisije
št. 018-278/03-23-2015 z dne 12. 12. 2003,
v zvezi z obvestilom o oddaji naročila z dne
29. 10. 2003, je naročnik za sklopa 1 in 3
ponovno ovrednotil in ocenil ponudbe na
podlagi merila ekonomsko najugodnejša
ponudba in vseh podmeril ter na podlagi že
omenjenih meril (ponovno) izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo – obvestilo o oddaji naročila z dne 16. 12. 2003. Naročnik
je izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo
kot je navedeno v 6. točki te objave.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklope 1, 2 in 3:
Extra-Lux d.o.o., Cesta na brdo 49, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– za sklop 1: 220,767.733,99 SIT z
DDV,
– za sklop 2: 138,585.071,60 SIT z
DDV,
– za sklop 3: 6,254.289,94 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za sklop 1: 234,818.558,50 SIT z DDV,
220,767.733,99 SIT z DDV,
– za sklop 2: 173,469.124,80 SIT z DDV,
138,585.071,60 SIT z DDV,
– za sklop 3: 9,251.671 SIT z DDV,
6,254.289,94 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil objavljen v Ur. l. RS št.
56 z dne 13. 6. 2003, Ob-95929.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 176/04
Ob-9080/04
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta
37, 3212 Vojnik, tel. 03/78-00-100, faks
03/78-00-200, elektronski naslov: uprava@pb-vojnik.si.
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3. Datum izbire: 2. 4. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
živila in material za prehrano:
1. sadje južno,
2. sadje domače,
3. zelenjava,
za obdobje od 1. 5. 2004 do 30. 6. 2004,
Psihiatrična bolnišnica Vojnik in Delovna
enota Ravne.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
ponudbenega predračuna za posamezno
skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– 1. skupina: Vrtnarstvo Celje d.o.o.,
Ljubljanska cesta 93, 3000 Celje,
– 2. skupina: Vrtnarstvo Celje d.o.o.,
Ljubljanska cesta 93, 3000 Celje,
– 3. skupina: ERA d.d., Prešernova 10,
3320 Velenje.
7. Pogodbena vrednost:
– 1. skupina: 971.171,28 SIT,
– 2. skupina: 1,295.878,43 SIT,
– 3. skupina: 5,458.667,55 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– 1. skupina: 2,
– 2. skupina: 2,
– 3. skupina: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– 1. skupina: 1,116.622,33 SIT, 971.171,28
SIT,
– 2. skupina:
1,501.292,80
SIT,
1,295.878,43 SIT,
– 3. skupina:
5,492.937,38
SIT,
5,458.667,55 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka v Uradnem listu
Republike Slovenije, če je bil objavljen: Ur.
l. RS, št. 74 z dne 21. 9. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2004.
15. Datum prejema zahteve za objavo v
Uradnem listu Republike Slovenije: /
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Št. 50/03
Ob-9082/04
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, tel. 01/588-94-30, telefaks 01/588-97-59.
3. Datum izbire: 6. 2. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
posodobitev merilne linije za kalibracijo
industrijskih plinomerov, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo je izvedeno po
postopku s pogajanji brez predhodne objave na podlagi pridobljenega mnenja Urada
za javna naročila in pripravljene razpisne
dokumentacije.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Inotech GmbH, Siemensallee 84, D-76187 Karlsruhe.
7. Pogodbena vrednost: 110.350 EUR.
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: /
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12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2004.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-9530/04
1. Naročnik: Onkološki inštitut Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000 Ljubljana, tel. 01/587-91-26, faks 01/587-94-06.
3. Datum izbire: 12. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
tkivni procesor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila: cena aparata, cena
letnega servisa, število kaset, število kopeli,
nadomestni aparat; izbran je bil ponudnik z
najmanjšim številom točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Labormed d.o.o., Peričeva
29, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 9,525.194,80
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,525.194,80 SIT; 9,480.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javno naročilo je bilo izvedeno po postopku s pogajanji brez predhodne objave.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2004.
Onkološki inštitut Ljubljana

ZJN-15.G

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila gradnje
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj
Št. 142-1/2004
Ob-8908/04
1. Naročnik: Za Občino Izola, po koncesijski pogodbi št. 360-01-3/00 z dne 31. 3.
2000 Stavbenik – Servisne storitve d.o.o.
Koper.
2. Naslov naročnika: Ul. 15. maja 16,
Koper, 6000 Koper, tel. 05/640-39-53, faks
05/640-39-54.
3. Datum izbire: 3. 3. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: rekonstrukcija in dozidava
objekta Kristanov trg 1 v Izoli ter v njem
ureditev poslovnih prostorov, začasne
večnamenske terase in trga na SV strani
objekta.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba – cena, plačilni rok, rok izvedbe,
garancijski rok. Izvajalec je izbran na osnovi
najvišjega števila točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Geoit d.o.o. Ankaran, Kolomban 37, Ankaran.
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7. Pogodbena vrednost: 47,797.943,62
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 54,341.933,90 SIT, 47,797.943,62 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odpošiljanja zahteve za objavo: 30. 3. 2004.
Za Občino Izola
koncesionar Stavbenik – Servisne
storitve d.o.o. Koper
Ob-8909/04
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 in vodovod
Ozeljan – III. faza – 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: Cestno podjetje Nova Gorica d.d., Prvomajska ulica 52, 5000 Nova
Gorica.
7. Pogodbena vrednost: 91,890.119,16
SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 92,660.799,16 SIT, 91,890.119,16 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.
Ob-8910/04
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 in vodovod v
Kolodvorski ulici v Dornberku – 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., Industrijska cesta 5, Kromberk, 5000 Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost: 64,139.802 SIT
brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 76,786.777 SIT, 64,139.802 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.
Ob-8911/04
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 v trgu J. Srebrniča in črpališče Solkan – sever v Solkanu
– 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: Soča VGP d.d. Nova Gorica,
Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost: 32,737.488 SIT
brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 34,673.481 SIT, 32,737.488 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.
Ob-8912/04
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 in vodovod
Ravnica – I. faza – 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: Cestno podjetje Nova Gorica d.d., Prvomajska ulica 52, 5000 Nova
Gorica.
7. Pogodbena vrednost: 30,192.008 SIT
brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 37,067.752 SIT, 30,192.008 SIT
brez DDV.
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 3. 2004.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.
Št. 110-1/04
Ob-8941/04
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: 16. 3. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: HC Škofije–Srmin od km
0,000 do km 1,660; trasa hitre ceste ter
pokriti vkop 8-1 Škofije in nadvoz 4-1.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe je
bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sklop 1 se izbere J.V. Primorje
d.d. Ajdovščina + SCT d.d. Ljubljana + Kraški Zidar d.d. Sežana + CPL d.d. Ljubljana,
za sklop 2 pa se izbere J.V. SCT d.d. Ljubljana + Primorje d.d. Ajdovščina + Kraški
Zidar d.d. Sežana.
7. Pogodbena vrednost: za sklop
1: 1.740,489.782,85 SIT in za sklop 2:
2.530,743.915,55 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: za sklop 1: 1.749,795.687,03
SIT, 1.740,489.782,85 SIT; za sklop 2:
2.549,171.863,91 SIT, 2.530,743.915,55 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. 119-120 z dne 5. 12. 2003.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 216/04
Ob-8968/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo.
2. Naslov naročnika: MInistrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 17. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: rušitev in sanacija plazu, rekonstrukcija objekta nad plazomna, Grad
Grad na Goričkem.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 70 točk, reference 30
točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP Pomgrad d.d., Bakovska 31, 9000 Murska Sobota.
7. Pogodbena vrednost: 114,361.879,01
SIT vključno z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 145,554.931,40 SIT, 114,361.879,01 SIT
vključno z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 4. 2004.
Ministrstvo za kulturo
Št. 66/04
Ob-9016/04
1. Naročnik: Lekarna Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ulica stare pravde
11, 1000 Ljubljana, tel. 01/230-61-20.
3. Datum izbire: 12. 3. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: rekonstrukcija Centralne
lekarne Prešernov trg 5, Ljubljana, ki
obsega: gradbena dela, obrtniška dela,
elektro in strojno instalacijska dela.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 1. kakovost in reference – od 0
do 90 točk, 2. rok izvedbe – od 0 do 90 točk,
3. cena – od 0 do 60 točk, 4. garancijski rok
– od 0 do 60 točk, skupaj največ 300 točk.
Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran ponudnik, ki je dosegel največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: GIVO d.o.o. Ljubljana,
Zaloška 69, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 92,686.777,92
SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 129,999.270 SIT, 78,925.447,42 SIT (z
DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: Lekarna Ljubljana.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2004.
DIS Consulting d.o.o.
Št. 01/04
Ob-9083/04
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,
1000 Ljubljana, tel. 01/588-96-70, faks
01/588-97-59.
3. Datum izbire: 25. 2. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja in investicijsko
vzdrževanje plinovodnega in vročevodnega omrežja.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v skladu z razpisno dokumentacijo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: usposobljenost za gradnjo
in investicijsko vzdrževanje plinovodnega in
vročevodnega omrežja se prizna:
1. skupna prijava: SCT d.d., Slovenska
56, 1000 Ljubljana in NIVO d.d., Gradnje in
ekologija, Lava 11, 3000 Celje;
2. skupna prijava: Cestno podjetje Ljubljana d.d., Stolpniška 10, Ljubljana; IMP
Promont-Montaža d.o.o., Pot k sejmišču
30, 1231 Ljubljana-Črnuče in Hidrotehnik
d.d., Slovenčeva 97, 1000 Ljubljana;
3. skupna prijava: KPL d.d., Tbilisijska
61, 1000 Ljubljana; Santosa d.o.o., Slovenčeva 15/c, 1000 Ljubljana in Hipis d.o.o.,
Zaloška 61, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št. 5-6
z dne 23. 1. 2004, Ob-757/04.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2004.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-9524/04
1. Naročnik: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Novi trg
3, faks 01/425-34-23; tel. 01/470-61-00;
elektronski naslov; sazu@sazu.si.
3. Datum izbire: 5. 3. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: gradbeno obrtniška in inštalacijska dela za rekonstrukcijo in adaptacijo zgradbe na Novem trg 4 v Ljubljani,
3. nadstropje, podstrešje, mansarda.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena 80%,
– usposobljenost izvajalca 5%,
– reference 10%,
– garancijski rok 5%.
Za izvedbo naročila je bil izbran izvajalec, ki je bil ekonomsko najugodnejši in je
prejel največjo vsoto točk na podlagi vrednotenja po posameznih merilih.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT Stanovanjski inženiring
d.o.o., Štihova 26, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 222,871.513
SIT z 20% DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 84,691.174,94 SIT z
20% DDV.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 284,444.576,21 SIT z 20% DDV,
222,871.513 SIT z 20% DDV.
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. 2-3 z dne 16. 1. 2004,
Ob-486/04.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2004.
Slovenska akademija znanosti
in umetnosti

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. 027-17/2003/12
Ob-8879/04
1. Naročnik: Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja.
2. Naslov naročnika: Dunajska 160, 1000
Ljubljana, telefaks 01/478-92-06.
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3. Datum izbire: 19. 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 obračun
odškodnine v primeru naravnih nesreč.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna cena ponujenih
storitev.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: MAOP, Računalniški inženiring, d.o.o., Moškričeva 39, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
19,980.487,60 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ponudnik MAOP, Računalniški inženiring, d.o.o., Moškričeva 39, 1000 Ljubljana,
skupna cena storitev 19,980.487,60 SIT
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2004.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 2/2004
Ob-8886/04
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ulica
15, 1518 Ljubljana, faks 01/232-03-73.
3. Datum izbire: 2. 2. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
barvnega fotokopirnega stroja za dobavo potrošnega materiala (razen papirja)
in rezervnih delov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročilo je bilo dodeljeno na
podlagi meril:
– cena storitve 100%,
– ponudbena cena ponudnika je za naročnika primerna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Konica Minolta d.o.o., Vodovodna c. 101, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 34,20 SIT za
barvno kopijo (z vključenim DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 34,20 SIT za barvno kopijo.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2004.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Ob-8889/04
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-52-100.
3. Datum izbire: 5. 2. 2004.
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4. Vrsta in obseg storitev: urejanje površine v pridobivalnem prostoru RTH.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, tehnična
usposobljenost – opremljenost ponudnika,
rok plačila, reference in reakcijski čas. Izvajalec je bil izbran na osnovi najnižje ponujene cene.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Janez Zakonjšek s.p., Strojno gradbene storitve, servis, Keršičev hrib
17, 1420 Trbovlje.
7. Pogodbena vrednost: 25,000.000 SIT
brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3.670 SIT/h brez DDV, 3.325 SIT/h
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: 30. 3. 2004.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Št. 110-1/04
Ob-8935/04
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 in faks št. 01/300-99-74.
3. Datum izbire: 17. 2. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku
Beltinci-Lendava.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za ocenitev ponudbe so
bila ponudbena cena in reference ponudnika v skladu z razpisno dokumentacijo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Urbis d.o.o., Svetozarevska
6, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 16,459.200
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,459.200 SIT in 17,035.200 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2004.
DARS d.d.
Št. 3/04
Ob-8950/04
1. Naročnik: Snaga Javno podjetje
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,
1000 Ljubljana, telefaks 477-97-13, telefon
477-96-00.
3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 9. 3. 2004 ob 9. uri.
4. Vrsta in obseg storitev: mletje lesenih
odpadkov za odlagališče nenevarnih odpadkov Barje v Ljubljani, storitve po ZJN
I.A.16.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 50 točk, odjem viškov
zmletih lesnih odpadkov 10 točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: TISA d.o.o., Ižanska 213,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 830 SIT/m3.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 830 SIT/m3.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2004.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Št. 4/04
Ob-8951/04
1. Naročnik: Snaga Javno podjetje
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,
1000 Ljubljana, telefaks 477-97-13, tel.
477-96-00.
3. Datum izbire: 10. 3. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: dodatna dela
pri novelaciji projektne dokumentacije za
objekt “Razširitev odlagališča nenevarnih odpadkov na območju podaljšanja
IV. in V. odlagalnega polja novega dela
odlagališča komunalnih odpadkov Barje
v Ljubljani”.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izveden je bil postopek s pogajanji brez predhodne objave.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova 4, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost del brez DDV znaša 9,350.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2004.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Ob-8960/04
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje
– Hrastnik.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-26-144.
3. Datum izbire: 5. 2. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: urejanje površine neposredno nad odkopnimi polji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, tehnična
usposobljenost – opremljenost ponudnika,
rok plačila, reference in reakcijski čas. Izvajalec je bil izbran na osnovi najnižje ponujene cene.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Janez Zakonjšek s.p., Strojno gradbene storitve, servis, Keršičev hrib
17, 1420 Trbovlje.
7. Pogodbena vrednost: 27,000.000 SIT
brez DDV.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4.095 SIT/h brez DDV, 3.637,50 SIT/h
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: 31. 3. 2004.
RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o.
Št. 433-01-5/2003/10
Ob-8961/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
1502 Ljubljana.
3. Datum izbire: 3. 3. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: dostop do
Reuters finančnih podatkov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: objektivni razlogi, zaradi katerih
je izvajalec edini, ki lahko izpolni naročilo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Reuters Ltd, 85 Fleet Street,
London, UK.
7. Pogodbena vrednost: do 130.000
EUR za obdobje največ do 31. 12. 2005.
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: to naročilo je bilo izvedeno po postopku
s pogajanji brez predhodne objave v skladu
z 2. točko prvega odstavka 20. člena ZJN-1
in izdanim pozitivnim mnenjem 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: 25. 3. 2004.
Ministrstvo za finance
Št. 05/04
Ob-8964/04
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper
d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 13,
6000 Koper.
3. Datum izbire: 15. 3. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: premoženjsko zavarovanje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Adriatic, Zavarovalna družba
d.d., PE Koper, Ljubljanska cesta 3a, 6000
Koper.
7. Pogodbena vrednost: 21,640.697
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 40,283.094 SIT, 21,640.697 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2004.
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
Št. 30008-1/04-04
Ob-9011/04
1. Naročnik: Občina Muta.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 17, 2366
Muta, tel. 02/88-79-600, faks 02/88-79-606,
obcina.muta@muta.si.
3. Datum izbire: 11. 3. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
lokalnih cest, javnih poti in javnih površin ter izvajanje zimske službe na lokalnih cestah in javnih poteh v Občini Muta
– št. kat. 1.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je kot merilo za izbor
najugodnejšega ponudnika uporabil najnižjo ceno (70%) in reference v zadnjih petih
letih (30%) posebej po obsegu in vrednosti
podobnih izvedenih del. Kot najugodnejšo
je izbral ponudbo ponudnika, ki je dosegla
največ točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbena mehanizacija
nizke gradnje Bernard Bauer s.p., Ul. ob
Potoku 8, 2360 Radlje ob Dravi.
7. Pogodbena vrednost: 20,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: 400.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 111,119.688 SIT in 22,639.360 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: na povabilo naročnika je prispelo
pet ponudb, ki so bile oddane pravilno in
pravočasno.
Pri pregledu dokumentacije za izpolnjevanje pogojev, ki so bili navedeni v razpisni
dokumentaciji, je komisija ugotovila, da
ponudnik Marald – Marsel d.o.o. ne izpolnjuje vseh pogojev, zato je komisija njegovo
ponudbo izločila in je ni ocenila. Ostale štiri
ponudbe za naročnika niso bile sprejemljive,
zato je naročnik na podlagi drugega odstavka 20. člena Zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04) izvedel postopek oddaje javnega naročila po postopku
s pogajanji brez predhodne objave.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2004.
Občina Muta
Št. 436-1/2004
Ob-9056/04
1. Naročnik: Občina Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Cesta 5. maja 6a,
5270 Ajdovščina, tel. 05/365-91-10, faks
05/365-91-33, obcina@ajdovscina.si.
3. Datum izbire: 8. 3. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: subvencioniranje obrestne mere za stanovanjske
kredite, priloga 1A, št. kategorije 6 (bančne
storitve).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: višina kreditne mase, višina
nadomestila za vodenje kredita, stroški odobritve kredita.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nova KBM d.d., Podružnica Ajdovščina, Goriška cesta 25, 5270
Ajdovščina.
7. Pogodbena vrednost: 247,350.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 4 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 247,350.000 SIT, 122,400.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je izbral ponudnika, ki je na
dano subvencijo ponudil najvišjo kreditno
maso in je bil po ostalih merilih ekonomsko
najugodnejši.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 4. 2004.
Občina Ajdovščina
Št. 2914/03-403-94/2004
Ob-9069/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 472-56-27, 472-57-12, faks
472-56-35.
3. Datum izbire: 7. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
naprav fleksibilnega multipleksnega komunikacijskega sistema Policije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izvedel postopek v
skladu z drugim odstavkom 1. točke 20.
člena Zakona o javnih naročilih (ZJN-1).
Za mnenje je zaprosil tudi Urad za javna
naročila, ki je dne 23. 7. 2003 izdal pozitivno mnenje.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Smart Com d.o.o., Brnčičeva
45, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: letna pogodbena vrednost znaša 19,818.881,28 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.
Ministrstvo za notranje zadeve
Policija
Generalna policijska uprava
Št. 90425-1/2004-5
Ob-9522/04
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Geodetska uprava Republike
Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 25. 3. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: ciklično aerosnemanje Slovenije 2004 (10 fotogrametričnih blokov).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: edini izvajalec v Sloveniji s
potrebno opremo; cena za leto 2004 je v
okviru rasti cen na drobno v primerjavi z
letom 2003.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Geodetski zavod Slovenije d.d., Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 26,733.800
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročilo je bilo izvedeno po postopku
s pogajanji.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2004.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 47
Ob-9565/04
1. Naročnik: Občina Šenčur.
2. Naslov naročnika: Kranjska cesta
11, 4208 Šenčur, tel. 04/25-19-100, faks
25-19-111, e-mail: obcina@sencur.si.
3. Datum izbire: 24. 3. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
javne razsvetljave na območju Občine
Šenčur, št. kategorije storitve iz priloge 1A:
1. storitve vzdrževanja in popravila.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: kot merila za izbiro najugodnejše ponudbe so bila uporabljena: reference
pri izvajanju takih in podobnih del, soglasje
Elektra Gorenjske, tehnična opremljenost,
odzivni čas, fiksnost cene, rok plačila in ponudbena cena. Kot najugodnejša je bila izbrana ponudba, ki je dosegla največ točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vigred Elektroinštalacije,
d.o.o., Milje 44, 4212 Visoko.
7. Pogodbena vrednost: 43,956.767,20
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 43,956.767,20 SIT, 40,308.127,20 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: izbrani ponudnik je dosegel 286 točk,
drugi ponudnik je dosegel 194 točk.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2004.
Občina Šenčur

ZJN-19

Zahteva za objavo obvestila
o izidu javnega natečaja
Na podlagi 102. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo obvestila o
izidu javnega natečaja
Št. 1714-291/01-403-233/2003 Ob-8914/04
1. Naročnik: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Ljubljana, Štefanova 2.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve, Policija, 1000 Ljubljana,
Štefanova 2.
3. Opis projekta: javni anonimni natečaj
za izdelavo geometrijske in likovne zasnove priznanj, listin o podelitvi, nadomestnih znakov in trakov priznanj policije.
4. Število udeležencev: 9.
5. Število tujih udeležencev: /
6. Zmagovalec ali zmagovalci natečaja:
1. nagrada: šifra: 32123, avtor Marko Apih,
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Štefanova 2, Ljubljana, 2. nagrada: šifra:
ZIMA, avtor Redžo Kolakovič, Crnekova
ul. 9, Maribor, 3. nagrada: šifra: PRIZMA,
avtorja Dušan Klun in Vladimir Premužič,
Kermaunerjeva 10, Ljubljana, podjetje Bastet d.o.o.
7. Navedba nagrad, kjer je mogoče:
1. nagrada: 1,000.000 SIT, 2. nagrada:
500.000 SIT, 3. nagrada: 300.000 SIT.
8. Morebitne druge informacije o natečaju: /
9. Datum in številka objave javnega razpisa natečaja: Ur. l. RS, št. 1 z dne 9. 1.
2004, Ob-163/04.
10. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 3. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija

Mednarodni razpisi
Ob-8992/04
Javni razpis za gradbena dela
izgradnja in posodobitev mejnega
prehoda ter objektov veterinarske,
fitosanitarne in zdravstvene inšpekcije
na Mejnem prehodu Gruškovje
Slovenija
1. Številka
objave:
EuropeAid/117056/D/W/SI.
2. Postopek: mednarodni razpis brez
omejitev.
3. Program: PHARE.
4. Financiranje: SI 0204.02.04.
5. Naročnik: Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27/A, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
Pogodba
6. Opis projekta: predmet projekta Izgradnja in posodobitev mejnega prehoda
ter objektov veterinarske, fitosanitarne in
zdravstvene inšpekcije na mejnem prehodu
Gruškovje je izgradnja in posodobitev mejnega prehoda ter objektov veterinarske, fitosanitarne in zdravstvene inšpekcije (gradbena, strojna in elektroinštalacijska dela)
ter dobava opreme za objekte veterinarske,
fitosanitarne in zdravstvene inšpekcije na
mejnem prehodu Gruškovje.
7. Število in nazivi posameznih sklopov:
en sklop: izgradnja in posodobitev mejnega
prehoda ter objektov veterinarske, fitosanitarne in zdravstvene inšpekcije na Mejnem
prehodu Gruškovje.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo izvora: na razpisu lahko enakopravno sodelujejo fizične
in pravne osebe (posamezno ali na osnovi
skupnega nastopa – joint venture/konzorcij)
iz držav članic Evropske Unije in držav in
območij, ki jih pokriva PHARE program, iz
katerega je pogodba financirana ter Cipra,
Malte in Turčije. Vse blago, ki bo dobavljeno
v okviru pogodbe, mora izvirati iz teh držav.
9. Osnove za izločitev: ponudniki morajo
predložiti dokaz, da niso v enem od postopku ali stanj navedenem v Odstavku 2.3.3
Priročnika za pogodbe z zunanjimi partnerji
(na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_
en.htm).
10. Število ponudb: ponudniki (vključno
s povezanimi podjetji, drugimi člani, ki sodelujejo na osnovi skupnega nastopa – jo-

int venture/konzorcij in podizvajalci) lahko
predložijo samo eno ponudbo za razpisana
dela. Delne ponudbe ali variantne rešitve se
ne bodo upoštevale.
11. Garancija za resnost ponudbe: ponudniki morajo skupaj s ponudbo predložiti
garancijo za resnost ponudbe v znesku, ki
presega 2% ponudbene cene brez davkov,
v EUR. Garancija za resnost ponudbe mora
veljati 120 dni od dne odpiranja ponudb. Garancija za resnost ponudbe bo neuspešnim
ponudnikom vrnjena po zaključku postopka
javnega razpisa in uspešnemu(im) ponudniku(om) po podpisu pogodbe s strani vseh
pogodbenih partnerjev.
12. Garancija za dobro izvedbo del:
uspešni ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo
del v višini 10% pogodbene vrednosti, v
EUR. Garancija mora biti predložena v 14
dneh od dneva podpisa pogodbe. V primeru, če izbrani ponudnik ne predloži take
garancije v predpisanem roku, bo pogodba
nična. Pripravljena je lahko nova pogodba in
poslana v podpis drugemu najugodnejšemu,
ustreznemu ponudniku.
13. Informativni sestanek in ogled kraja
gradbišča: za zainteresirane ponudnike, ki
bodo dvignili razpisno dokumentacijo, bo
organiziran informativni sestanek in ogled
kraja gradbišča. Datum in kraj informativnega sestanka bosta navedena v razpisni
dokumentacije. Sodelovanje na informativnem sestanku in ogledu kraja gradbišča je
priporočeno, čeprav ni obvezno.
14. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo
biti veljavne 90 dni od roka za oddajo ponudb.
15. Skrajni rok za dokončanje del: dela
morajo biti končana v roku 150 dni od datuma začetka.
Merila za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov in izbor najugodnejše ponudbe
16. Merila za ugotavljanje sposobnosti
ponudnikov
Ponudbe lahko predložijo samo družbe
in posamezniki, ki zadoščajo naslednjim
minimalnim kvalifikacijskim pogojem, lahko
pa jih presegajo:
– ponudnik mora biti sposoben izvesti
najmanj 70% razpisanih del, če nastopa samostojno ali 50% del, če je vodilni partner v
ponudbenem konzorciju,
– ponudnikovo (samostojno podjetje ali
oblika skupnega nastopa) povprečje letnih
prometov v letih 2000, 2001 in 2002 mora
biti najmanj 7,500.000 EUR,
– ponudnik (samostojno podjetje ali oblika skupnega nastopa) mora imeti dostop
do kreditne linije v višini najmanj 1,200.000
EUR,
– ponudnik (samostojno podjetje ali oblika skupnega nastopa) je v zadnjih 5 letih
uspešno izvedel gradbena dela na vsaj 2
projektih, ki sta po naravi in zapletenosti
primerljiva z razpisanimi deli. Gradbena
dela, ki so po naravi in zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli, so izgradnja mejnega prehoda ali industrijskega ali poslovnega
objekta,
– ponudnikovo vodilno osebje (vodja
projekta, vodja gradbišča in delovodja)
mora imeti vsaj 5 let izkušenj na podobnih
delovnih mestih in področju.
17. Merila za izbor najugodnejše ponudbe: komisija za ocenjevanje ponudb bo
izbrala ponudnika, čigar ponudba bo ustrezala administrativnim in tehničnim kriterijem
in bo imela najnižjo ceno.
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Postopek razpisa
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na naslednjem naslovu: SL Consult d.o.o., Tržaška
cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, ob predložitvi
dokazila o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo v višini 600 EUR ali enake vsote
v SIT, na račun: SL Consult d.o.o., Tržaška
cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, pri Hypo
Alpe – Adria – Bank d.d., Trg Osvobodilne
fronte 12, SI – 1000 Ljubljana, št. računa
33000-6617471620, IBAN koda/št. računa SI5633000-6617471620, SWIFT koda:
KLHBSI22, s pripisom “Gruškovje”. Za vplačila v SIT je veljaven prodajni menjalni tečaj
Banke Slovenije na dan objave tega razpisa
v Uradnem listu RS. Stroški dokumentacije
ne vključujejo stroškov dostave. Ponudbe
morajo biti predložene na način in v obliki,
kot je predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja v zvezi s tem razpisom poslati pisno,
svetovalnemu inženirju SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana,
faks +386/1/241-90-92 (z navedbo številke
objave iz 1. točke) v roku najkasneje 21 dni
pred rokom za oddajo ponudb, ki je določen
v 19. točki. Naročnik mora odgovoriti na vsa
vprašanja ponudnikov v roku najkasneje 11
dni pred rokom za oddajo ponudb.
19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo biti oddane najkasneje
do 14. 6. 2004, do 9. ure po lokalnem času,
na naslednji naslov: Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27/A, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
Katerakoli ponudba, prejeta po tem roku,
se ne bo obravnavala.
20. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo javno, dne 14. 6. 2004, ob 10. uri po lokalnem času, na naslednjem naslovu: Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27/A,
1000 Ljubljana, Slovenija.
21. Pravna osnova: PHARE: Council Regulation (EC) No 3906/89 of 18th December
1989 on economic aid to certain countries of
Central and Eastern Europe, z dopolnili.
Servis skupnih služb vlade
Ob-8993/04
Works Procurement Notice
Construction and Upgrading of Border
Crossing, Veterinary, Phytosanitary and
Health Facilities at Gruškovje Border
Inspection Post
Slovenia
1. Publication
reference:
EuropeAid/117056/D/W/SI.
2. Procedure: International open Tender.
3. Programme: PHARE.
4. Financing: SI 0204.02.04.
5. Contracting authority: Joint Services
of the Government, Gregorčičeva 27/A,
1000 Ljubljana, Slovenia.
Contract specification
6. Contract description: The project Construction and Upgrading of Border Crossing,
Veterinary, Phytosanitary and Health Facilities at Gruškovje Border Inspection Post
consists of construction and upgrading of
border crossing, veterinary, phytosanitary
and health facilities (construction, mechanical and electrical works) and supply
of equipment for veterinary, phytosanitary
and health facilities at Gruškovje Border
Inspection Post.

7. Number and titles of lots: Single lot:
Construction and Upgrading of Border
Crossing, Veterinary, Phytosanitary and
Health Facilities at Gruškovje Border Inspection Post.
Conditions of participation
8. Eligibility and rule of origin: Participation is open on equal terms to all natural and
legal persons (participating either individually or in grouping – joint venture/consortium
of Tenderers) of the Member States and the
countries and territories of the regions covered by PHARE Programme under which
the contract is financed, as well as Cyprus,
Malta and Turkey. All goods provided for in
the contract must originate in these countries.
9. Grounds for exclusion: Tenderers
must provide a proof that they are not
in any of the situations listed in Section
2.3.3 of the Manual of Instructions for
External Relations contracts (available
from the following Internet address: http:
//europa.eu.int/comm/europeaid/index_
en.htm).
10. Number of tenders: Tenderers
(including firms within the same legal
group, other members of the same joint
venture/consortium, and subcontractors)
may submit only one tender for the whole
of the Works. No partial tenders or variant
solutions will be considered.
11. Tender guarantee: Tenderers must
provide a tender guarantee in an amount of
not less than 2% of tender price excluding
Value Added Tax (VAT) in EUR when submitting their tender. The Tender Guarantee
shall have validity of not less than 120 days
from the date of opening the Tenders. This
guarantee will be released to unsuccessful tenderers once the tender procedure
has been completed and to the successful
tenderer(s) upon signature of the contract
by all parties.
12. Performance guarantee: The successful tenderer will be requested to provide
a performance guarantee of 10% of the contract value in EUR when signing the contract. This must be delivered within 14 days
after signing the contract. If the selected
tenderer fails to provide such a guarantee
within this period, the contract will be void
and a new contract may be drawn up and
sent to the tenderer which has submitted the
next lowest, compliant tender.
13. Information meeting and/or site visit:
An information meeting and site visit for
prospective Tenderers having obtained the
tender dossier will be held by the Contracting Authority and the Consulting Engineer.
The venue shall be stated in the Tender
Dossier. Participation to the information
meeting and site visit is recommended, but
not compulsory.
14. Tender validity: Tenders must remain
valid for a period of 90 days after the deadline for submission of tenders.
15. Maximum delivery period: The Works
must be completed within 150 days after the
Commencement Date.
Selection and award criteria
16. Selection criteria
Tenders should be submitted only by
companies and natural persons meeting
the minimum qualifying criteria including,
but not limited to:
– A sole Tenderer shall have the ability
to carry out at least 70% of the contract
works by his own means; in case of a joint
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venture/consortium the leading partner shall
have the ability to carry out at least 50% of
the contract works by his own means;
– Average of Tenderer’s (either a single
company or joint venture/consortium) annual
turnovers in the years 2000, 2001 and 2002
shall be of at least EUR 7,500,000.00;
– Tenderer’s (either a single company
or joint venture/consortium) access to
credit facilities shall be of at least EUR
1,200,000.00;
– Tenderer (either a single company or
joint venture/consortium) shall have completed at least 2 construction projects similar
(in nature and complexity) to tendered works
over the last 5 years. Construction project
of similar nature and complexity means
construction of a border crossing post or
industrial or business building;
– Tenderer’s key personnel (Project
Manager, Site Manager and Foreman) shall
have at least 5 years of experience on relevant position and proven qualifications relevant to works similar to tendered project.
17. Award criteria: The Evaluation Committee shall select the Tenderer whose
Tender has been determined to meet the
administrative and technical criteria, and
has the lowest price.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available from the
following address: SL Consult d.o.o., Tržaška
cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, against the
proof that a non-refundable tender fee of
EUR 600.00 or equivalent in SIT, which
excludes courier delivery, has been credited to the account name SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, at
Hypo Alpe-Adra-Bank d.d., Trg Osvobodilne
fronte 12, SI – 1000 Ljubljana, Account No:
33000-6617471620, IBAN CODE/Account
No: SI5633000-6617471620, SWIFT CODE:
KLHBSI22, with the notice “Gruškovje”. For
the payments the selling exchange rate issued by the Bank of Slovenia on the day of
the publication of this procurement notice in
the Official Gazette of the Republic of Slovenia is relevant. Tenders must be submitted
using the standard tender form included in
the tender dossier, whose format and instructions must be strictly observed.
Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to the
Consulting Engineer SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, fax
No +386/1/241-90-92 (mentioning the Publication reference shown in item 1) at least
21 days before the deadline for submission
of tenders given in item 19. The Contracting
Authority must reply to all tenderers’ question at least 11 days before the deadline for
submission of tenders.
19. Deadline for submission of tenders
The tenders must be delivered at the latest on 14. 6. 2004 at 09:00 hrs local time,
to the following address: Joint Services of
the Government, Gregorčičeva 27/A, 1000
Ljubljana, Slovenia.
Any tender received after this deadline
will not be considered.
20. Tender opening session: The tenders
will be opened in public session on 14. 6.
2004 at 10:00 hrs local time, on the following address: Joint Services of the Government, Gregorčičeva 27/A, 1000 Ljubljana,
Slovenia.
21. Legal basis: PHARE: Council Regulation (EC) No 3906/89 of 18th December
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1989 on economic aid to certain countries of Central and Eastern Europe, with
amendments.
Joint Services of the Government

Javni razpisi
Št. 404-03-8/2004/1

Ob-9533/04

Popravek
Na podlagi določb Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/02), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 47/03 in 67/03 – popr.), Pravilnika
o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 62/96, 11/98, 48/99,
46/01 in 97/03), Uredbe o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju kulture,
vzgoje, znanosti in tehnike med Vlado Republike Slovenije in Vlado francoske republike (Ur. l. RS, št. 14/93, MP, št. 4/93), ter
Sporazuma o znanstvenem sodelovanju
med Ministrstvom za šolstvo, znanost in
šport Republike Slovenije in Nacionalnim
centrom za znanstvene raziskave Francije, ki je bil podpisan 29. septembra 2003,
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Trg Osvobodilne fronte
13, 1000 Ljubljana, objavlja spremembo
javnega razpisa za sofinanciranje skupnih
slovensko-francoskih znanstveno tehnoloških projektov v okviru programa med
Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport
Republike Slovenije in Nacionalnim centrom za znanstvene raziskave Francije v
letih 2004 do 2005.
V javnem razpisu za sofinanciranje skupnih slovensko-francoskih znanstveno tehnoloških projektov v letih 2004 do 2005, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 29/04 z
dne 26. 3. 2004, se:
– spremeni drugi odstavek 10. točke
tako, da se glasi:
»Vloge morajo na zgornji naslov, ne glede na način prenosa, prispeti do vključno
petka, 30. aprila 2004 do 12. ure.«,
– spremeni 13. točka tako, da se glasi:
»Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije v torek, 4. maja 2004 ob
11. uri.«
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 316-44/2003
Ob-9580/04
Obvestilo o zaključku
javnega razpisa
1. Izvajalec razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
Agencija Republike Slovenije za učinkovito
rabo in obnovljive vire energije.
2. Naslov izvajalca razpisa: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za učinkovito rabo in obnovljive
vire energije, Dimičeva 12, Ljubljana, tel.
01/300-69-90, faks 01/300-69-91, e-pošta:
info.aure@gov.si
3. Mesto in datum objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 53-54 z dne 6. 6.
2003, stran 3127, Ob-95462.
4. Predmet javnega razpisa: javni razpis
za dodelitev sredstev spodbud za izdelavo
energetskih zasnov občin, izvedbo ener-
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getskih pregledov podjetij, javnih in večstanovanjskih stavb in pripravo investicijske
dokumentacije za projekte učinkovite rabe
energije, projekte izrabe obnovljivih virov
energije in projekte soproizvodnje toplote in
električne energije.
5. V skladu s 6. točko javnega razpisa,
je zaradi porabe proračunskih sredstev,
predvidenih za njegovo izvedbo, javni razpis za dodelitev sredstev spodbud za izdelavo energetskih zasnov občin, izvedbo
energetskih pregledov podjetij, javnih in
večstanovanjskih stavb in pripravo investicijske dokumentacije za projekte učinkovite rabe energije, projekte izrabe obnovljivih
virov energije in projekte soproizvodnje toplote in električne energije, zaključen.
6. Datum odposlanja zahteve za objavo:
6. 4. 2004.
Agencija Republike Slovenije
za učinkovito rabo
in obnovljive vire energije
Št. 403-306/2003

Ob-9536/04

Popravek
V javnem razpisu za dodelitev subvencij
za projekte inovacij v letu 2004, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 32 z dne 2. 4.
2004, Ob-8475/04 se popravi 3. točka in
pravilno glasi:
3. Merila za dodelitev sredstev: črta se
ocenjevalni kriterij pod zaporedno št. 6
ker je enak kot ocenjevalni kriterij pod
zaporedno št. 3. Tako je skupno največje
možno število točk 90.
Občina Ajdovščina
Št. 215/04
Ob-8996/04
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) in Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 6/03
in 97/03) Ministrstvo za kulturo objavlja
redni letni ciljni razpis
za sofinanciranje kinematografske
distribucije evropskih, avtorskih in
svetovnih kinotečnih filmov ter mreže
art kinematografov
(v nadaljevanju: JCR-distribucija – 04 in
JCR Art mreža – 04)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa:
1. sofinanciranje kinematografske distribucije evropskih filmov, filmov iz tretjih držav, ki niso nastali v veliki studijski produkciji
in ki so bili uvrščeni v selekcijo najmanj dveh
mednarodnih festivalov ter svetovnih kinotečnih filmov, (v nadaljevanju: kinematografska distribucija),
2. sofinanciranje mreže art kinematografov (v nadaljnjem besedilu: ciljni razpis)
iz 5. člena Zakona o zagotavljanju sredstev
za nekatere nujne programe RS v kulturi (v
nadaljnjem besedilu: ZSNNPK).
A) Kinematografska distribucija:
2. Razlaga pojmov:
Kinematografska distribucija pomeni
vsako komercialno dejavnost, povezano z
eksploatacijo filma v kinematografih, to je
nakup distribucijske pravice, nakup filmskih
kopij, podnaslavljanje ali sinhroniziranje kopij, transport kopij in z distribucijo povezane
promotivne aktivnosti.
Distributer je pravna ali fizična oseba,
registrirana za opravljanje distribucijske dejavnosti na ozemlju Republike Slovenije.

Evropski film je igrani, animirani ali dokumentarni film, dolg najmanj 70 minut, ki
ustreza pogojem iz Konvencije o evropski
koprodukciji (Uradni list RS, št. 22/03).
3. Pogoji za sodelovanje na ciljnem
razpisu v segmentu »kinematografska distribucija«:
– za sofinanciranje kinematografske
distribucije se lahko prijavijo vsi, ki so registrirani za kinematografsko distribucijo
in/ali distribucijo svetovnih kinotečnih filmov
v Republiki Sloveniji ter izpolnjujejo kriterije
tega razpisa.
4. Filmi, za katere distributer lahko dobi
finančno pomoč na ciljnem razpisu:
– ne smejo biti pred tem že distribuirani
na ozemlju Republike Slovenije (izjema so
kinotečni filmi),
– ne smejo kršiti človekovih pravic.
5. Distributerji lahko na javnem ciljnem
razpisu kandidirajo s projekti:
– nakupa ali izdelave vsaj 2 filmskih kopij
evropskih filmov ali filmov iz tretjih držav, ki
niso nastali v veliki studijski produkciji in so
bili uvrščeni v selekcijo vsaj dveh mednarodnih festivalov, za katere je distributer pridobil
pravico za kinematografsko distribuiranje na
ozemlju Republike Slovenije,
– tehnične obdelave filmov iz prve alinee (npr. prevod, podnaslavljanje, sinhroniziranje),
– promocije filmov iz prve alinee.
6. Splošni razpisni kriteriji
V postopku izbire predlaganih projektov
s področja kinematografske distribucije se
upoštevajo naslednji kriteriji:
– komunikativnost filma,
– poudarjen avtorski pristop,
– pomembnost filma za razvoj filmske
kulture,
– festivalska uspešnost filma,
– odmevnost filma v strokovnem časopisju,
– pomembnost filma za svetovno filmsko
zgodovino v primeru kinotečnih filmov,
– pomembnost filmskega avtorja v primeru kinotečnih filmov.
7. Prednostni kriteriji za sofinanciranje
kinematografske distribucije so:
– da zagotavlja predlagatelj višji odstotek pokrivanja stroškov iz lastnih in ostalih
virov,
– da zagotavlja predlagatelj z distribucijskim načrtom distribuiranje predlaganega
filma v čim večjem številu kinematografov v
Republiki Sloveniji,
– če predlagatelj z istim projektom kandidira tudi v programih Media Plus.
8. Zahtevana dokazila za predlagatelje-distributerje:
– izpisek iz registracije dejavnosti, ki
odraža aktualno stanje,
– izjava o nakupu distribucijske pravice za javno kinematografsko predvajanje
predlaganega filma na ozemlju Republike
Slovenije,
– distribucijski načrt (kinematografi, v katerih bo film distribuiran, predvideno število
gledalcev),
– poročilo o prijaviteljevem repertoarju
distribuiranih filmov (po državah), za predhodno koledarsko leto,
– izjava o zagotavljanju lastnega deleža
za izvedbo projekta potrebnih stroškov,
– kopija prijave, če predlagatelj z istim
projektom kandidira tudi na Media Plus,
– izjava o pridobitvi drugih javnih sredstvih za isti projekt.
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9. Sofinancira se distribucija posameznega filma, ne distributerjev.
10. Finančna sredstva, pridobljena na
ciljnem razpisu Ministrstva za kulturo, ni
mogoče prenesti na podizvajalce ali druge
tretje osebe.
11. Predlagatelji ne morejo kandidirati na
tem razpisu s projekti, s katerimi kandidirajo
na kateremkoli javnem razpisu za sredstva,
ki so vezana na sredstva Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.
12. Okvirna
vrednost
razpoložljivih
sredstev, namenjenih za ciljni razpis, je
30,000.000 SIT za distribucijo filmov.
13. Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznega projekta ne sme preseči 50%
vseh predvidenih stroškov. Pri sofinanciranju distribucije filma odobreni znesek ne
sme preseči 2,000.000 SIT.
B) Mreža art kinematografov:
14. Razlaga pojmov: kinematograf je javni kinematograf, ki je registriran za kinematografsko dejavnost na ozemlju Republike
Slovenije.
15. Na ciljnem razpisu lahko sodeluje
kinematograf, ki:
– deluje kontinuirano vse leto,
– ima eno ali več platen, pri čemer sodeluje na razpisu za vsako platno posebej,
– ima najmanj 4 projekcije na teden,
– ima najmanj 50 sedežev,
– ima tehnično opremo, ki ustreza povprečnim standardom projekcije in udobja,
– poda izjavo, da bo s prejetimi sredstvi
zagotavljal prikazovanje evropskih filmov,
filmov iz tretjih držav, ki niso nastali v veliki studijski produkciji in ki so bili uvrščeni
v selekcijo najmanj dveh mednarodnih festivalov, vsaj 25% projekcij na platnu, za
katerega podaja vlogo.
16. Kinematograf lahko na ciljnem razpisu kandidira s projektom:
– razvoja oziroma nadgradnje tehnične
infrastrukture za javno predvajanje filmov
na posameznem platnu, ki ustreza 15. točki
tega razpisa,
– pokrivanja obratovalnih stroškov kinematografa brez stroška dela za posamezno
platno, ki ustreza 15. točki tega razpisa.
17. V postopku izbire predlaganih projektov s področja mreže art kinematografov se
upoštevajo naslednji temeljni kriteriji:
– pomen razvoja predlaganega segmenta tehnične infrastrukture za enakomeren
razvoj kinematografske mreže na celotnem
ozemlju Republike Slovenije,
– pomen razvoja predlaganega segmenta tehnične infrastrukture za posamezno regijo ali lokalno skupnost,
– da je vsebina projekta tehtno in vsebinsko utemeljena ter obrazložena.
18. Prednostni kriteriji za sofinanciranje
projektov s področja mreže art kinematografov:
– da je predlagatelj projekta z ekonomsko šibkega, razvojno omejevanega ali območja s strukturnimi problemi,
– če predlagatelj z istim projektom kandidira tudi v programu Media Plus, oziroma
Evropa Cinema.
19. Zahtevana dokazila za predlagatelje-kinematografe:
– izpis iz registracije dejavnosti, ki odraža aktualno stanje,
– investicijski program s finančnim predračunom ponudnika-izvajalca,
– bilančno poročilo o materialnih stroških
in investicijah preteklega leta,

– izjava prijavitelja, ali je prejel sredstva
za isti namen iz kakšnega drugega javnega
vira Republike Slovenije,
– izjava o zagotavljanju lastnega deleža
za izvedbo projekta potrebnih stroškov,
– kopija prijave, če predlagatelj z istim
projektom kandidira tudi v programu Media
Plus, oziroma Evropa Cinema,
– izjava iz zadnje alinee iz 15. točke.
20. Predlagatelji je dolžan podati poročilo o prikazovanju evropskih filmov, filmov iz
tretjih držav, ki niso nastali v veliki studijski
produkciji in ki so bili uvrščeni v selekcijo
najmanj dveh mednarodnih festivalov, za
obdobje od 1. 1. 2005 dalje dvakrat letno.
Natančni roki za oddajo poročil bodo določeni z pogodbo o sofinanciranju.
21. Predlagatelji ne morejo kandidirati na
tem razpisu s projekti, s katerimi kandidirajo
na kateremkoli javnem razpisu ali pozivu za
sredstva, ki so vezana na sredstva Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.
22. Na javnem razpisu lahko s projekti
kandidirajo tudi predlagatelji, katerih delovanje se v pomembnem delu sofinancira z
javnimi sredstvi (proračun države, proračuni
lokalnih skupnosti), toda ne istimi projekti ali
istim delovanjem, za katere so prejemali ali
prejemajo javna sredstva.
23. Okvirna
vrednost
razpoložljivih
sredstev, namenjenih za ciljni razpis, je
35,000.000 SIT za mrežo art kinematografov.
Splošno za oba dela:
24. Zaprošeni znesek sofinanciranja
posameznega projekta lahko dosega 50%
vseh predvidenih stroškov.
25. Dodeljena sredstva se lahko porabijo
samo za distribucijo evropskih filmov, filmov
iz tretjih držav, ki niso nastali v veliki studijski
produkciji in ki so bili uvrščeni v selekcijo
najmanj dveh mednarodnih festivalov ter
svetovnih kinotečnih filmov ter sofinanciranje mreže art kinematografov.
26. Prejemnik sredstev za infrastrukturo
mora ohraniti investicije za odobreni namen
in program najmanj pet let po zaključku investicij.
27. Uporaba kriterijev: povzetek načina
ocenjevanja projektov: splošni prednostni
kriteriji so ovrednoteni s točkami na ocenjevalnih listih, dostopnih v razpisni dokumentaciji. Najvišje skupno število prejetih točk
za sedem splošnih kriterijev v segmentu distribucije je 35 točk, v segmentu mreže art
kinematografov pa za tri splošne kriterije 15
točk. Vsak od kriterijev je ocenjen s točkami
od 5 do 1. Vsak od ugotovljenih prednostnih
kriterijev je ocenjen z 1 točko.
28. Ocenjevanje in ovrednotenje projektov, prispelih na javni razpis, opravi
strokovna komisija za medije in avdiovizualno kulturo pri ministrstvu v skladu s 119.
členom ZUJIK.
29. Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v
postopku ocenjevanja ocenjeni višje.
Dokončni izbor projektov bo opravljen
tudi v skladu z razpoložljivimi sredstvi.
30. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo za področje, ki je
predmet razpisa, imenuje ministrica.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog predlagateljev, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev (upravičene osebe).
31. Rok za uporabo dodeljenih sredstev:
dodeljena sredstva morajo biti porabljena v
proračunskem letu 2004.
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32. Razpis se prične 10. 4. 2004 in se
zaključi 10. 5. 2004.
33. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– spisek zahtevanih prilog,
– prijavne obrazce za posamezne projekte,
– formularje finančnega predračuna,
– formularje finančne rekapitulacije,
– formularje vsebinske opredelitve projektra.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami.
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani ministrstva http:
//www.gov.si/mk.
34. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko pogledajo v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva
(Maistrova 5,1000 Ljubljana).
35. Oddaja in dostava predlogov: vloga
mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem
obrazcu in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, ki so določeni v razpisni
dokumentaciji. Za vsak posamezen projekt
mora predlagatelj izpolniti prijavni obrazec
in finančni predračun. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo RS,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana do 10. 5. 2004,
oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti
kot priporočena pošiljka v zapečatenem
ovitku z oznako na prednji strani: Ne odpiraj
– Film JCR – Distribucija 04 ali Ne odpiraj
– Film JCR – Art mreža 04. Na hrbtni strani
ovitka mora biti navedba predlagatelja: naziv in naslov oziroma sedež.
36. Vloge, ki bodo prispele ali bodo datirane po datumu iz prejšnjega odstavka, se
bodo štele za prepozne.
37. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne,
nepopolne vloge in vloge, ki jih ni vložila
upravičena oseba.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisna dokumentacija.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
38. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Tone Frelih, tel. 369-59-78,
elektronska pošta: Tone Frelih@gov.si.
39. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Ministrstvo bo predlagatelje o izidih
razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po
zaključku odpiranja vlog, ki bo 13. 5. 2004.
Ministrstvo za kulturo
Ob-9560/04
Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju:
ministrstvo) na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 96/02), v skladu s Pravilnikom o
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Uradni list RS, št 6/03 in 97/03) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS,
št. 109/02 in 25/04) ter na podlagi sklepa
ministrice št. 403-447/2004 objavlja
javni razpis
za izbor izvajalcev javnih kulturnih
projektov na področjih premične
kulturne dediščine in knjižnične
dejavnosti, ki jih bo v letu 2004
financirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis 11,
oznaka JPR11- 04)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
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1. Predmet razpisa in razpisni področji
Predmet razpisa je financiranje kulturnih
projektov izvajalcev, ki delujejo:
A) na področju premične kulturne dediščine, in sicer:
– nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe,
– posameznikov,
– javnih zavodov, ki v letu 2004 s strani
ministrstva niso bili neposredno pozvani
k predložitvi programa dela in finančnega
načrta,
B) na področju knjižnične dejavnosti,
in sicer:
– javnih zavodov, ki izvajajo dejavnost
splošne knjižnice.
Razpisni področji obsegata naslednje
možne projekte:
a) v okviru premične kulturne dediščine:
promocija – razstavna dejavnost, podporni
projekti na področju varovanja premične
kulturne dediščine;
b) v okviru knjižnične dejavnosti: izobraževanje, bralna kultura in knjižnična vzgoja,
informacijsko opismenjevanje, projekti za
romsko skupnost, nakup bibliobusa.
2. Pomen izrazov
Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva,
ustanove in druge nevladne organizacije ter
zasebni zavodi in gospodarske organizacije,
ki delujejo na razpisnem področju. Javni zavodi so pravne osebe, registrirane za opravljanje javne službe na področju premične
kulturne dediščine ali knjižnične dejavnosti
(v nadaljevanju: upravičene osebe).
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta.
Projekt je posamična aktivnost, ki je po
vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota. Vsebino in celotni obseg projekta je moč
razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca
in obveznih prilog.
Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta lahko dosega do 70% vseh
predvidenih stroškov in ne sme presegati
višine 10 odstotkov razpoložljivih sredstev
predvidenih na razpisnem področju, razen
za projekte nakupa bibliobusa, kjer zaprošeni znesek lahko dosega do 50% vseh
predvidenih stroškov.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega projekta, prikazanih v
finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
3. Splošni pogoji za sodelovanje na
razpisu
3.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti
na področju kulturne dediščine ali splošne
knjižnične dejavnosti ter za posredovanje
kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo: kopija izpiska iz registra, iz katere
je razvidno, da je predlagatelj registriran za
opravljanje dejavnosti na razpisnem področju – izpisek ne sme biti starejši od šestih
mesecev in mora odražati dejansko stanje;
razen če je prijavitelj posredoval kopijo izpiska iz registra že v okviru drugega razpisa
ministrstva za leta 2004–2006, oziroma je
bil tega oproščen; posamezniki obvezno
predložijo seznam referenc na področju
premične kulturne dediščine);
– zagotavljajo dostopnost projektov javnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava
predlagatelja, da bo v primeru izbora omo-
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gočil javno dostopnost projekta ali rezultatov
projekta);
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2003, izpolnili vse
svoje obveznosti do ministrstva (obvezno
dokazilo: originalna izjava predlagatelja o
izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do
ministrstva v letu 2003);
– predlagajo projekte, katerih zaprošeni
znesek financiranja ne presega 70% vseh
predvidenih stroškov, razen za projekte nakupa bibliobusa, kjer zaprošeni znesek lahko
dosega do 50% vseh predvidenih stroškov
(obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja o nepreseganju finančnega deleža, ki
vsebuje tudi navedbo predvidenih finančnih
virov za pokritje preostalega deleža);
– ne prijavljajo vsebin, ki so že bile izbrane na javnih pozivih ali projektnih razpisih
ministrstva za leta 2004–2006. Izjema so
projekti, ki so bili podprti za izvedbo prve
faze – priprave (obvezno dokazilo: originalna izjava o tem, da projekt ni bil izbran na
programskem ali projektnem razpisu ministrstva za obdobje 2004-2006);
– ne prijavljajo projektov, izbranih na razpisu Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava o
tem, da predlagatelj ne sodeluje na razpisu
s projektom, ki je bil izbran na razpisu Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti);
– ne prijavljajo več kot dveh projektov
na področju premične kulturne dediščine in
ne več kot 3 projekte na področju knjižnične
dejavnosti;
– če predlagajo nakup bibliobusa, zagotovijo, da bodo izvedli nakup bibliobusa
po postopku, določenem v Zakonu o javnih
naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00
in 30/01, 33/03 in 2/04) (obvezno dokazilo:
izjava o zagotovitvi, da bo nakup bibliobusa
izveden po postopku, določenem v Zakonu
o javnih naročilih).
3.2 Ugotavljanje izpolnjevanja splošnih
pogojev:
Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja
komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje ministrica za področji, ki sta predmet razpisa.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih in nepopolnih vlog.
Strokovni komisiji za premično kulturno
dediščino in knjižnično dejavnost bosta
vloge predlagateljev obravnavali na podlagi
razpisnih kriterijev.
4. Razpisni kriteriji
Predvidena kakovost in izvedljivost predlaganega projekta:
– stopnja celovitosti in zaokroženosti
projekta;
– tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve projekta;
– izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese in predvidena prepoznavnost v
slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti;
– stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja s sredstvi občin(-e),
lastnimi sredstvi ali sredstvi iz drugih virov;
– predvidena dostopnost (število obiskovalcev, udeležencev);
– stopnja uravnoteženosti projekta med
vsebino in predvidenimi stroški.
5. Uporaba kriterijev
Na razpisu bodo izbrani tisti projekti, ki jih
bo ministrstvo na predlog strokovne komisije
uvrstilo na seznam odobrenih projektov.
Povzetek načina ocenjevanja: razpisni
kriteriji so ovrednoteni s točkami in na oce-

njevalnih listih dostopni v razpisni dokumentaciji. Najvišje možno število prejetih točk za
posamezni projekt je 60 točk. Najvišje možno število točk za posamezni razpisni kriterij
je 10. Najnižji seštevek točk na posameznem projektu, ki pomeni uvrstitev v izbor, je
35 točk. Ocenjevanje projektov bo potekalo
opisno po naslednji opisni vrednostni lestvici: zelo kakovostno (56–60 točk), kakovostno (51–55 točk), ustrezno (43–50 točk), zadovoljivo (35–42 točk), nezadovoljivo (0–34
točk). Višina odobrenih sredstev za projekt
bo odvisna od višine prejetih točk in števila
projektov, uvrščenih na seznam odobrenih
projektov. Sredstva za projekt nakupa bibliobusa bo prejel predlagatelj, katerega projekt
bo prejel največje število točk.
6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet projektnega razpisa JPR11 – 04, znaša:
a) premična kulturna dediščina: okvirno
40,000.000 SIT za predvidoma 15–20 izbranih predlagateljev,
b) knjižnična dejavnost: za projekte nakupa bibliobusa okvirno 24,500.000 SIT za
predvidoma enega izbranega predlagatelja,
za druge projekte okvirno 14,000.000 SIT za
predvidoma 15–20 izbranih predlagateljev.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2004
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določata
Zakon o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in Zakon
o izvrševanju proračuna RS za leti 2004 in
2005 (Uradni list RS, št. 130/03). Projekti
morajo biti zaključeni do 31. 10. 2004.
8. Razpisni rok: razpis JPR11-04 se prične 9. 4. 2004 in zaključi 10. 5. 2004.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavne obrazce po razpisnih področjih
in vrstah projektov;
– prilogo »izjave predlagatelja o izpolnjevanju splošnih pogojev;
– ocenjevalne liste.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce,
– potrdilo o registraciji oziroma seznam
referenc (razen če je prijavitelj posredoval
kopijo izpiska iz registra že v okviru drugega
razpisa ministrstva za leta 2004–2006 oziroma je bil tega oproščen),
– podpisane in ožigosane izjave predlagatelja o izpolnjevanju pogojev,
– obvezne priloge, navedene na prijavnih obrazcih.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http:
//www.gov.si/mk, kjer najdejo tudi vse ostale
podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena
članov strokovnih komisij, ipd.).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo
v času razpisnega roka zainteresiranim
predlagateljem razpisno dokumentacijo
tudi poslati.
10. Oddaja in dostava predlogov
10.1. Vloga mora biti izpolnjena na razpisnem obrazcu za ustrezno razpisno po-
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dročje in vrsto projekta in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene
v razpisni dokumentaciji. Če prijavitelj prijavi dva projekta, mora vsak projekt poslati
v ločeni kuverti in za vsak projekt priložiti
popolno razpisno dokumentacijo.
Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana do 10. 5. 2004 oziroma najkasneje ta
dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečateni kuverti z izpisom na prednji
strani: Ne odpiraj – Prijava na projektni razpis
2004 z obvezno navedbo razpisnega področja (premična kulturna dediščina/knjižnična
dejavnost) in oznako JPR11-04. Na hrbtni
strani kuverte mora biti navedba predlagatelja: naziv in naslov (sedež).
10.2. Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 10. 5. 2004 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.
10.3. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
10.4. Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v
celoti je možno le v razpisnem roku z nujno
oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da je predlagatelj
seznanjen z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
11. Izločitev vlog
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge;
– nepopolne vloge.
12. Pristojni uslužbenki: za dajanje
informacij in pojasnil sta pristojni: Vida.Koporc@gov.si, tel. 01/369-59-50, Tatjana.likar@gov.si, tel. 01/369-59-65.
13. Uradne ure in vpogled v razpisno
dokumentacijo
Uradne ure ministrstva 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 ministrstva
so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9.
do 11. ure.
Zainteresiranim osebam je omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo v vložišču
ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana),
kot je navedeno pod točko 9.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelje obvestilo o
rezultatih strokovne presoje in ocenjevanja
vlog s strani strokovnih komisij najkasneje v
enem mesecu po zaključku odpiranja vlog,
ki se bo pričelo 12. 5. 2004.
Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih
projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa in največ do vrednosti, določenih s
tem razpisom.
Ministrstvo za kulturo
Ob-9015/04
Na podlagi 175. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 47/03) Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov obeležitve
10. obletnice mednarodnega leta
družine 2004

I. Namen razpisa: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve je oktobra 2003
objavilo javni poziv za obeležitev 10. obletnice mednarodnega leta družine. Temeljni
namen predmetnega javnega razpisa je v
sodelovanju z različnimi institucijami, društvi,
združenji in tudi občinami izpeljati različne
programe aktivnosti, ki bodo potekali tako na
nacionalni kot tudi lokalni ravni po vsej državi.
Ministrstvo bo programe prijaviteljev, ki bodo
izpolnjevali razpisne pogoje, ocenilo glede na
postavljena merila in glede na razpoložljiva
sredstva odločilo o višini sredstev, s katerimi
bo izbrane programe sofinanciralo.
II. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov obeležitve 10. obletnice mednarodnega leta družine 2004 v naslednjih
vsebinskih sklopih:
1. Rizičnost mladosti: problem staršev
in otrok (vsebinski poudarki: problematika
na področju drog, nasilja, kriminala, težav v
šoli in doma, problem »prave« vzgoje, razvajenost-rak sodobne vzgoje idr.).
2. Spremenjene vloge sodobnega starševstva (vsebinski poudarki: spremenjene
oblike bivanja in dela v postindustrijski
informacijski družbi, ključne spremembe
v tipologiji družin – porast enostarševskih
družin in parov brez otrok, sodobna vloga
ženske: matere-delavke; aktivna vloga očetov pri vzgoji in varstvu otrok; skrb za stare,
invalide, onemogle ipd.).
3. Otroci s posebnimi potrebami (vsebinski poudarki: sprejemanje »drugačnosti«
kot del vzgoje; integracija telesno in duševno prizadetih otrok v običajno sredino; invalidnost; rejništvo ipd.).
Razpis zasleduje naslednje cilje:
– okrepiti sposobnosti politike v smislu
povečanja razvojnih potencialov družin,
– povečati zavedanje družinske problematike med vladnimi institucijami, parlamentom in širšo javnostjo,
– prevzeti obvezo do poročil in ugotovitev na okroglih mizah o družinskih potrebah
in situacijah, identificirati specifične rešitve
in probleme na vseh ravneh,
– zvišati učinkovitost lokalnih, regionalnih in nacionalnih naporov z namenom
izvedbe specifičnih programov, ki se nanašajo na družine, generirati nove aktivnosti in
povečati že obstoječe,
– izboljšati sodelovanje med nacionalnimi in mednarodnimi nevladnimi organizacijami v podporo družinam.
III. Orientacijska vrednost sredstev razpisa je 11,000.000 tolarjev.
IV. Sredstva iz tega razpisa morajo biti
porabljena do 31. 12. 2004.
V. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki:
– so registrirane pri pristojnem organu v
Republiki Sloveniji;
– niso v postopku prisilne poravnave,
stečajnem ali likvidacijskem postopku in ki
niso prenehale poslovati na podlagi sodne
ali druge prisilne odločbe;
– ki jim v zadnjih petih letih ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki
je povezano z njenim poslovanjem ali pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero ji je prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet tega javnega razpisa;
– so poravnale davke, prispevke in druge
obvezne dajatve, ter poslovne obveznosti v
skladu s predpisi Republike Slovenije;
– so finančno in poslovno sposobne.
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Vsi prijavitelji morajo:
1. prijaviti program, ki je predmet razpisa;
2. program izvajati v Republiki Sloveniji;
3. imeti načrt izvajanja programa, ki vsebuje vse elemente, zahtevane v razpisni
dokumentaciji;
4. imeti ustrezno kadrovsko zasedbo;
5. imeti zagotovljene prostorske možnosti za izvajanje programa;
6. imeti izdelan finančni načrt, iz katerega so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa.
VI. Merila za izbor
Pri izboru programov prijaviteljev, bodo
upoštevana naslednja merila:
1. utemeljenost programa,
2. ustreznost programa,
3. ustrezna kadrovska zasedba za izvedbo programa,
4. finančni načrt in stroškovna učinkovitost,
5. termin izvedbe programa.
Programi, ki pri katerem izmed meril pod
točkami 1. in 2. ne bodo prejeli točk, bodo
izločeni iz nadaljnjega ocenjevanja.
Prijavitelj, ki bo pod različnimi naslovi prijavil vsebinsko enak program ali bo navajal
napačne ali zavajajoče podatke, bo z vsemi
prijavami izločen iz obravnave.
VII. Razdelitev sredstev
1. Najbolje ocenjeni programi bodo
sofinancirani od 50 do 100% zaprošenih
sredstev, glede na število točk, pridobljenih
z merili za izbor.
2. Zaprošena sredstva ne smejo predstavljati celotne vrednosti programa.
3. Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje posameznega programa, ne glede
na razdelitvena merila, ne more presegati
2,000.000 SIT.
4. Sofinancirani bodo stroški priprave
in izvajanja programa, kamor sodijo tudi
stroški plačil vseh oblik pogodbenega dela
in avtorskih honorarjev izvajalcev in materialni stroški.
5. Iz predvidenih stroškov bodo izločeni
tisti stroški, ki so sofinancirani iz proračuna v okviru rednih dejavnosti in stroški
investicij.
6. V primeru porabe razpoložljivih sredstev, se sredstva, namenjena za sofinanciranje programov posameznih prijaviteljev
znižajo proporcionalno po posameznem
programu.
7. O odločitvi o izbiri programov, bo predstojnik naročnika izdal sklep in z izbranimi
prijavitelji sklenil pogodbo v obliki standardnega modela. Neizbrani prijavitelji bodo o
izbiri obveščeni z obvestilom.
Delež predvidenih sredstev po vsebinskih sklopih je glede na celotno vrednost
javnega razpisa naslednji:
1. sklop: rizičnost mladosti: problem staršev in otrok – 45%,
2. sklop: spremenjene vloge sodobnega
starševstva – 45%,
3. sklop: otroci s posebnimi potrebami
– 10%.
VIII. Obvezna oblika in vsebina prijave
Prijave na razpis se vložijo na standardnem prijavnem obrazcu, ki je del te razpisne
dokumentacije. Prijavni obrazec je treba izpolniti natančno in v slovenskem jeziku. Pri
izpolnjevanju bodite natančni in kot je mogoče jasni, kar bo olajšalo ocenjevanje. Jasno
in razumljivo podajte dovolj podrobnosti o
predlaganem programu, predvsem glede
doseganja ciljev, rezultatov in učinkov ter
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pomembnosti predlaganega programa glede na navedene cilje.
Popolna vloga mora vsebovati izpolnjen
prijavni obrazec in predpisane listine.
Dokumentacija mora biti urejena po
vrstnem redu, kot je določeno v razpisni
dokumentaciji.
Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu, bodo iz postopka ocenjevanja
izločene. Izločene bodo tudi nepopolne prijave ter prijave, ki niso predmet razpisa.
IX. Predložitev prijav
1. Prijavitelji morajo popolno vlogo poslati na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana ali jo vložiti osebno v vložišču na
naslovu: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
Prijave morajo biti v zapečatenem ovitku z
vidno označbo »Ne odpiraj – vloga za Javni
razpis za sofinanciranje programov obeležitve 10. obletnice mednarodnega leta družine
2004« na prednji strani kuverte. Na kuverti
mora biti tudi označeno, za kateri sklop je
prijava. Na hrbtni strani ovitka morata biti
napisana ime in naslov prijavitelja. Vloge
(prijavni obrazec in priloge) je treba predložiti v enem izvodu.
Na hrbtni strani mora biti napisan naslov
prijavitelja.
2. Rok za oddajo prijav je do vključno
22. aprila 2004.
Šteje se, da je prijava pravočasna, če je
zadnji dan roka oddana na pošti ali če je bila
zadnji dan roka do 14. ure oddana v glavni
pisarni ministrstva (soba 22).
Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno,
komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.
Vsako prijavo je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v svoji
kuverti. Prijave z več vlogami v eni kuverti
bodo v postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega postopka.
X. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo vsak delavnik od 8. do 16.
ure od dneva objave do prijavnega roka na
recepciji Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5 (IV. nadstropje),
Ljubljana.
Razpisna dokumentacija je dostopna
tudi preko interneta na domači strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve na
naslovu http://www.gov.si/mddsz.
XI. Informacije: vse dodatne informacije
v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo
vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in
11. uro od dneva objave do tri dni pred iztekom prijavnega roka preko elektronske
pošte: lea.javornik-novak@gov.si ali na tel.
01/23-91-700 (mag. Lea Javornik Novak).
XII. Datum odpiranja prijav: odpiranje
vlog bo 23. 4. 2004 ob 8. uri na Ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana in ne bo javno.
XIII. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izboru
predvidoma obveščeni v roku 7 dni od dneva končanega odpiranja prijav.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Št. 808-00-1/2004-233
Ob-9050/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport in Ministrstvo za
obrambo, na podlagi Zakona o izvrševanju
proračuna RS za leti 2004 in 2005 (Ur. l. RS,
št. 130/03), 12. in 14. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
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96/02), ter na podlagi 11. člena Pravilnika
o pogojih in postopkih izbora in financiranja
mrežnih raziskovalno-razvojnih programov
v okviru Ciljnega raziskovalnega programa
za podporo strateškega razvoja Slovenije na
posameznih področjih javnega interesa (Ur.
l. RS, št. 46/01), v nadaljevanju »Pravilnik«,
objavljata
javni razpis
za izbiro raziskovalno-razvojnih
projektov Ciljnega raziskovalnega
programa »Znanje za varnost in mir
2004-2010« v letu 2004
I. Ime in sedež uporabnikov proračunskih
sredstev:
– Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana.
II. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbira projektov
za prednostne raziskovalne tematike
Ciljnega raziskovalnega programa (v nadaljevanju: CRP) »Znanje za varnost in
mir 2004-2010« v letu 2004 na naslednjih
področjih CRP:
1. Slovenska vojska 21. stoletja,
2. Razvoj komunikacijskega in informacijskega sistema za Slovensko vojsko in
celoten obrambni sistem,
3. Obramba proti terorizmu, zaščita ljudi
in okolja,
4. Razvoj in upravljanje obrambnega
sistema.
III. Razpisane teme
Razpisane teme predstavljajo usklajen
predlog prednostnih raziskovalnih tem,
oblikovanih na podlagi javnega povabila
k predstavitvi znanstvenoraziskovalnih
tematik v okviru Ciljnega raziskovalnega
programa »Znanje za varnost in mir« v letu
2004 (10. 2. 2004) in na podlagi prioritet, ki
jih je določilo Ministrstvo za obrambo. Izhodišče za izbor razpisanih tem predstavljajo
strateške usmeritve, ki jih določajo sprejeti
strateški dokumenti Ministrstva za obrambo
in Vlade Republike Slovenije na varnostno-obrambnem področju in so naslednje:
1. Oblikovanje obrambnega sistema, ki
bo sposoben zagotavljati izvajanje nacionalne obrambe.
2. Sodelovanje Republike Slovenije v
kolektivni obrambi ter njeno aktivno sodelovanje v operacijah kriznega odzivanja.
3. Prilagoditev obrambnega in celotnega
nacionalno-varnostnega sistema sodobnim
varnostnim izzivom.
4. Okrepitev integracije obrambnega sistema v slovensko družbo.
Teme, ki predstavljajo okvir za prijavo
raziskovalnih projektov, so navedene po
področjih znotraj CRP »Znanje za varnost
in mir 2004-2010«.
Področje 1: Slovenska vojska 21. stoletja
Prednostne raziskovalno razvojne naloge bodo obsegale nadgradnjo opreme
vojaka in enot, ki bo povečala njihovo zaščito v vseh klimatskih razmerah in njihovo
bojno sposobnost. Projekti bodo prednostno usmerjeni v razvoj sistemov oborožitve
in opreme Slovenske vojske, sistemov,
pripomočkov in naprav za podporo vojaškega usposabljanja in urjenja ter sistemov
logistične podpore.
Raziskovalne teme:
1.1. Novi materiali in tehnologije obdelave

Cilj:
1.1.1. Razvoj proti prebojnih nekovinskih
kompozitnih plošč in lupin,
1.1.2. Razvoj premaznih sistemov z
majhno opaznostjo,
1.1.3. Razvoj analitskih in strukturnih
spektroskopskih metod pri vrednotenju
materialov za potrebe vojske in vojaške
industrije,
1.1.4. Razvoj novih tipov vzmeti za vojaška vozila in opremo,
1.2. Bojevnik in oprema bojevnika (fiziološke sposobnosti, vadba, obleka in oprema
bojevnika, prehrana, itd.).
Cilj:
1.2.1. Razvoj vojaške obutve in obleke
za vse klimatske pogoje,
1.2.2. Ustreznost vojaške prehrane,
1.2.3. Razvoj modela preverjanja usposobljenosti pripadnikov SV,
1.2.4. Študija konceptualne rešitve za
izvedbo manjše infrardeče vidnosti bojnih
vozil,
1.2.5. Incidenca kroničnih degenerativnih bolezni pripadnikov SV.
1.3. Eksplozivna sredstva in viri energije
Cilj:
1.3.1. Razvoj naprednih jedrskih metod
v humanitarnem razminiranju,
1.3.2. Raziskava stabilnosti vojaških
smodnikov in razvoj metod detekcije eksplozivnih snovi,
1.3.3. Razvoj vadbenih vložnih elementov za ročne raketomete in lahke prenosne
protioklepne sisteme.
1.4. Laserski, radarski in optični sistemi
Cilj:
1.4.1. Razvoj metod in sistemov za slikanje terena ter detekcijo in razpoznavanje
tarč,
1.4.2. Razvoj hidrotekoče digitalne
barvne kamere za uporabo pri preučevanju
strelnega orožja,
1.4.3. Razvoj sistema za detekcijo laserskih signalov za vodenje protioklepnih
raket,
1.4.4. Razvoj letala brez posadke za
opazovanje in slikanje terena ter RKB izvidovanje.
1.5. Senzorski in merilni sistemi
Cilj:
1.5.1. Razvoj in priprava fotoelektričnih
celic Graetzetovega tipa,
1.5.2. Napredni senzorski sistem za nadzor bojišča,
1.5.3. Analiza scene vidnega polja in
ocena stanja bojišča,
1.5.4. Integracija večnamenske prenosne termovizijske kamere z merilno napravo
za protioklepna sredstva.
Področje 2: Razvoj komunikacijskega in
informacijskega sistema za Slovensko vojsko in celoten obrambni sistem
Prednostne raziskovalno razvojne teme
bodo vključevale razvoj komunikacijskega
in informacijskega sistema za podporo
poveljevanja in kontrole, obveščevalne zagotovitve ter logistične podpore, vključno
s povečanjem zmogljivosti vojske v zagotovitvi zdravstvenih informacij. Posebna
pozornost bo namenjena digitalizaciji bojišča, računalniškim vojaškim modelom in
simulacijam, geografskim informacijskim
sistemom, elektronskemu bojevanju, razvoju optimizacijskih modelov, sistemov za
spremljanje in detekcijo v realnem času
ter robotiki. Pozornost bo usmerjena tudi
v razvoj elektronskih podatkovnih baz za
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potrebe celotnega obrambnega sistema in
civilno kriznega načrtovanja na nivoju Republike Slovenije, v razvoj stacionarnih in
mobilnih komunikacijskih in informacijskih
omrežij za potrebe obrambnega sistema in
njegovega povezovanja v zavezništvu ter
zaščita le teh.
Raziskovalne teme:
2.1. Govorne tehnologije
Cilj:
2.1.1. Izboljšanje kvalitete govornega
signala in razvoj kodirnikov – dekodirnikov
govora za vojaške komunikacijske sisteme,
2.1.2. Nadgradnja sistema za avtomatsko razpoznavanje slovenskega jezika ter
prevajanje v angleški jezik in obratno.
2.2. Varnost omrežij, varnost podatkov
in kriptografija
Cilj:
2.2.1. Eliptična kriptografija,
2.2.2. Varnost in zaščita podatkov v
obrambnem informacijsko komunikacijskem sistemu,
2.2.3. Elektromagnetna zaščita prostorov in naprav za preprečevanje odtekanja
zaupnih informacij.
2.3. Informacijski in inteligentni sistemi
Cilj:
2.3.1. Razvoj sistema za interaktivno
spremljanje dinamike vozil in ljudi,
2.3.2. Razvoj novih metod za analizo
satelitskih podatkov,
2.3.3. Digitalizacija bojišča: integrirana
informacijska podpora poveljevanju in nadzoru ter odločanju,
2.3.4. Razvoj sistema digitalnega zemljevida 2D in 3D za orientacijo in gibanje v
prostoru na kopnem, zraku in morju,
2.3.5. Razvoj modela in programa za
usposabljanje sil za zaščito in reševanje ob
nesrečah z nevarnimi snovmi,
2.3.6. Razvoj modelov in simulacij inženirskega delovanja.
2.4. Komunikacijski sistemi
Cilj:
2.4.1. Profesionalni sistem mobilnih komunikacij,
2.4.2. Taktična brezžična podatkovna
omrežja,
2.4.3. Telekomunikacijski sistemi na GHz
frekvenčnem področju.
Področje 3: Obramba proti terorizmu, zaščita ljudi in okolja
Prednostne raziskovalno razvojne naloge
bodo vključevale zaznavanje različnih oblik
terorizma, modeliranje posledic kemičnega,
biološkega in radiološkega terorizma, zaščito populacije in objektov pred kemičnimi
in biološkimi agensi, detekcijo eksplozivov,
medicinske protiukrepe ter sociološke in psihološke posledice različnih oblik terorizma.
Posebna pozornost bo namenjena spremljanju, sanaciji in zaščiti okolja na območjih, ki
jih uporablja Slovenska vojska, ter zbiranju,
predelavi in uničevanju vojaških odpadkov
ob minimalnih vplivih na okolje.
Raziskovalne teme:
3.1. Biometrični sistemi
Cilj:
3.1.1. Razvoj celovitega biometričnega
varnostnega sistema za avtentikacijo oseb
za potrebe SV in boja proti terorizmu,
3.2. Odkrivanje nevarnosti terorističnega
napada.
Cilj:
3.2.1. Razvoj multifunkcionalnih senzorjev kvalitete pitne vode.
3.2.2. Terorizem – pojmovanje, razsežnosti, preventivno in represivno odzivanje
na terorizem,

3.2.3. Modeliranje terorističnega delovanja, terorističnega napada ter možnih oblik
obrambe.
3.3. Zaščita ljudi in sredstev
Cilj:
3.3.1. Razvoj mobilnega okoljskega
informacijskega sistema za spremljanje in
modeliranje širjenja onesnaženja z radiološkimi, biološkimi in kemičnimi polutanti
v ozračju,
3.3.2. Razvoj in ovrednotenje biofizikalnih lastnosti zaščitne opreme s pomočjo
modelov,
3.3.3. Obramba proti bioterorizmu ter
razvoj baze biološkega orožja,
3.3.4. Atlas ogroženosti Slovenije z vidika naravnih in drugih nesreč,
3.3.5. Postopki za kemijsko izvidovanje
enot za RKB zaščito v elektronski obliki,
3.3.6. Ugotavljanje požarne ogroženosti,
3.3.7. Vpliv podnebnih sprememb na nacionalno varnost,
3.3.8. Razvoj sistema za odkrivanje posledic uporabe biološkega orožja, vključno z
gensko spremenjenimi organizmi (GSO).
3.4. Varovanje in remediacija okolja
Cilj:
3.4.1. Analiza tveganja za okolje zaradi
vojaških dejavnosti znotraj in v okolici vojaških vadbišč; razvoj okoljskega informacijskega sistema za spremljanje okoljskih
parametrov na vadbiščih v uporabi SV,
3.4.2. Analiza, razvoj modela in simulacija posledic napada na jedrske objekte in
objekte kemične industrije v Sloveniji,
3.4.3. Ocena kemijske nevarnosti in ocena tveganja za spojine, ki so zanimive za
vojaške namene,
3.4.4. Razvoj novih metod za uničevanje
nevarnih vojaških snovi in odpadkov,
3.4.5. Biološki toksini v površinskih vodah, delovanje in zaščita,
3.4.6. Razvoj modela in simulacija prenosa kemičnih in bioloških substanc v vire
pitne vode kot posledica terorizma.
3.5. Vpliv bolezni, bojnih strupov in sevanja na človeka
Cilj:
3.5.1. Raziskava vpliva strupov in sodobnih virusov ter medicinski ukrepi,
3.5.2. Obramba pred delovanjem naravnih toksinov,
3.5.3. Raziskava elektromagnetnega
sevanja radijskih telekomunikacijskih sistemov in postopkov človeka pri ravnanju
s temi napravami,
3.5.4. Vpliv ekstremnih naporov in poškodb na imunsko stanje in obolevnost za
okužbami,
3.5.5. Razvoj medicinske rehabilitacijske
metode z uporabo kombinirane laserske naprave.
Področje 4: Upravljanje obrambnega
sistema
V to poglavje sodijo prednostne raziskovalno razvojne naloge pridobivanja, razvoja
in upravljanja človeških virov, izobraževanja
in sistema usposabljanja predvsem vojaških
oseb, vpliv človeških dejavnikov na zmogljivosti vojaka in obvladovanje stresa, analize
varnosti okolja ter študije virov ogrožanja
varnosti, politika in delovanje različnih varnostnih struktur ter njihov pomen za Slovenijo, analiza nove geopolitične vloge Slovenije
po vstopu v EU in Nato, problemi varnosti
in sodelovanja v Srednji in Jugovzhodni
Evropi, civilno-vojaški odnosi, mednarodno
humanitarno pravo ter pravo oboroženih
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spopadov, vojaška zgodovina, vojaško izrazoslovje, obrambna ekonomika ter sistem
planiranja in upravljanja obrambnih virov.
Raziskovalne teme:
1.1 Pridobivanje in razvoj človeških virov
(poklicna vojska, prostovoljna rezerva, obvezna rezerva)
Cilj:
4.1.1. Analiza interesa za vojaško službo,
4.1.2. Analiza kompetenc in management znanja v obrambnem sistemu,
4.1.3. Ženske v Slovenski vojski,
4.1.4. Varnostna in obrambna kultura,
vzgoja mladih za varnost,
4.1.5. Socialno-psihološki vidiki kariernega sistema v SV.
4.2. Izobraževanje in usposabljanje
Cilj:
4.2.1. Namenske računalniške aplikacije
za izobraževanje in usposabljanje na daljavo na obrambnem področju,
4.2.2. Funkcionalna pismenost zaposlenih na obrambnem področju,
4.2.3. Razvoj in uporaba informacijske tehnologije pri vzpostavitvi specialne vojaške digitalne knjižnice v
intranetnem/internetnem okolju,
4.2.4. Nadgradnja slovenskega vojaškega slovarja-večjezični vojaški slovar,
4.3. Krizno upravljanje in človeški dejavniki v kriznih situacijah.
Cilj:
4.3.1. Oblikovanje sistema kriznega
upravljanja v RS,
4.3.2. Psihološka obramba,
4.3.3. Vloga socialnega kapitala v kriznih
razmerah,
4.3.4. Socialno delo v kriznih razmerah,
4.3.5. Posttraumatski sindrom udeležencev vojaških operacij.
4.4.Vojaška zgodovina in vojne veščine
Cilj:
4.4.1. Oblikovanje slovenskih oboroženih
sil in odnos Slovencev do njih 1918-1991,
4.4.2. Osamosvojitvena vojna v Sloveniji,
4.4.3. Podpolkovnik Jurij Vega – vojak
in balistik.
4.5. Obrambna ekonomika in obrambno
načrtovanje
Cilj:
4.5.1. Analiza in optimizacija funkcij in
poslovnih procesov MO,
4.5.2. Razvoj karte Joint Operations
Graphics,
4.5.3. Razvoj interaktivnih državnih načrtov zaščite in reševanja v elektronski obliki
in njihova integracija,
4.5.4. Razvoj sistema za oblikovanje
strokovnih podlag obrambnih območij v
perspektivni uporabi MO,
4.5.5. Razvoj logističnega sistema Slovenske vojske,
4.5.6. Optimizacija transportne logistike
cestnega prometa v Slovenski vojski,
4.5.7. Logistična podpora Luke Koper
vojaškim ladjam,
4.6. Politika in delovanje varnostnih
struktur
Cilj:
4.6.1. Model ocenjevanja ogrožanja nacionalne varnosti RS,
4.6.2. Sistem nacionalne varnosti RS v
novih razmerah,
4.6.3. Problemski vidiki sodelovanja v
OVSE v letih 2004, 2005 in 2006,
4.6.4. Varnost in sodelovanje v srednji
in JV Evropi,
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4.6.5. Etični vidiki globalizacije in svetovnega miru.
4.7. Civilno vojaški odnosi
Cilj:
4.7.1. Legitimnost Slovenske vojske in
javno mnenje,
4.7.2. Sodelovanje Slovenske vojske in
slovenskega gospodarstva,
4.7.3. Sodelovanje Slovenske vojske z
nevladnimi organizacijami,
4.7.4. Oblike civilnega nadzora nad
vojsko.
IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
a) Na razpis se lahko prijavi pravna
ali fizična osebe, ki je vpisana v evidenco
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport za
opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji ter izpolnjuje pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni
dejavnosti in predpisi Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport.
Vodja projekta mora biti zaposlen v organizaciji, ki je prijavitelj projekta in izpolnjevati
pogoje za odgovornega nosilca raziskovalnega projekta predpisane z 29. členom Zakona o raziskovalno-razvojni dejavnosti.
b) Prijava na razpis mora vsebovati prijavni obrazec in vse v prijavnem obrazcu navedene samostojne priloge, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije.
c) V postopku za izbor projektov bodo
obravnavane prijave, ki vsebujejo vse z
razpisom in obrazci zahtevane podatke in
dokazila, ki prispejo na Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v roku, določenem s
tem razpisom.
Nepravočasno in nepravilno označenih
prijav komisija za odpiranje ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijavitelju.
V. Osnovna merila za izbor projektov
Merila za izbor projektov so:
1. Kakovost prijave in raziskovalni značaj
prijave z vidika splošne kakovosti predloga
projekta in projektne skupine (interdisciplinarnost vsebin raziskovalnega načrta,
medinstitucionalno sestavljena projektna
skupina, metodološka utemeljenost projekta in prikaz uporabe pričakovanih rezultatov,
raziskovalne reference projektne skupine,
ter reference skupine glede na njeno učinkovitost pri prenosu in uveljavljanju znanja
za gospodarski in družbeni razvoj države).
2. Primernost prijave glede na razpisane
teme (usklajenost s strateškimi usmeritvami
na varnostno-obrambnem področju, usklajenost s področji, temami in cilji razpisa CRP,
prispevek prijave k zmogljivostim obrambnih sil).
3. Izvedljivost projekta (časovna opredelitev projekta, natančna opredelitev stroškov
projekta, usposobljenost in opremljenost
projektne skupine).
Vrednotenje meril je sestavni del projektne dokumentacije.
Prijave bodo ocenjene po postopku in na
način kot ga določa Pravilnik CRP.
Prednost bodo imele prijave, ki bodo zajemale večje število ciljev znotraj razpisane
teme!
Ministrstvo za obrambo in Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport bosta pri izboru
projektov upoštevala predlog Strokovnega
sveta CRP vključno s predlogom morebitnih združevanj posameznih prijav v skupne
projekte.
VI. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki jih za izvajanje
izbranih projektov po tem razpisu namenja-
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ta Ministrstvo za obrambo in Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport je 2.400,000.000
SIT: od tega Ministrstvo za obrambo
2.340,000.000 SIT; Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport pa 60,000.000 SIT.
Okvirni deleži sredstev po posameznih
področjih so naslednji:
– področje 1 – Slovenska vojska 21.
stoletja: 40%,
– področje 2 – Razvoj komunikacijskega
in informacijskega sistema za Slovensko
vojsko in celoten obrambni sistem: 20%,
– področje 3 – Obramba proti terorizmu,
zaščita ljudi in okolja: 20%,
– področje 4 – Razvoj in upravljanje
obrambnega sistema: 20%.
VII. Časovni okvir in roki za izvedbo
programa: trajanje posameznih projektov
bo določeno na podlagi evalvacije prijav.
Praviloma naj bi bili projekti največ dvoletni,
izjemoma so projekti lahko tudi daljši.
VIII. Rok za predložitev prijav in način
predložitve ter opremljenost prijav
Ne glede na način prenosa morajo prijave prispeti v vložišče Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana,
najkasneje do ponedeljka, 3. maja 2004 do
14. ure.
Prijava mora biti poslana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti:
– vidna označba »Ne odpiraj – Prijava
na razpis za izbiro raziskovalno-razvojnih
projektov »CRP MIR 2004-2010«,
– naslov Ministrstva za šolstvo, znanost
in šport,
– naslov prijavitelja.
IX. Datum odpiranja prijav: odpiranje
prijav bo 4. maja 2004 ob 9. uri v sejni sobi
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport (III.
nadstropje, Trg OF 13, Ljubljana).
X. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
projektov bodo obveščeni o izbiri v roku 45
dni od zaključka razpisa.
XI. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
Razpisno dokumentacijo:
prijavni obrazci z navodili za njihovo izpolnjevanje,
in priloge:
– podrobnejša predstavitev ciljev po posameznih temah (priloga 1),
– vzorec pogodbe (priloga 2),
– evalvacijski list projektnih prijav (priloga 3),
dvignejo zainteresirani prijavitelji od dneva te objave do izteka prijavnega roka pri
vratarju Ministrstva šolstvo, znanost in šport,
Trg OF 13, Ljubljana.
Razpis in razpisna dokumentacija bo od
dneva objave razpisa na voljo tudi na spletni strani Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport: http://www.mszs.si/ in Ministrstva za
obrambo: http://www.mors.si/.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo prijavitelji na Ministrstvu za obrambo
(dr. Mirna Macur: mirna.macur@mors.si, in
Renata Mihalič: renata.mihalic@mors.si),
in na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport (Aljana Pogačnik: aljana.pogacnik@gov.si).
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Ministrstvo za obrambo
Št. 324-35/2004
Ob-9054/04
Na podlagi prvega odstavka 19. člena
Pravilnika o ocenjevanju in razvrščanju govejih trupov in polovic na klavni liniji (Uradni

list RS, št. 103/01) Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano objavlja
javni razpis
za določitev strokovne organizacije
oziroma posameznikov, ki organizirajo
usposabljanje za delo kontrolorjev in
strokovno izpopolnjevanje kontrolorjev
za ocenjevanje in razvrščanje govejih
trupov in polovic na klavni liniji
A) Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je določitev strokovne organizacije oziroma posameznikov, ki organizirajo usposabljanje za delo kontrolorjev in
strokovno izpopolnjevanje kontrolorjev za
ocenjevanje in razvrščanje govejih trupov in
polovic na klavni liniji, skladno s 19. členom
Pravilnika o ocenjevanju in razvrščanju govejih trupov in polovic na klavni liniji (Uradni
list RS, št. 103/01).
B) Upravičenci: prijavijo se lahko pravne
ali fizične osebe, ki so registrirane za organiziranje in izvajanje pedagoške dejavnosti.
C) Priloge k vlogi
Vlagatelji morajo predložiti k vlogi naslednja dokazila:
1. ime in naslov oziroma firmo in sedež
upravičenca, ki se javlja na javni razpis;
2. formalni pravni status pravne oziroma
fizične osebe in dejavnost, za katere je registrirana (kopija izpiska iz sodnega registra,
ki je star največ dva meseca); če so upravičenci tuje pravne osebe morajo predložiti
dokazila v slovenščini in dati izjavo, da bodo
vsi postopki in vodenje dokumentacije potekali v slovenskem jeziku;
3. dokazilo o najemu ali lastništvu
ustreznih poslovnih prostorov za opravljanje pedagoške dejavnosti za usposabljanje
kontrolorjev;
4. cenik storitev (cena enega izobraževanja (ne glede na število slušateljev) vključujoč vse stroške od honorarja predavatelja,
najema oziroma plačila prostorov in drugih
stroškov povezanih z izobraževanjem,
vključno z DDV);
5. natančen program po urah izobraževanja skladno z zahtevami pravilnika;
6. dokazila o strokovni usposobljenosti:
– kolikor že opravljajo strokovna izobraževanja kontrolorjev, ustrezna dokazila;
– kolikor opravljajo pedagoško dejavnost s področja kakovosti govejega mesa,
ustrezna dokazila;
– kolikor strokovno delujejo na področju
kakovosti govejega mesa, ustrezna dokazila;
– kolikor razvijajo nove metode ali sodelujejo pri razvijanju novih metod za ocenjevanje in razvrščanje govedi, ustrezna
dokazila;
– kolikor sodelujejo z EU Komisijo kot
mednarodni inšpektorji za nadzor nad ocenjevanjem in razvrščanjem govejih trupov,
ustrezna dokazila.
Za ustrezna dokazila iz točke 6 tega razpisa, se bodo štela tudi dokazila strokovnih
kadrov, s katerimi ima vlagatelj sklenjen pogodbeni odnos kolikor bo predložena tudi
veljavna pogodba.
Kolikor se po pozivu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v osmih dneh
vlogo ne dopolni, se ta šteje kot nepopolna.
Nepopolne in prepozno prispele vloge se
zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
D) Način in rok za vložitev prijave
Pisne prijave z vso zahtevano dokumentacijo morajo biti dostavljene v vložišče: Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
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prehrano, Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana,
najkasneje do 4. maja 2004 do 15. ure. Vse
pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z besedami: “za javni razpis
strokovne organizacije – ne odpiraj”.
E) Odpiranje in izbiranje vlog
Odpiranje prispelih vlog je javno in bo
5. maja 2004 ob 10. uri v sobi 643 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 56, 58 v Ljubljani.
Minister je imenoval strokovno komisijo
za odpiranje, pregled in ocenitev vlog, prispelih na javni razpis. Minister bo z odločbo
imenoval eno ali več strokovnih organizacij
za usposabljanje za delo kontrolorjev in
strokovno izpopolnjevanje kontrolorjev za
ocenjevanje in razvrščanje govejih trupov
in polovic na klavni liniji, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Merila za izbor:
a) Strokovna usposobljenost:
– vlagatelj, ki že opravlja strokovno izobraževanje kontrolorjev – 50 točk,
– vlagatelj, ki opravlja pedagoško dejavnost s področja kakovosti mesa govedi
– 40 točk,
– vlagatelj, ki strokovno deluje na področju kakovosti govejega mesa – 30 točk,
– vlagatelj, ki razvija nove metode za
ocenjevanje in razvrščanje govedi – 40
točk,
– vlagatelji, ki sodelujejo z EU komisijo
kot mednarodni inšpektorji za nadzor nad
ocenjevanjem in razvrščanjem govejih trupov – 40 točk.
b) Cena na uro izobraževanja:
– najnižja cena (vključujoč vse stroške)
– 50 točk.
Za vsako odstotno enoto razlike v ceni,
se od 50 točk odbije po 1 točka.
Merila se med seboj seštevajo.
Za strokovno organizacijo za usposabljanje za delo kontrolorjev in strokovno izpopolnjevanje kontrolorjev za ocenjevanje
in razvrščanje govejih trupov in polovic
na klavni liniji bodo zbrani tisti vlagatelji,
ki bodo v skupnem seštevku dosegli vsaj
100 točk.
F) Imenovanje in sklenitev pogodbenega
razmerja
Po objavi odločbe o določitvi strokovne
organizacije v Uradnem listu RS, minister z
strokovnimi organizacijami sklene pogodbo,
v kateri se podrobneje opredeli medsebojno
pogodbeno razmerje.
Vlagatelji vlog bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni najpozneje v roku 60 dni
od datuma odpiranja vlog.
G) Informacije
Dodatne informacije o razpisu so na
voljo pri Lucijanu Cenciču na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, tel. 01/478-90-26, e-pošta: lucijan.cencic@gov.si.
Razpisna dokumentacija se lahko dvigne
na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Sektorju za varnost in kakovost
hrane, soba 601 od dneva objave razpisa,
med 9. in 15. uro.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 10/2004
Ob-9531/04
Na podlagi 7. člena Akta o ustanovitvi
javne ustanove “Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad” (Uradni list RS, št. 63/01, 78/01
in 59/03) Ad futura objavlja

javni razpis
za štipendijo za magistrski študij
evropskih zadev na Univerzi v
Limericku
1. Predmet razpisa: znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad in Univerza v Limericku bosta za
študijsko leto 2004/2005 podelila skupno štipendijo slovenskemu državljanu, ki bo sprejet na enoletni podiplomski študij »Master of
Arts in European Integration« na Univerzi v
Limericku.
2. Pogoji razpisa
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
a) je državljan Republike Slovenije;
b) njegova povprečna ocena na celotnem dodiplomskem študiju je 8,5 ali več;
c) ima univerzitetno diplomo iz ekonomije, prava, politologije ali sociologije pridobljeno v Republiki Sloveniji;
č) odlično znanje angleškega jezika;
d) bo v študijskem letu 2004/2005 sprejet na podiplomski študij »Master of Arts in
European Integration« na Univerzi v Limericku, Irska.
3. Prijava in zahtevani dokumenti
Poleg izpolnjene in podpisane prijavnice
naj bodo priložena tudi naslednja dokazila o
izpolnjevanju pogojev:
– potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– potrdilo o zaključeni univerzitetni izobrazbi – diplomo ustrezne smeri,
– uradno potrdilo o doseženih ocenah
vseh letnikov zaključenega dodiplomskega
študija in oceno diplome, če ta obstaja,
– življenjepis (v angleškem jeziku), kjer
kandidat navede tudi svoje dosežke in nagrade na študijskem, znanstvenem oziroma
strokovnem področju in o tem priloži dokazila,
– motivacijsko pismo (v angleškem jeziku), dolgo največ eno stran.
Kandidate prosimo, da življenjepis in motivacijsko pismo oddajo v pisni in elektronski
obliki na naslov: info@ad-futura.si, s pripisom »Univerza v Limericku«.
4. Ocenjevanje prijav
Prijave vseh kandidatov bodo pregledane in ugotovljeno bo, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Če bo iz prijave kandidata ali
iz priloženih dokazil razvidno, da kandidat
razpisnih pogojev ne izpolnjuje, bo njegova
vloga zavrnjena.
Kandidati bodo povabljeni na razgovor, ki
ga bo opravila komisija, sestavljena iz predstavnikov Univerze v Limericku in fundacije
Ad futura. Razgovor bo potekal v angleškem
jeziku. Kandidat, ki bo v izbirnem postopku
sprejet na Univerzo v Limericku, bo prejel
štipendijo fundacije Ad futura.
5. Pogodbene obveznosti: upravičenec
do štipendije se bo s pogodbo o štipendiranju, ki jo bo sklenil s fundacijo Ad futura,
obvezal, da bodo po uspešno zaključenem
študiju sklenili delovno razmerje z delodajalcem s sedežem v Republiki Sloveniji, kjer bo
moral biti zaposlen najmanj 1 leto.
6. Obseg štipendije: štipendija vključuje
stroške šolnine, nastanitve, prehrane, literature in letalski prevoz.
7. Rok in način oddaje prijav: kandidati
pošljejo prijavo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: Ad futura, Kotnikova 34, 1000 Ljubljana (s pripisom: Univerza
v Limericku). Rok za zbiranje prijav prične
teči naslednji dan po objavi tega razpisa
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ter traja do izteka zadnjega dne roka, ki je
23. april 2004.
Dokumentacija je oddana do roka, če je:
– poslana z navadno pošto tako, da je
bila dostavljena Ad futuri najkasneje zadnji
dan roka,
– poslana s priporočeno pošto najkasneje zadnji dan roka, pri čemer se upošteva
datum na poštnem žigu,
– vročena uradni osebi na sedežu Ad
future najkasneje zadnji dan roka v času
uradnih Uradni
8. Dostopnost dokumentacije: prijavnica
in ostala razpisna dokumentacija je na voljo
na spletni strani oziroma na sedežu Ad future v času uradnih ur od ponedeljka do petka
od 12. do 15. ure. Dodatne informacije so na
voljo v času uradnih ur osebno, po telefonu
in po elektronski pošti.
Ad futura, javni sklad
Ob-9586/04
Zavod za turizem Ljubljana, Gregorčičeva 7, Ljubljana objavlja na podlagi programa
dela Zavoda za turizem za leto 2004, ki ga
je sprejel upravni odbor Zavoda za turizem
Ljubljana na 10. seji dne 14. 1. 2004, Odloka o proračunu MOL za leto 2004 (Ur. l.
RS, št. 31/04) in Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 47/03)
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
turističnih prireditev na javnih in
javno dostopnih površinah, ki jih ima
v programu dela Zavod za turizem
Ljubljana za leto 2004, ter drugih
turističnih prireditev na javnih in javno
dostopnih površinah Mestne občine
Ljubljana po predlogih izvajalcev
I.
1. Predmet razpisa:
A) Predmet razpisa je sofinanciranje
turističnih prireditev na javnih in javno dostopnih površinah, ki jih ima v programu
dela v letu 2004 Zavod za turizem Ljubljana, in sicer:
– Maturantska parada; 21. maj 2004,
– Tivolska promenada; od maja do septembra 2004,
– Umetniški programi ob Ljubljanici; od
maja do oktobra 2004,
– Jagodna nedelja; junij 2004,
– Kresna noč na Ljubljanici; 24. junij
2004,
– Festival uličnih gledališč; julij 2004,
– Otroško poletje v Ljubljani; julij, avgust
2004,
– Noč v Stari Ljubljani; avgust (predvidoma 27. in 28. 8. 2004),
– Srednjeveški dan v Ljubljani; september (predvidoma 11. in 12. september
2004),
– Kostanjeva nedelja; oktober 2004,
– Čarovniško popoldne na Cankarjevem
nabrežju; 31. 10. 2004,
– Martinovanje; november (predvidoma
13. 11. 2004).
B) Predmet razpisa so predlogi drugih
turističnih prireditev na javnih in javno dostopnih površinah na območju MOL, ki niso
zajeti v točki A) in jih predlagajo izvajalci,
udeleženci razpisa.
2. Vsebina vloge:
Vloga mora vsebovati naslednje podatke
in dokazila:
– ime in naziv potencialnega ponudnika
oziroma izvajalca (pravne osebe oziroma
podjetnika posameznika),
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– dokazilo o identifikaciji in razvrstitvi
dejavnosti Statističnega urada Republike
Slovenije,
– izpis iz sodnega registra (registracija),
star največ 30 dni,
– dokazilo o sofinanciranju oziroma izjava o angažiranju lastnih sredstev,
– reference ponudnika oziroma izvajalca
ter sodelujočih na prireditvi,
– izdelan projekt prireditve, vključno s
scenografsko zasnovo, kostumografijo in
po potrebi režijo ali dispozicija vsebine projektne naloge v primeru, ko gre za pripravo
zasnove prireditve,
– način izvedbe projekta in izvedbeni
roki,
– vrednost in cena celotnega projekta s
finančno konstrukcijo in načinom zagotovitve pokrivanja prireditvenih stroškov,
– izjava ponudnika oziroma izvajalca,
da je prireditev izvedljiva glede na veljavne
predpise s področja varnosti,
– parafiran vzorec pogodbe (parafirana
vsaka stran).
3. Merila in pogoji
Ponudniki so lahko pravne osebe in
podjetniki posamezniki, ki so registrirani in
imajo tudi ustrezna dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet vsebine ponudbe
in bodo prireditve izvajali od dneva objave
tega razpisa do 15. 11. 2004.
Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki
prireditev, ki:
– ponujajo zanimive in turistično privlačne programe prireditev,
– vključujejo priznane ustvarjalce, katerih prireditve so umetniško naravnane in
primerne ter scensko zanimive za izvedbo
na javnih površinah,
– so pretežno brezplačne oziroma je
cena vstopnic simbolična,
– poudarjajo pozitivno predstavo o Ljubljani kot sodobni evropski prestolnici,
– so okolju prijazne in prispevajo k promociji kulture v Ljubljani,
– imajo mednarodni značaj oziroma so
mednarodno zanimive,
– pomenijo obogatitev celovite turistične
ponudbe Ljubljane,
– so namenjene otrokom in mladim in so
pomembne za razvoj turizma mladih.
Ob zaključku prireditve poda izvajalec
finančno in vsebinsko poročilo.
4. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna višina sredstev za turistične prireditve in programe z razpisanih področij A)
in B) za leto 2004 znaša 25,000.000 SIT.
Na podlagi naštetih meril in pogojev bo
Zavod za turizem Ljubljana sofinanciral projekte v višini do največ 40 odstotkov celotne
vrednosti projekta. Odobrena sredstva bodo
izvajalcem nakazana praviloma po izvedbi.
5. Rok za izvedbo izbranih turističnih
prireditev in programov
Rok za izvedbo prireditev iz razpisanega
področja A) je vezan na terminski plan prireditev za leto 2004.
Rok za izvedbo turističnih prireditev in
porabo odobrenih sredstev iz razpisanega
področja B) je 15. november 2004.
II.
1. Rok za predložitev vlog: vloge na razpis pošljite priporočeno s povratnico ali oddajte osebno na naslovu Zavod za turizem
Ljubljana, Gregorčičeva 7, Ljubljana z oznako “Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za
turistične prireditve v Ljubljani”. Komisija bo
upoštevala vloge, ki bodo prispele na sedež
Zavoda za turizem Ljubljana, Gregorčičeva
7, do 10. 5. 2004 do 12. ure.
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Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisanem obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika
(Zavod za turizem Ljubljana), sicer vloga ne
bo obravnavana.
2. Odpiranje vlog bo javno dne 11. 5.
2004 ob 9. uri v Klubu 15 Mestne hiše,
Mestni trg 1, Ljubljana.
3. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po odpiranju
ponudb.
4. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Viktorija Bole Grašič,
tel. 426-71-14, faks 01/425-33-58, e-pošta:
viktorija.bole@ljubljana-tourism.si.
5. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na www.ljubljana-tourism.si in
www.ljubljana.si.
Zavod za turizem Ljubljana
Ob-9587/04
Zavod za turizem Ljubljana, Gregorčičeva 7, Ljubljana objavlja na podlagi programa
dela Zavoda za turizem za leto 2004, ki ga
je sprejel upravni odbor Zavoda za turizem
Ljubljana na 10. seji dne 14. 1. 2004, Odloka o proračunu MOL za leto 2004 (Ur. l.
RS, št. 31/04) in Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 47/03)
javni razpis
za sofinanciranje programov aktivnosti
turističnih društev v Mestni občini
Ljubljana za leto 2004
I.
1. Predmet javnega razpisa: predmet
razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev v Mestni občini
Ljubljana za leto 2004.
2. Vsebina vloge: vloga mora vsebovati
naslednje podatke in dokazila:
– ime in naziv potencialnega prejemnika;
– točen naslov društva, matična in davčna številka društva, ime in priimek odgovorne osebe društva;
– dokazilo o identifikaciji in razvrstitvi
dejavnosti Statističnega urada Republike
Slovenije;
– fotokopijo potrdila o registraciji, ki ni
starejša od 30 dni;
– program aktivnosti turističnega društva
za leto 2004, ki je potrjen s strani pristojnih
organov društva. Program mora biti vsebinsko in finančno opredeljen, vsebuje naj tudi
predlog za sofinanciranje,
– parafiran vzorec pogodbe,
– poročilo o izvedbi projektov, za katere
je društvo prejelo subvencijo MOL za leto
2003 (obvezno samo za društva, ki so dobila subvencijo v letu 2003).
3. Merila in pogoji:
Za sredstva lahko kandidirajo vsa turistična društva, ki so registrirana na območju
Mestne občine Ljubljana.
Prednost pri sofinanciranju bodo imela
turistična društva, ki so pridobila status društva, ki deluje v javnem interesu na področju
pospeševanja turizma in programi društev
katerih programi temeljijo na:
– izvajanju aktivnosti društva na področju spodbujanja lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja
turizma;
– aktivnostih za ohranjanje kulturne in
naravne dediščine, etnoloških posebnosti,
lokalnih kulinaričnih posebnosti ter urejanju
in olepševanju okolja;

– organiziranju in usklajevanju prireditev;
– izvajanju dejavnosti seznanjanja in
izobraževanja prebivalstva in mladine o
turizmu;
– izvajanju promocijske in informativne
dejavnosti v kraju;
– projektih, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in drugih društev oziroma
elementov civilne družbe;
– lastni participaciji pri nalogah, ki bodo
izbrane za sofinanciranje.
Ob zaključku programa turistično društvo
poda finančno in vsebinsko poročilo.
4. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje programov dela
turističnih društev za leto 2004 znaša
8,000.000 SIT.
Na podlagi naštetih meril in pogojev bo
Zavod za turizem Ljubljana sofinanciral programe aktivnosti turističnih društev v višini
največ 40% celotne vrednosti programa aktivnosti. Odobrena sredstva bodo izvajalcem
nakazana praviloma po predložitvi poročila
o realizaciji programa.
5. Rok za izvedbo izbranih programov:
rok za realizacijo programa del in porabo
odobrenih sredstev je 15. november 2004.
II.
1. Rok za predložitev vlog: vloge na
razpis pošljite priporočeno s povratnico ali
oddajte osebno na naslovu Zavod za turizem Ljubljana, Gregorčičeva 7, Ljubljana z
oznako “Ne odpiraj – Vloga na javni razpis
za programe turističnih društev na območju MOL”. Komisija bo upoštevala vloge, ki
bodo prispele na sedež Zavoda za turizem
Ljubljana, Gregorčičeva 7, do 10. 5. 2004
do 12. ure.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisanem obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika
(Zavod za turizem Ljubljana), sicer vloga ne
bo obravnavana.
2. Odpiranje vlog bo javno dne 11. 5.
2004 ob 11. uri v Klubu 15 Mestne hiše,
Mestni trg 1, Ljubljana.
3. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po odpiranju
ponudb.
4. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Viktorija Bole Grašič,
tel. 426-71-14, faks 01/425-33-58, e-pošta
viktorija.bole@ljubljana-tourism.si.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na www.ljubljana-tourism.si in
www.ljubljana.si.
Zavod za turizem Ljubljana
Ob-8944/04
Komisija za vodenje in nadzor postopka
prodaje kapitalskih naložb Republike Slovenije, ki jih predstavljajo poslovni deleži
posameznih hčerinskih družb RTH d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje (Gratex
d.o.o., Laško, Kamnolom Borovnik d.o.o.,
Zagorje, PIL d.o.o., Zagorje, Fortuna d.o.o.,
Trbovlje) objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za izvajanje storitev
skrbnega finančnega, pravnega in
organizacijskega pregleda, ocenitve
vrednosti in priprave Informacijskih
memorandumov posameznih družb
Od izbranega izvajalca storitev se pričakuje, da bo za potrebe izvedbe postopka
prodaje poslovnih deležev hčerinskih družb
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RTH d.o.o., Trbovlje izvedel naslednje storitve:
1. Izvedba skrbnega finančnega, pravnega in organizacijskega pregleda družb
Gratex d.o.o., Laško in Kamnolom Borovnik
d.o.o., Zagorje v skladu z Uredbo o postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z
državnim premoženjem (Ur. l. RS, št. 47/01
in 62/01) in priprava ustreznega poročila, ki
mora vsebovati vse bistvene elemente, ki
so potrebni za objektivno oceno pravnega,
finančnega in organizacijskega položaja
družbe.
2. Priprava Informacijskih memorandumov za potrebe prodaje poslovnih deležev
družb Gratex d.o.o., Laško in Kamnolom
Borovnik d.o.o., Zagorje z javnim zbiranjem
ponudb.
3. Ocenitev družb Gratex d.o.o., Laško,
Kamnolom Borovnik d.o.o., Zagorje, PIL
d.o.o., Zagorje in Fortuna d.o.o., Trbovlje
v skladu z Uredbo o postopkih prodaje in
drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem (Ur. l. RS, št. 47/01 in 62/01).
4. Izbrani izvajalec skrbnih pregledov in
ocenitev družb bo svoje delo izvajal koordinirano in v soglasju s Komisijo za vodenje
in nadzor postopka prodaje kapitalskih naložb Republike Slovenije, ki jih predstavljajo poslovni deleži posameznih hčerinskih
družb RTH d.o.o., Trbovlje (v nadaljevanju:
komisija).
Osnovne podatke o družbah in dodatne
informacije lahko zainteresirani ponudniki
dobijo pri Jasni Kalšek, tel. 478-71-86, faks
478-74-23 ali e-mail: jasna.kalsek@gov.si.
Ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 23. 4. 2004, osebno ali po pošti s
priporočeno pošto v zaprti ovojnici z oznako “Ponudba za izbor izvajalca skrbnih
pregledov in cenitev hčerinskih družb RTH
d.o.o. – Ne odpiraj!”, na naslov Ministrstvo
za okolje, prostor in energijo, Dunajska 48,
Ljubljana.
Ponudniki so dolžni v svojih ponudbah
navesti predvsem obseg ponujenih storitev,
ceno in roke izvedbe storitev, vse za vsako
posamezno družbo posebej ter nato zbirno
za vse družbe skupaj. Hkrati so ponudniki
dolžni s pisnimi dokumenti dokazati izpolnjevanje zahtevanih pogojev za izvedbo
storitev v skladu z zahtevami Uredbe o
postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem (Ur. l. RS,
št. 47/01 in 62/01) in poimensko navesti
posamezne izvajalce storitev ter njihove
dosedanje izkušnje.
Pri izboru izvajalca razpisanih storitve
bodo upoštevani kriteriji iz prejšnjega odstavka tega oglasa.
Komisija si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih ponudnikov.
Komisija za vodenje in nadzor
postopka prodaje kapitalskih
naložb RS, ki jih predstavljajo
poslovni deleži posameznih
hčerinskih družb RTH d.o.o.
Ob-8916/04
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93
in 30/98), Zakona o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter o urejanju pokopališča (Ur. l.
SRS, št. 34/84, Ur. l. RS, št. 26/90 in 110/02)
in Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališča na območju
Občine Veržej (Ur. l. RS, št. 114/00) objavlja
Občina Veržej

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
pogrebne in pokopališke dejavnosti
ter urejanja pokopališča na območju
Občine Veržej
1. Koncedent: Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej.
2. Predmet koncesije: dejavnost javne
službe opravljanja pokopališke dejavnosti
obsega opravljanje pokopaliških storitev,
opravljanje pogrebne dejavnosti in urejanje
pokopališč z okolico.
Pokopališke storitve so naslednje:
– zagotovitev uporabe mrliške vežice,
– urejanje oziroma izvajanje pogrebnih
svečanosti,
– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,
– prva ureditev groba,
– izvajanje pokopališke dežurne službe,
– opravljanje drugih nalog, ki so določene z zakonom in s tem odlokom.
Pogrebna dejavnost zajema naslednje
dejavnosti:
– urejanje dokumentacije,
– ureditev in prevoz pokojnika,
– oddajanje grobnih prostorov,
– sklepanje najemnih pogodb za grobove,
– vodenje evidence o grobovih in sklenjenih najemnih pogodbah,
– izvajanje pogrebne dežurne službe,
– druga dela, ki so posebej dogovorjena
z upravljavcem pokopališča.
Urejanje pokopališč je dejavnost, ki obsega vzdrževanje pokopališča, razdelitev na
posamezne zvrsti grobov in prekop grobov,
zajema pa naslednja dela:
– čiščenje in odstranjevanje odpadkov
in snega,
– košnja zelenic, vzdrževanje in obrezovanje dreves, grmičevja in žive meje,
– vzdrževanje poti,
– urejanje nevzdrževanih grobov,
– posip poti in parkirišča ob poledici,
– manjša vzdrževalna dela na objektih
in napravah,
– vodenje katastra pokopališča.
3. Območje izvajanja koncesije: pokopališče Veržej.
4. Koncesijska pogodba se sklepa za
dobo 5 let.
5. Kandidati za pridobitev koncesije morajo izpolnjevati pogoje iz 28. člena Odloka
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o
urejanju pokopališča na območju Občine
Veržej (Ur. l. RS, št. 114/00) in pogoje iz
razpisne dokumentacije, ki jo kandidati lahko dvignejo v prostorih Občinske uprave Občine Veržej vsak delavnik med 8. in 12. uro
proti plačilu zneska v višini 5.000 SIT.
6. Kandidatura mora vsebovati sestavine iz razpisne dokumentacije. Kandidatura
mora biti popolna, ker bo v nasprotnem primeru izločena iz nadaljnje obravnave.
7. Merila za izbiro kandidata so:
Cena storitev.
Pozitivne reference na področju izvajanja pokopališke službe.
8. Kandidati morajo oddati pisno kandidaturo v zaprti ovojnici z oznako in naslovom kandidata ter s pripisom »Javni razpis
– Ne odpiraj! Koncesija – pokopališče«.
Kandidature je potrebno dostaviti na naslov Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej, in sicer do dne 10. 5.
2004 do 12. ure! Po pošti poslana kandidatura (ne glede na vrsto pošiljke) mora pri-
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speti na naslov razpisovalca prav tako do
navedenega datuma in ure.
9. Odpiranje kandidatur bo javno. Odpiranje bo vodila strokovna komisija, ki jo bo
imenoval razpisovalec. Javno odpiranje bo
dne 10. 5. 2004 ob 13. uri na sedežu Občine Veržej.
10. Vsak udeleženec ali kandidat nosi
svoje stroške, ki jih je imel v postopku, slednje tudi v primeru, če razpisovalec uresniči
negativno pogodbeno klavzulo.
11. Razpisovalec si pridržuje pravico ne
izbrati nobenega kandidata za koncesionarja (ne podeliti koncesije) in ponoviti razpis,
v kolikor kandidature kljub veljavnosti iz
kateregakoli razloga vsebinsko ne ustrezajo (vsebinska nesprejemljivost) in zato ne
more biti v nobenem primeru odškodninsko
odgovoren. Podelitev koncesije je izključna
pravica razpisovalca.
12. O izbiri koncesionarja oziroma uporabi negativne pogodbene klavzule bodo
kandidati obveščeni najkasneje v 8 dneh
po sprejemu odločitve Občinskega sveta
Občine Veržej.
13. Informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo dobite na tel. 02/ 588-81-80.
Občina Veržej
Št. 640-03-3/2004-1505
Ob-8925/04
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 47/03, 67/03) in 30. člena Statuta
Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št.
68/01 in 44/02) Mestna občina Novo mesto,
Seidlova cesta 1, Novo mesto, objavlja
javni razpis
za dodelitev denarne pomoči za študij v
študijskem letu 2003/04
1. Predmet javnega razpisa je dodelitev
denarne pomoči pri študiju za študijsko leto
2003/04, ki traja od 1. 10. 2003 do 30. 9.
2004, in sicer za:
a) dodiplomski študij za razpisane deficitarne poklice,
b) mednarodno izmenjavo študentov,
c) tiste oblike podiplomskega študija v
tujini, ki se ne izvajajo v Sloveniji.
Razpisani deficitarni poklici so:
– univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike,
– profesor razrednega pouka,
– doktor medicine.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis
Upravičeni vlagatelji prijav po tem razpisu so vse osebe, ki so v študijskem letu
2003/04 vključene v izobraževanja, ki so
predmet razpisa in imajo stalno bivališče v
MO Novo mesto. Za osebe, ki so na študiju
v tujini, lahko vlogo na razpis oddajo tudi njihovi starši oziroma druge osebe na podlagi
pooblastila upravičenega vlagatelja, ki mora
biti priloženo vlogi.
3. Merila za dodelitev denarne pomoči
Denarna pomoč bo upravičenim vlagateljem dodeljena na podlagi naslednjih meril:
a) dodiplomski študij za razpisane deficitarne poklice za osebe, ki imajo štipendijo ali
jim je podjetje plačalo šolnino – 30 točk,
b) dodiplomski študij za razpisane deficitarne poklice za osebe brez štipendije ali
plačila šolnine – 60 točk,
c) mednarodna izmenjava študentov
– 25 točk,
d) podiplomski študij v tujini – 40 točk.
Višina najvišje denarne pomoči ne sme
presegati 250.000 SIT.
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4. Okvirna višina razpisanih sredstev za
dodelitev denarne pomoči za študijsko leto
2003/04 je 2,000.000 SIT.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v
letu 2004, v skladu s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna.
6. Ostanek sredstev zaradi nerealiziranih
pogodbenih obveznosti: morebitni ostanek
sredstev zaradi nesklenitve ali nerealizacije
pogodbenih obveznosti s strani prejemnikov
sredstev, se pred zaključkom proračunskega leta razdeli prejemnikom sredstev za
podiplomski študij v tujini, če so le-ti obveznosti za študijsko leto, za katero jim je
bila pomoč dodeljena izpolnili, na predlog
komisije s sklepom župana, ali njegovega
pooblaščenca.
7. Vsebina prijave: prijava na javni razpis
mora biti izdelana izključno na zbirnem in
ustreznem prijavnem obrazcu za javni razpis za dodelitev denarne pomoči v študijskem letu 2003/04. Vloga je popolna, če je
pravilno izpolnjen zbirni obrazec in ustrezni
prijavni obrazec, zraven pa so priložene vse
zahtevane priloge.
8. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Vloge na razpis morajo biti oddane na
naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno
10. 5. 2004, ali najpozneje ta dan poslane
po pošti kot priporočena pošiljka (upošteva
se datum poštnega žiga), v zaprti ovojnici z
oznako na prednji strani »Ne odpiraj – vloga
na razpis za dodelitev denarne pomoči za
študij«, na zadnji strani ovojnice pa mora biti
navedeno ime in naslov vlagatelja.
Vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih
MO Novo mesto, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ali ne bodo ustrezale
razpisnim pogojem, ne bodo obravnavane.
Nepravočasno oddanih vlog komisija ne bo
upoštevala.
9. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog,
ki ga vodi področna strokovna komisija, ne
bo javno in se bo izvajalo tretji delovni dan
po zaključku razpisa. V primeru nepopolno
izpolnjenih vlog s pomanjkljivimi dokumenti
bo strokovna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v
roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelji v 8 dneh ne dopolnijo, se s sklepom zavrže.
10. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje
v 60 dneh od izteka roka za oddajo vloge.
11. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisano dokumentacijo: razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani
od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav na Oddelku za
družbene dejavnosti Mestne občine Novo
mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, vsak
dan v času uradnih ur ali na spletni strani
Mestne občine Novo mesto na naslovu:
www.novomesto.si
12. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi
z razpisom dobijo zainteresirani na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne
občine Novo mesto, pri Mojci Kužnik, na
tel. 07/39-39-255, oziroma po e-pošti: mojca.kuznik@novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto
Št. 015-2004
Ob-8945/04
Na podlagi 8. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe
kmetijstva v Občini Brezovica (Ur. l. RS, št.
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40/03), Programa za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Občini Brezovica za leto 2004
ter sprejetega Odloka o proračunu Občine
Brezovica za leto 2004 in 2005 (Ur. l. RS,
št. 27/03) objavljamo
javni razpis
o dodeljevanju sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Občini Brezovica
za leto 2004
I. Predmet razpisa: Občina Brezovica
namenja finančna sredstva za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v Občini Brezovica po tem
razpisu iz proračuna za leto 2004 v višini
11,910.000 SIT.
II. Upravičenci: na razpis se lahko prijavijo fizične osebe – kmetje in pravne osebe
s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v
Občini Brezovica, ki se ukvarjajo s pridelavo
in predelavo hrane, dopolnilno dejavnostjo
na kmetiji ter s promocijo in izobraževanjem
na področju razvoja kmetijstva in podeželja,
ki se izkažejo s potrdilom o statusu kmeta
ali MID številko kmetije – za fizične osebe
oziroma z izpisom iz registra pravnih oseb
– za pravne osebe.
III. Program ukrepov
1. Živinorejski program – razpoložljivih
sredstev v skupni vrednosti 5,310.000 SIT.
1.1. Sofinanciranje umetnega osemenjevanja krav
Namen ukrepa: skozi program umetnega osemenjevanja (prva semenitev), katere
opravi pooblaščena veterinarska organizacija, izboljšati priprejo mleka in mesa.
Višina pomoči: 3.000 SIT za umetno
osemenitev telice ali krave.
Pogoji za pridobitev: na razpis se lahko
javijo upravičenci – kmetje, ki se ukvarjajo z
živinorejo in pridelavo mleka.
Zahtevana dokumentacija: račun za
opravljeno storitev.
1.2. Sofinanciranje zavarovanja živine
– krav in telic
Namen ukrepa: ohranjanje zdrave črede
na živinorejsko usmerjenih kmetijah.
Višina pomoči: 6.000 SIT po zavarovani
živali.
Pogoji za pridobitev pomoči: na razpis
se lahko javijo upravičenci – kmetje, ki se
ukvarjajo z živinorejo in pridelavo mleka.
Zahtevana dokumentacija:
– zavarovalno polico iz katere je razvidno število zavarovanih živali in obseg
zavarovanja,
– račun za opravljeno storitev.
1.3. Sofinanciranje stroškov obveznega
cepljenja TBC
Namen ukrepa: ohranjanje zdrave črede
na živinorejsko usmerjenih kmetijah.
Višina pomoči: do 50% stroška cepljenja.
Pogoji za pridobitev pomoči: na razpis
se lahko javijo upravičenci – kmetje, ki se
ukvarjajo z živinorejo.
Zahtevana dokumentacija: račun za
opravljeno storitev.
1.4. Programi spodbujanja konjereje
Namen ukrepa: vzpodbujanje konjereje
na področju Občine Brezovica.
Višina pomoči:
– 8.000 SIT za prvi pripust kobile,
– 6.000 SIT po zavarovani živali,
– 30.000 SIT za opravljene obvezne
zdravstvene kontrole plemenskih žrebcev.
Pogoji za pridobitev pomoči: na razpis se
lahko javijo upravičenci – kmetje, rejci konj
– kobil in plemenskih žrebcev.
Zahtevana dokumentacija:

– potrdilo o pripustu kobile,
– dokazilo, da je plemenski žrebec vpisan v rodovniško knjigo,
– zavarovalno polico iz katere je razvidno število zavarovanih živali in obseg
zavarovanja,
– račun za opravljeno storitev.
1.5. Programi v prašičereji
Namen ukrepa: ohranjanje reje prašičev
oziroma prašičereje.
Višina pomoči: 2.500 SIT za prvi pripust
svinje.
Pogoji za pridobitev pomoči: na razpis
se lahko javijo upravičenci – kmetje, ki se
ukvarjajo s prašičerejo.
Zahtevana dokumentacija:
– potrdilo o pripustu in
– račun za opravljeno storitev.
1.6. Reja drobnice
Namen ukrepa: spodbujanje reje drobnice.
Višina pomoči: 25% stroškov zavarovalne premije.
Pogoji za pridobitev pomoči: na razpis
se lahko javijo upravičenci – kmetje, ki se
ukvarjajo z rejo drobnice, in sicer s staležem
drobnice nad 10 odraslih živali.
Zahtevana dokumentacija: zavarovalna
polica iz katere bo razvidno obseg in število
zavarovanih živali.
Razpis velja do porabe sredstev.
2. Rastilnska pridelava – razpoložljivih
sredstev v skupni vrednosti 1,000.000 SIT
2.1. Sofinanciranje testiranja škropilnic,
pršilnikov in sofinanciranje analiz zemlje
in krme.
Namen ukrepa
Optimalna raba zaščitnih sredstev zaradi
okolju prijaznejše pridelave hrane in smotrnejše rabe fitofarmacevtskih sredstev.
Izdelava gnojilnih načrtov in s tem pravilnejšega dodajanja manjkajočih hranil posameznim kmetijskim kulturam.
Podlaga za izračunavanje krmnih obrokov za posamezno vrsto in kategorijo živali
in posredno vpliva na količino in kvaliteto
mleka in mesa.
Višina pomoči:
– 100% upravičenih stroškov za testiranje škropilnic in pršilnikov ter
– 80% stroškov analize zemlje in krme.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– na razpis se lahko prijavijo fizične osebe ali zato pooblaščene organizacije s priloženim seznamom upravičencev,
– opravljena storitev – testiranje škorpilnic in pršilnikov oziroma opravljena
analiza.
Zahtevana dokumentacija:
– zahtevek vlagajo fizične osebe ali zato
pooblaščene organizacije s priloženim seznamom upravičencev,
– potrdilo o opravljenem testiranju škropilnice oziroma pršilnika,
– potrdilo o opravljeni analizi zemlje oziroma krme.
2.2. Sofinanciranje zavarovanja proti elementarnim nesrečam v kmetijstvu
Namen ukrepa: zmanjšanje rizičnosti pri
intenzivni proizvodnji poljščin in vrtnin.
Višina pomoči: 20% upravičenih stroškov
zavarovalne premije.
Pogoji za pridobitev sredstev: upravičenec mora imeti zavarovano najmanj 2 ha
poljščin in najmanj 20 a vrtnin.
Zahtevana dokumentacija:
– fotokopijo sklenjene zavarovalne police za tekoče leto,
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– potrdilo o plačilu zavarovalne premije in
– potrdilo o lastništvu oziroma najemu
zemljišča.
Razpis velja do porabe sredstev.
3. Izobraževanje in društvene dejavnosti
v skupni vrednosti 900.000 SIT
3.1. Podpora čebelarstvu
Namen ukrepa: zatiranje najbolj pogostih
bolezni čebel (preventivni in kurativni ukrepi) in ohranjanje čebelarstva zaradi njegove
večnamenske vloge pri ohranjanju biološke
pestrosti kmetijskega prostora.
Višina pomoči: do 30% upravičenih
stroškov za zdravljenje čebel in stroškov
izobraževanja oziroma ostalih aktivnosti
čebelarskega društva oziroma višina sredstev za posamezno društvo znaša največ
150.000 SIT.
Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek
za sofinanciranje na podlagi javnega razpisa vlaga čebelarsko društvo s poročilom
o izvedenih ukrepih, kateremu je potrebno
priložiti ustrezne račune, ki bremenijo program izvedenih ukrepov in seznam koristnikov zdravstvene preventive čebel.
3.2. Sofinanciranje delovanja strokovnih
društev
Namen ukrepa: spodbujanje aktivnosti
društev s področja kmetijstva pri izvajanje
strokovnega dela, ki so neprofitna in se ne
ukvarjajo s komercialno dejavnostjo.
Višina pomoči: do 30% upravičenih
stroškov za izvedbo strokovnih prireditev,
izvajanje izobraževanja in usposabljanj po
programu društva. Višina sredstev za posamezno društvo znaša največ 100.000 SIT.
Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek
za sofinanciranje na podlagi javnega razpisa vlaga društvo in združenje s področja
kmetijstva in gozdarstva, ki so registrirana
na območju občine oziroma delujejo na področju kmetijstva skladno z Zakonom o društvih, kateremu je potrebno priložiti ustrezne
račune oziroma dokazila o izvajanju programa ter seznam udeležencev oziroma koristnikov programa.
3.3. Izobraževanje
Namen ukrepa: spodbujanje dodatnega
izobraževanja kmetov, kot so: preizkusi znanja iz varstva rastlin, usposabljanje iz varstva pri delu, tečaji higienskega minimuma,
usposabljanje za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti, izobraževanje za potrebe
preusmeritev kmetij v integrirano pridelavo
hrane, izobraževanje za potrebe ekološkega kmetovanja, usposabljanje za uvajanje
in uporabo sodobnih tehnologij, izvedba
ostalih strokovnih predavanj, seminarjev in
strokovnih ekskurzij.
Višina pomoči:
– do 100% – pooblaščenim izvajalcem
izobraževanja posameznih programov,
– do 50% – kmetom (udeležencem posamičnih izobraževanja.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– tečaj oziroma dodatno izobraževanje
mora biti predhodno odobren s strani občine (glede na vrsto, trajanje in stroške izobraževanja),
– za pooblaščene izvajalce izobraževanja zahtevke vlaga KSS, kateremu priloži račun in seznam udeležencev izobraževanja,
– za posamična izobraževanja zahtevke
vlagajo udeleženci (kmetje), in sicer na podlagi plačanega računa in potrdila o opravljenem izobraževanju ter mnenje KSS.
Zahtevana dokumentacija:
– račun za izvedeno izobraževanje,

– seznam udeležencev izobraževanja,
– mnenje KSS.
Razpis velja do porabe sredstev.
4. Projekti na področju kmetijstva v skupni vrednosti 2,000.000 SIT
4.1. Investicije in tehnološke posodobitve na kmetijah
Namen ukrepa: spodbujanje razvoja in
posodabljanja obstoječe dejavnosti, ki pomeni razširitev ali modernizacijo proizvodnje oziroma dejavnosti na kmetijah, glede
na zahteve in prilagajanje evropskim tržnim
zahtevam oziroma usmeritvam. Tehnološke
posodobitve na kmetijah se smatra – oprema, naprave in stroji, ki se vključujejo v sam
proces posodobitve dela (kot npr. posodobitev mlečne proizvodnje – mlekovodi, bazeni…, posodobitve hleva – preureditev v
prosto rejo in podobne investicije. V ta ukrep
ne sodijo premični stroji in naprave kot so:
traktorski priključki – prikolice, trosilci, plugi… in drugi stroji.
Višina pomoči: 20% upravičenih stroškov
za investicije oziroma tehnološke posodobitve, vendar največ do zneska 300.000 SIT na
investicijo letno.
Pogoji za pridobitev pomoči: investicije
oziroma posodobitve začete v tekočem
letu.
Zahtevana dokumentacija:
– račun za nakup stroja, naprave ali
opreme, ki predstavlja tehnološko posodobitev dejavnosti ter
– mnenje pristojne KSS.
4.2. Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Namen ukrepa: pospeševanja razvoja
dopolnilih dejavnosti na kmetijah, ki omogočajo kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile – družinskih
članov.
Višina pomoči: 20% upravičenih stroškov
za investicije za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti, začete v tekočem letu, vendar največ do zneska 300.000 SIT.
Pogoji za pridobitev pomoči: skladno s
pogojem Zakona o kmetijstvu – VI. Dopolnilne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 54/00), Uredbo
o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS, št.
46/01) in Pravilnikom o usposobljenosti za
opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
(Ur. l. RS, št. 72/01).
Zahtevana dokumentacija:
– dokazilo o plačilu,
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ter
– mnenje pristojne KSS.
4.3. Podpora preusmeritvam kmetij v
ekološko kmetovanje
Namen ukrepa: podpora pri preusmerjanju iz konvencionalnega tj. iz ustaljenega
kmetovanja v ekološko kmetovanje.
Višina pomoči:
– 50% upravičenih stroškov kontrole,
– 20% upravičenih stroškov preureditve
gospodarskih objektov, vendar največ do
zneska 300.000 SIT.
Pogoji za pridobitev pomoči
Vključitev kmetije v kontrolo ekoloških
kmetij ter opravljene kontrole v tekočem
letu.
Preureditev gospodarskih objektov za
potrebe ekološke reje domačih živali v
skladu s Pravilnikom o ekološki pridelavi in
predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živali
(Ur. l. RS, št. 31/01) začete v tekočem letu.
Zahtevana dokumentacija:
– dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo
ekoloških kmetij,
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– račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov kontrole ekološke pridelave v tekočem
letu,
– račun o nakupu orodij oziroma strojev
in naprav za ekološko kmetovanje ter
– mnenje pristojne KSS.
4.4. Podpora preusmeritvam kmetij v
integrirano pridelavo hrane
Namen ukrepa: podpora pri preusmerjanju iz ustaljenega načina kmetovanja v
integrirano pridelavo vseh kmetijskih kultur
z namenom nadzorovane uporabe gnojil in
fitofarmacevtskih sredstev.
Višina pomoči:
– 50% upravičenih stroškov kontrole integrirane pridelave rastlin,
– 20% upravičenih stroškov nakupa
specialne mehanizacije, vendar največ do
zneska 300.000 SIT.
Pogoji za pridobitev pomoči: potrdilo o
vključitvi kmetije v integrirano pridelavo.
Opravljene kontrole v tekočem letu. Nakup
specialne mehanizacije za integrirano pridelavo izveden v tekočem letu.
Zahtevana dokumentacija:
– dokazilo o vključitvi kmetije v integrirano pridelavo,
– potrdilo o vplačilu stroškov kontrole
integrirane pridelave,
– račun o nakupu specialne mehanizacije za integrirano pridelavo ter
– mnenje pristojne KSS.
Razpis velja do porabe sredstev.
5. Urejanje kmetijskih zemljišč v skupni
vrednosti 2,700.000 SIT
5.1. Urejanje kmetijskih zemljišč in kmetijske infrastrukture
Namen ukrepa: urejanje kmetijske infrastrukture in manjše agromelioracije kot so:
izboljšanje fizikalno-kemičnih in bioloških
lastnosti tal, preprečevanje zaraščenosti,
ravnanje – planiranje terena, odstranjevanje kamenja in zaraščenosti, drenažiranja
kmetijskih zemljišč ipd.
Višina pomoči: 40% upravičenih stroškov
investicije, vendar največ do zneska 100.000
SIT za posamezno malo melioracijo.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– program – opis del z vrisom posegov
v mapno kopijo oziroma program čiščenja
zaraščenih površin s finančno konstrukcijo,
katero pripravi KSS še pred izvedbo del,
– izvedena dela.
Zahtevana dokumentacija:
– upravičenost investicije se dokazuje
na osnovi priloženega programa – opisom
del z vrisom posegov v mapno kopijo, ki ga
za upravičenca pripravi kmetijsko svetovalna služba,
– kopije računov izvajalca potrjena s
strani KSS oziroma v primeru, da dela izvaja lastnik sam, potrdilo s strani KSS, da
so dela izvršena,
– dokazilo o lastništvu (zemljiškoknjižni
izpisek ali posestni list) ali najemno ali zakupno pogodbo,
– kolikor je po veljavnih predpisih za
nameravan poseg na zemljišču potrebno,
tudi odločba o gradbenem dovoljenju ali
priglasitvi del.
5.2. Vzdrževanje sekundarnih jarkov
Namen ukrepa: vzdrževanje sekundarnih jarkov na kmetijskih površinah.
Višina pomoči: 50% stroškov opravljenih
strojnih ur z jarkačem.
Zahtevana dokumetnacija:
– zahtevek vlagajo fizične osebe s priloženimi delovnimi nalogi oziroma računom
za opravljeno delo,
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– mapna kopija oziroma načrt z označbo
parcele, kjer se je delo izvajalo.
Razpis velja do porabe sredstev.
IV. Koriščenje sredstev: sredstva je možno koristiti do porabe sredstev po posameznih programih oziroma do 31. 12. 2004.
V. Obravnava vlog
Prispele vloge bo obravnaval Odbor za
gospodarstvo, turizem in gostinstvo ter kmetijstvo in gozdarstvo.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni oziroma jim bo izdan sklep v roku
najkasneje 30 dni po zaključenem razpisu.
VI. Rok za prijavo
Rok za vložitev vloge je vključno do
30. 4. 2003.
Vlogo – prijavo se vloži na Občino Brezovica, Tržaška c. 390, 1351 Brezovica.
Prosilci obrazec osnovne vloge – prijave
in obrazce posameznih zahtevkov prejmejo
na Občini Brezovica – v tajništvu, in na KZ
Podpeč.
Dodatne informacije lahko prejmejo na
Občini Brezovica na tel. 360-17-70.
Občina Brezovica
Ob-8955/04
Na podlagi 175. člena Pravilnika o postopku za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03 in 67/03
– popr.) objavlja Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota
javni razpis
za sofinanciranje programov v letu 2004
Na področjih:
A) socialnega varstva ter
B) zdravstvenega varstva.
I. Predmet razpisa so: programi nevladnih in/ali neprofitnih organizacij ter zavodov,
ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva.
Predmet javnega razpisa so:
Pod A)
1. programi humanitarnih društev in
organizacij, ki delujejo v javnem interesu na
področju socialnega varstva,
2. programi za aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov ter invalidnih otrok med poletnimi počitnicami,
3. organiziranje prostovoljnega dela z
mladimi in preventivni programi za delo z
mladimi,
4. programi za pospeševanje socialne
vključenosti posameznih družbenih in starostnih skupin zaradi revščine,
5. programi za nenasilno vedenje za storilce nasilnih dejanj,
6. programi vključevanja socialne izključenosti invalidnih oseb,
7. programi za svetovanje, pomoč in
rehabilitacijo ter programi zagovorništva za
osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju,
8. programi za zmanjševanja nasilja nad
ženskami in otroki,
9. programi svetovanja preko telefona
otrokom in mladostnikom, ženskam in drugim osebam v osebnih stiskah,
10. programi pomoči urejanja in reševanja socialnih stisk, povezanih z uživanjem
alkohola in prepovedanih drog ter drugih
oblik zasvojenosti,
11. programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi, ki
v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje
socialne izključenosti starejših in spodbujajo
širjenje prostovoljnega dela starih samih ter
prostovoljnega dela za stare.
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Pod B)
1. programi društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva,
2. programi za zdravstveno rehabilitacijo
invalidnih otrok med poletnimi počitnicami,
3. programi za promocijo zdravja v Mestni občini Murska Sobota,
4. programi za vzgojo otrok in mladostnikov za zdrav način življenja,
5. programi za promocijo posameznih
zdravstvenih projektov za izboljšanje zdravja občanov in izdaja manjših propagandnih
gradiv za potrebe posameznih programov,
6. programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom
in uporabnikom posameznih zdravstvenih
storitev.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis
Na ta razpis se lahko prijavijo vsi, ki prijavijo program, ki je predmet razpisa za A ali
B področje. Na razpis se lahko prijavijo:
– javni socialno varstveni in javni zdravstveni zavodi, ki v okviru svoje redne dejavnosti ne izvajajo dejavnosti razpisanih
programov,
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z
namenom, da bi reševale socialne stiske in
težave občanov MO Murska Sobota, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom ali
verske skupnosti,
– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in profitne organizacije, ki jih v skladu
z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne in
zdravstvene potrebe svojih članov,
– invalidske in humanitarne organizacije
kot prostovoljne neprofitne organizacije, ki
jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki
v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne in zdravstvene programe in
storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcijskih okvarah, ki
ogrožajo socialni položaj invalidov,
– druga društva in zavodi, ki izvajajo
občinske programe na področju sociale in
zdravstva ali občinske programe izboljšanje
kvalitete življenja za občane MO Murska
Sobota.
Izvajanje programov se mora nanašati
na območje MO Murska Sobota oziroma
njene občane.
III. Orientacijska vrednost razpisa
Orientacijska vrednost razpisa za obe
področji za leto 2004 je 19,590.000 SIT,
in sicer:
– za področje A: 14,900.000 SIT,
– za področje B: 4,690.000 SIT.
IV. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2004 morajo biti porabljena v letu
2004.
V. Merila za izbor programov:
a) Kvaliteta in realnost predloženega
programa:
1. program ima postavljene jasne cilje, ki
so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo
iz potreb uporabnikov/članstva oziroma so v
interesu MO Murska Sobota,
2. potencialni uporabniki programa so
jasno opredeljeni,
3. metoda dela, strokovna ravnanja in
druge aktivnosti v programu zagotavljajo
doseganje ciljev,
4. število ur vključenosti posameznega
uporabnika v program v določenem časovnem obdobju omogoča doseganje zastavljenih ciljev programa,

5. program ima ustrezno kadrovsko zasedbo (število izvajalcev, usposobljenost
izvajalcev in njihove reference…),
6. program ima opredeljen ustrezen način evalvacije doseganja ciljev,
7. reference ponudnika (program je bil že
izveden in evalviran).
b) Sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu:
1. program temelji na principu samopomoči in samoorganizacije uporabnikov,
2. uporabniki programa aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji
programa,
3. uporabniki programa so ustrezno
seznanjeni s pravicami in postopki pritožbe
v programu,
4. izvajalci programa so tudi prostovoljci.
c) Finančna konstrukcija programa:
1. program ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančno
konstrukcijo so vključeni vsi /in samo/ stroški
programa, razviden je namen odhodkov, ki
so v skladu z načrtovanimi dejavnostmi v
programa),
2. višina urnih postavk se giblje v okvirih urnih postavk na področju socialnega
varstva,
3. stroški programa glede na število
uporabnikov niso bistveno višji od stroškov
v istovetnih programih, razen v primerih, ko
je odstopanje utemeljeno glede na cilje in
druge specifičnosti programa.
VI. Merila za dodelitev sredstev:
1. Programi lahko prejemajo sredstva
v višini 100% vseh predvidenih odhodkov
programa.
2. Sofinancirani bodo stroški izvajanja
programa/projekta – stroški dela redno in
honorarno zaposlenih ter materialni stroški,
povezani z izvajanjem programa, kamor
sodijo tudi stroški plačil oblik dela izven zaposlitve, stroški dodatnega usposabljanja in
stroški supervizije za strokovne delavce.
3. Pri določanju višine sredstev za stroške dela bodo upoštevani veljavni predpisi
oziroma cena stroškov dela za posamezna
področja.
4. Investicije ne bodo financirane.
5. Po proučitvi prijav bo določen obseg
sredstev za stroške dela zaposlenih v programu, ki jih bo sofinancirala. Pri tem bo
upoštevano predvsem nujno število zaposlenih na število uporabnikov v istovetnih
programih ter specifičnost prijavljenega
programa.
6. Materialni stroški programa se bodo
krili tako, da bo po proučitvi prijav na razpis
ter zaključnih računov in poročil o delovanju
programa v preteklem letu ocenjen nujen
obseg materialnih stroškov programa. Pri
odmeri višine sredstev bo upoštevana
nujnost posameznega stroška za izvajanje
programa ter primerjava višine stroškov na
uporabnika med posameznimi istovetnimi
programi.
Pri pregledu finančne konstrukcije programa se ne bodo iz predvidenih odhodkov
upoštevali tisti odhodki, ki jih MO Murska
Sobota v skladu s svojo usmeritvijo in predpisi ne more sofinancirati. Preostali odhodki
programa bodo ocenjeni v skladu z merili
razpisa in glede na njihov pomen za izvajanje programa. S pregledom finančne
konstrukcije, ob upoštevanju predvidenih
strokovnih ravnanj in drugih aktivnosti, s
katerimi program dosega zastavljene cilje,
bo na osnovi meril določena višina sredstev,
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ki jih bo MO Murska Sobota zagotovila za
izvedbo programa. Na osnovi odmerjenega
obsega sredstev bo izvajalec programa s
pogodbo pooblaščen in zadolžen za čimbolj racionalno uporabo sredstev in to na
način, ki bo omogočal izvedbo pripravljenega programa.
VII. Način sofinanciranja programov
Župan bo sprejel sklep o izbiri projektov
in načinu njihovega sofinanciranja za leto
2004. Na podlagi sklepa bo sklenjena pogodba o sofinanciranju programov za leto
2004:
a) izvajalcem programov, katerih programi bodo prejeli največ 400.000 SIT, bodo
sredstva nakazana dvakrat letno, in sicer za
prvo polletje v mesecu juniju, za drugo polletje pa v mesecu septembru,
b) izvajalcem programov, katerih programi bodo prejeli več kot 400.000 SIT bodo
sredstva nakazovana mesečno po dvanajstinkah odobrenega programa.
VIII. Obvezna oblika in vsebina ponudbe:
1. Ponudniki morajo ponudbo oddati na
obrazcu 2004 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva
– Področje A« ali »Prijava na javni razpis
za sofinanciranje programov zdravstvenega
varstva – Področje B«.
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo (Obrazec 2004, vzorec pogodbe)
na vložišču Mestne občine Murska Sobota,
Kardoševa 2, pritličje, vsak delavnik od 9.
do 12. ure pri Bohar Božu. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delavnik med 9. in
12. uro na Oddelku za gospodarske in negospodarske dejavnosti, tel. 02/531-10-00,
interna 478.
2. Popolna ponudba vsebuje:
– izpolnjena prijava na razpis, obrazec
2004 z vsemi zahtevanimi podatki,
– odločba oziroma sklep o registraciji (od
upravne enote za društva oziroma od sodišča za ustanove in zavode), ki so registrirani
za opravljanje socialno varstvenih dejavnosti ali zdravstvene dejavnosti. Namesto odločbe ali sklepa o registraciji se lahko predloži odločba o statusu društva, ki deluje v
javnem interesu na področju socialnega ali
zdravstvenega varstva,
– obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi
dejavnosti Statističnega urada Republike
Slovenije;
Če se priloži odločba o statusu društva,
ki deluje v javnem interesu, obvestila o identifikaciji in razvrstitvi dejavnosti ni potrebno
priložiti,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
3. Pisne ponudbe z zahtevanimi podatki je potrebno poslati v zaprtih ovojnicah
na naslov: Mestna občina Murska Sobota,
Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, ovojnice
pa morajo biti v zgornjem, levem kotu jasno
označene z oznako: »Ponudba – Ne odpiraj!
– Javni razpis za sofinaciranje programov
socialnega varstva za leto 2004 za področje
A ali Javni razpis za sofinanciranje programov zdravstvenega varstva za leto 2004 za
področje B«; odvisno od tega za katero področje se prijavljate.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naslov
prijavitelja.
4. Rok za oddajo ponudb je 17. maj
2004.
Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do
14. ure oddana na vložišču Mestne občine

Murska Sobota, Kardoševa 2 – pritličje, ali
če je zadnji dan roka oddana na pošti kot
priporočena pošiljka.
5. Nepravočasno ali nepravilno označene ponudbe bodo vrnjene ponudnikom neodprte, zato mora biti na hrbtni strani vsake
pošiljke označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega
postopka ocenjevanja bodo izločene vse
ponudbe, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu.
Vsak posamezni program je potrebno,
skupaj z zahtevano dokumentacijo, predložiti v posebni kuverti, označeni na način,
predpisan v točki 3/VIII. Ponudbe z več programi v eni kuverti bodo v postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja. Izvajalec, ki prijavlja več različnih
programov, mora vsak program predložiti v
posebni kuverti.
6. Komisija bo z odpiranjem prispelih
ponudb pričela dne 21. maja 2004, na
Mestni občini Murska Sobota. Odpiranje
ne bo javno.
7. Ponudniki bodo o izboru programov, ki
jih bo sofinancirala Mestna občina Murska
Sobota, obveščeni v roku 45 dni od dneva,
ko bo končano odpiranje ponudb.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 025-01-07/04-6
Ob-8952/04
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Zreče (Ur. l. RS, št. 135/03), razpisuje Občina Zreče
javni razpis
za sofinanciranje socialno varstvenih
programov in programov drugih društev
na območju Občine Zreče v letu 2004
1. Predmet javnega razpisa so finančna
sredstva iz proračuna Občine Zreče za izvajanje nalog na področju socialnega varstva in programov društev za leto 2004. Za
izvajanje razpisanih programov ima Občina
Zreče v proračunu za leto 2004 okvirno zagotovljenih:
– proračunska postavka D 5 – sofinanciranje programov humanitarnih društev
500.000 SIT;
– proračunska postavka D 6 – sofinanciranje letovanja socialno ogroženih otrok
1,400.000 SIT;
– proračunska postavka R 02 – programi
društev 1,300.000 SIT.
2. Na razpisu lahko sodelujejo:
– organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom
ustanovijo posamezniki ali verske skupnosti,
z namenom, da bi reševale socialne stiske
in težave občanov;
– invalidske organizacije kot prostovoljne
in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z
zakonom ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki, da v njih izvajajo posebne socialne
programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj invalidov
in občanov Občine Zreče;
– druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske
programe na področju sociale, zdravstva
ali občinske programe izboljšanja kvalitete
življenje ter druge pomembne programe za
občane Občine Zreče.
Izvajanje programov se mora nanašati
na območje Občine Zreče oziroma na njene občane.
3. V letu 2004 bo Občina Zreče sofinancirala naslednje naloge in programe:
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– sofinanciranje programov in projektov humanitarnih društev in organizacij, ki
delujejo v javnem interesu na področju socialnega varstva;
– sofinanciranje letovanja zdravstveno in
socialno ogroženih otrok;
– sofinanciranje skupin ostarelih za samopomoč;
– organiziranje prostovoljnega dela z
vsemi generacijami;
– delovanje društev, ki izvajajo programe, ki niso aktivnega komercialnega značaja in ne spadajo med projekte kulturnih
društev in predstav, športnih tekmovanj, izobraževanja, področja turizma, požarnega
varstva in se njihova dejavnost ne sofinancira iz drugih proračunskih postavk.
4. Predlagatelji programov morajo ob prijavi posredovati naslednje podatke:
a) izpolnjen obrazec in vlogo za prijavo
na javni razpis s prilogami (obrazec lahko
dvignete v tajništvu Občine Zreče, Cesta na
Roglo 13b, Zreče);
b) dokazilo, da imajo sedež na območju
Občine Zreče oziroma da delujejo tudi na
območju Občine Zreče in odločbo o registraciji društva;
c) poročilo o delu in finančno poročilo
za leto 2003, če je program bil sofinanciran
s strani občinskega proračuna v letu 2003,
potrjeno na ustreznem organu društva;
d) davčno številko in številko žiro računa;
e) program dela in finančni načrt za leto
2004;
d) dokazilo, da imajo urejeno evidenco o
članstvu, podatke o številu članov društva,
seznam članov z območja Občine Zreče ter
podatke o višini članarine.
Za izvedbo posameznih programov
morajo predlagatelji posredovati naslednje
podatke:
a) popolno ime in naslov izvajalca programa oziroma projekta;
b) opis vsebinskega programa za vsako
prijavljeno akcijo, iz katerega bodo razvidni
tudi pričakovani učinki akcije, s prikazom posameznih stroškov;
c) finančni načrt (kalkulacija) in prikaz
stroškov po posameznih elementih ter vire
financiranja;
d) časovno dinamiko realizacije projekta.
Vsebina prijavljenega programa mora
ustrezati razpisanemu področju, ne pa
drugim področjem delovanja društva, sicer
vloga ne bo uvrščena v obravnavo.
5. Merila za dodelitev sredstev:
– popolna dokumentacija – pogoj;
– sedež društva ali podružnice je na območju Občine Zreče oziroma je program
dejavnosti zastavljen tako, da organizacija
vključuje v program člane iz Občine Zreče;
– kvaliteta programov (množičnost vključevanja, sodelovanje z okoljem, rezultati
udejstvovanj na različnih področjih...);
– vključenost članov iz Občine Zreče.
6. Rok za predložitev prijav in vseh zahtevanih dokumentov je 26. april 2003 do
12. ure, osebno ali s priporočeno pošto, na
naslov: Občina Zreče, cesta na Roglo 13b,
Zreče. Prijave morajo biti oddane v zaprti
kuverti z oznako »Javni razpis za programe
socialnega varstva in programe drugih društev 2004« z navedbo naslova pošiljatelja
na hrbtni strani kuverte.
7. Občinska uprava po zaključku razpisa
pripravi predlog izbora izvajalcev in ga posreduje Komisiji za družbene in društvene
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zadeve, ta pa v potrditev županu. O izboru
bodo kandidati pisno obveščeni v 30 dneh
po sprejemu sklepa župana. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
8. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Občinski upravi občine
Zreče (tel. 03/757-17-05).
Občina Zreče
Št. 025-01-4/2004-1101
Ob-8977/04
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 47/03 in 67/03) ter 30.
člena Statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) Mestna
občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, objavlja
javni razpis
o razdeljevanju proračunskih sredstev
Mestne občine Novo mesto za leto 2004
za razdelitev sredstev na področju
delovanja in aktivnosti društev,
organizacij ter posameznikov
1. Predmet razpisa: Mestna občina Novo
mesto razpisuje sredstva dejavnosti društev,
organizacij ter posameznikov, ki delujejo na
območju občine Novo mesto ali katerih dejavnost se odvija na tem območju za aktivnosti, ki se bodo izvedle v letu 2004.
2. Cilj razpisa: namen razpisa je finančno
podpreti raznovrstne aktivnosti, prireditve,
projekte, programe ali ekskurzije, ki bodo
popestrili dejavnost društev, organizacij in
drugih ljubiteljskih dejavnosti v Mestni občini Novo mesto ter pripomogli k promociji
in prepoznavnosti Mestne občine.
3. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo:
– pravne osebe, oziroma društva in organizacije, ki delujejo v Mestni občini Novo
mesto ter fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto,
– organizatorji aktivnosti, prireditev, projektov, programov ali ekskurzij, ki so lokacijsko vezani na Mestno občino Novo mesto,
– organizatorji aktivnosti, ekskurzij,
tekmovanj, ki so niso lokacijsko vezani na
Mestno občino Novo mesto, vendar v njih
sodelujejo subjekti, ki so občani Mestne
občine in z izvedbo le-teh pomagajo pri promociji in prepoznavnosti občine,
– humaniratne organizacije.
Na razpis se ne morejo prijaviti poklicne
javne organizacije, ki se ukvarjajo s kulturo,
društva, zasebne ali javne organizacije, ki
so registrirane za opravljanje in posredovanje kulturno-umetniških vsebin, subjekti,
ki so za iste vsebine že dobili finančna
sredstva na drugih razpisih, ki jih je objavila
Mestna občina Novo mesto.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje pogojev ugotavlja tričlanska komisija, ki bo predlagala tudi zavrženje vlog
neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog,
nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev, ki ne
izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.
6. Prijava na razpis mora vsebovati:
– kratko predstavitev subjekta, ki se
na razpis prijavlja (obvezno: točen naslov,
kontaktno osebo, telefon TRR, davčno
številko),
– podatke o množičnosti oziroma številu
članstva,
– predviden obisk ali sodelovanje občanov na tej aktivnosti, prireditvi, programu…,
– natančen opis in predstavitev aktivnosti, dejavnosti, prireditve, projekta, ekskurzi-
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je ali tekmovanja, za katero želijo finančno
pomoč,
– lokacijo ter čas dogodka,
– druge elemente povezane z razpisom.
7. Uporaba kriterijev: komisija bo glede
na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila
posamezno vlogo ter izločila morebitne
vloge, ki niso v skladu z razpisanim področjem.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih prioritetnih meril, ki bodo
upoštevana pri razdeljevanju sredstev:
– subjekt deluje na območju MONM,
– aktivnost se izvaja na območju
MONM,
– množičnost članstva ali planiranega
obiska,
– aktivnost je v skladu s planiranimi dogodki, ki jih namerava izvesti Mestna občina
Novo mesto v letu 2004.
8. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih
za ta razpis znaša 2,500.000 SIT. Za posamezno vlogo je maksimalna možna odobrena vrednost 300.000 SIT.
9. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2004.
10. Razpisni rok: razpisni rok se prične z
dnem te objave in traja do porabe sredstev.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe,
– razpisna merila.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
Mestne občine Novo mesto med uradnimi
urami vsak ponedeljek od 7.30 do 14.30,
sredo od 7.30 do 16.30 in petek od 7.30
do 14. ure.
Razpisno dokumentacijo si lahko
natisnejo tudi s spletne strani občine
www.novomesto.si.
12. Oddaja in dostava vlog: vloga mora
biti predložena na naslov: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo
mesto. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji
razpisa.
Mestna občina Novo mesto lahko javni
razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen
del razpoložljivih sredstev.
13. Dodatne informacije: pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Jasna Jazbec Galeša (tel. 07/39-39-204) ali
jasna.jazbec.galesa@novomesto.si.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: občina bo predlagatelje obvestila o rezultatih javnega razpisa najkasneje v dveh
mesecih po prejemu posamezne vloge na
Mestno občino.
Mestna občina Novo mesto
Št. 620-7/04-2
Ob-9564/04
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22 / 98, 29. člena Pravilnika
o sofinanciranju letnega programa športa v
Občini Tišina (Ur. l. RS, št. 18/04) – v nadaljevanju: pravilnik in Odloka o Proračunu občine Tišina za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 31/04),
objavlja Občina Tišina

javni razpis
za sofinanciranje programov športa v
Občini Tišina za leto 2004
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programa športa v Občini Tišina
za leto 2004, ki jih upravičencem zagotavlja
Občina Tišina na podlagi Programa športa
za leto 2004 ter Proračuna občine Tišina za
leto 2004.
II. Pogoji za udeležbo na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko sodelujejo izvajalci programa športa, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Tišina,
– da so registrirani in organizirani v
skladu z veljavnimi predpisi za opravljanje
dejavnosti športa,
– da imajo zagotovljene materialne,
prostorske, kadrovske in organizacijske
možnosti za uresničevanje načrtovanih programov športa,
– da Občini Tišina redno posredujejo
podatke o registriranem članstvu, poročila
na priloženih obrazcih o realizaciji programa športa za preteklo leto, načrt programa
športa za tekoče leto ter druge podatke, ki
se nanašajo na izvajanje dejavnosti športa.
III. Vsebine programa športa za leto
2004 in obseg sredstev, ki jih zagotavlja
Občina Tišina iz proračuna za leto 2004
Za izvajanje programa športa se izvajalcem v proračunu Občine Tišina za leto
2004, zagotavlja naslednji obseg sredstev:
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok in interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok: 300.000 SIT,
– športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
ter kakovostni in vrhunski šport odraslih:
5,000.000 SIT,
– športna rekreacija odraslih: 650.000
SIT,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu:
50.000 SIT,
– izgradnja in vzdrževanje športnih objektov: 4,800.000 SIT,
– športne prireditve: 1,170.000 SIT,
– priznanja in nagrade športnikom in
športnim organizacijam: 50.000 SIT.
IV. Obdobje v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva za sofinanciranje programa športa v
letu 2004, morajo njihovi prejemniki porabiti
najkasneje do 31. 12. 2004.
V. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani izvajalci dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatne informacije
Zainteresirani vlagatelji vlog oziroma izvajalci športa lahko razpisno dokumentacijo
dvignejo osebno na tajništvu Občine Tišina,
Tišina 4, ali po predhodnem pisnem naročilu
prejmejo po pošti, vendar najkasneje do petka 16. aprila 2004.
Zainteresirani vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije osebno na Občini Tišina
oziroma po tel. 02/539-17-10 (Mateja Krizmanič Telkeš), vendar najkasneje do petka
23. aprila 2004.
VI. Zahtevana dokumentacija za popolnost vlog
Popolna vloga mora vsebovati naslednje
podatke in dokumentacijo:
– podatke o izvajalcu,
– dokazilo, da ima izvajalec sedež na
območju Občine Tišina,
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– dokazilo, da je izvajalec registriran v
skladu z veljavnimi predpisi za opravljanje
dejavnosti športa,
– izpolnjene obrazce in priložene zahtevane priloge.
VII. Rok za predložitev vlog
Zainteresirani vlagatelji lahko predložijo
vlogo osebno na Občini Tišina ali pošljejo po
pošti na naslov Občina Tišina, Tišina 4, 9251
Tišina, najkasneje do petka 23. aprila 2004.
Vloga mora biti v zaprti kuverti z oznakami:
– na prednji desni strani spodaj: Občina
Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina,
– na prednji levi strani spodaj: Javni razpis za sofinanciranje programa športa za
leto 2004 – Ne odpiraj in
– na hrbtni strani: naslov vlagatelja.
VIII. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu
javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni
pisno najkasneje do petka 14. maja 2004.
IX. Rok za pritožbe
Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje
in merila iz javnega razpisa ter razpisne dokumentacije in mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži
zahtevek za preveritev utemeljenosti sklepa
o izboru oziroma pritožbo, v roku 8 dni od
prejema sklepa.
Pritožba se posreduje pisno na naslov
župana občine. Pritožba mora vsebovati:
– naslov pritožitelja,
– predmet javnega razpisa,
– opredelitev in utemeljenost pritožbenih
razlogov, ki pa ne morejo biti merila za vrednotenje programov športa,
– podpis odgovorne osebe pritožitelja.
Predmet pritožbe ne morejo biti merila za
vrednotenje programa športa.
O pritožbi odloči župan občine, s sklepom, v roku 8 dni od prejema zahtevka.
Sklep o izboru izvajalca in sofinanciranju
programa športa je s tem dokončen.
Občina Tišina
Ob-9079/04
Stanovanjski sklad občine Postojna, javni sklad objavlja
javni razpis
za oddajo profitnih stanovanj v najem
I. Predmet razpisa:
A) triinpolsobno stanovanje v pritličju
stanovanjske hiše na Ulici Vilka Kledeta 7
v Postojni, v izmeri 84,02 m2.
II. Pogoji najema
Stanovanje se oddaja za dobo petih let
z možnostjo podaljšanja pogodbe. Varščina
za najem znaša tri mesečne najemnine,
plačati pa jo je potrebno pred vselitvijo.
Varščina se po poteku najemnega razmerja
najemniku vrne.
Stanovanje bo vseljivo predvideno v drugi polovici meseca maja 2004.
III. Višina najemnine: izhodiščna najemnina za mesec maj 2004 znaša 70.000
SIT. Najemnina je vezana na EURO in se
usklajuje na enak način kot neprofitne najemnine.
IV. Druga določila: interesenti za najem
stanovanja morajo poleg podatkov o najemniku in osebah, ki bodo z njim uporabljale
stanovanje in višini ponujene mesečne najemnine, vlogi predložiti še potrdilo o izplačanih zadnjih treh bruto plačah zase in za vse
bodoče uporabnike.
V. Kriteriji za izbiro: v primeru, da bo interesentov za najem stanovanja več, bodo

pri oddaji upoštevani kriteriji: višina ponujene najemnine, materialno stanje vlagatelja
in bodočih uporabnikov, ki bodo skupaj z
njim uporabljali stanovanje, stalno prebivališče na območju Občine Postojna.
VI.Oddaja vloge
Upoštevane bodo vloge, ki bodo oddane
do vključno petka, 23. 4. 2004 do 11. ure na
naslov Stanovanjski sklad občine Postojna,
javni sklad, Ljubljanska 4, 6230 Postojna.
V primeru oddaje vloge po pošti, se šteje
vloga za pravočasno, kolikor je oddana kot
priporočena dne 23. 4. 2004.
Za določitev seznama upravičencev
bodo upoštevane le popolne pisne vloge.
Nepopolno vlogo lahko udeleženec razpisa
dopolni v 5 dneh po ustnem ali pisnem obvestilu, sicer se te vloge kot nepopolne ne
obravnavajo.
Sklad si pridržuje pravico, da najemne
pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom.
Stanovanjski sklad občine Postojna
Ob-9055/04
Mestna občina Koper na podlagi 80.f člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 47/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 110/02),
45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 12/03) in
sklepov Občinskega sveta Mestne občine
Koper št. K4652-173/01 z dne 26. septembra 2002, K4653-159/99 z dne 28. marca
2002 in K4652-91/2002 z dne 10. 7. 2003
objavljam naslednji
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo zemljišča
za gradnjo individualnih objektov v
Mestni občini Koper
1. Predmet prodaje je delno komunalno
opremljeno zemljišče z naslednjimi parcelnimi številkami:
1.1. parcela št. 629/4 k.o. Gažon v izmeri
1020 m2 za izhodiščno ceno 5,311.093,24
SIT,
1.2. parcela št. 2673/9 k.o. Semedela v izmeri 936 m2 za izhodiščno ceno
11,008.448,04 SIT,
1.3. parcela št. 2673/10 k.o. Semedela v izmeri 983 m2 za izhodiščno ceno
11,561,222,56 SIT,
1.4. parcela št. 3172/3 k.o. Kubed
v izmeri 881 m2 za izhodiščno ceno
3,507.957,79 SIT,
1.5. parcela št. 3172/4 k.o. Kubed
v izmeri 866 m2 za izhodiščno ceno
3,448.230,97 SIT.
2. Izhodiščna cena je izračunana na dan
31. 3. 2004 in se revalorizira z indeksom
IGM – povprečna stanovanjska gradnja na
dan sklenitve pogodbe.
V ceni ni vključen 20% davek na dodano
vrednost, ki ga plača kupec.
3. Zemljišče se prodaja po načelu videno-kupljeno.
4. Zemljišče pod točko 1.1.) se nahaja
na ureditvenem območju za poselitev na
območju stavbnih zemljišč v naselju Gažon,
ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih v občini Koper (Uradne
objave, štev. 19/88 in 21/01).
5. Zemljišče pod točkama 1.2.) in 1.3.)
se nahaja na ureditvenem območju za poselitev na območju stavbnih zemljišč v naselju (Beli kamen-Gračišče), ki se ureja po
določilih Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje Vanganel (Uradne ob-
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jave, št. 20/93) in Odloka o ugotovitvi, katere
sestavine prostorskih izvedbenih aktov so v
nasprotju s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne
občine Koper (Uradne objave, št. 54/01).
6. Zemljišče pod točkama 1.4.) in 1.5.) se
nahaja na ureditvenem območju za poselitev na območju stavbnih zemljišč v naselju,
ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih v občini Koper (Uradne
objave, št. 24/88 in 24/01).
7. Rok plačila kupnine: določi ponudnik
v svoji ponudbi tako, da upošteva naslednje
zahteve Mestne občine Koper:
– najkasneje v roku 8 dni od sklenitve
pogodbe o prodaji mora kupec plačati celotno kupnino,
– kupec pridobi lastninsko pravico po
plačilu celotne kupnine,
– vpis v zemljiško knjigo se opravi na
podlagi zemljiškoknjižnega dovolila,
– neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo prodajne pogodbe ob kateri si Mestna
občina Koper obdrži vplačano varščino,
– v primeru, da ponudbena cena ne bo
oblikovana v skladu z zgoraj navedenimi
pogoji se bo taka ponudba štela za neveljavno.
8. Obravnavane bodo pisne ponudbe,
ki bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper, z oznako za javni razpis št.
K4652-54/2004 s pripisom »ponudba za
parcelo št. – Ne odpiraj« do ponedeljka,
dne 3. maja 2004 do 11. ure.
Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika.
9. Ponudba mora vsebovati:
– navedbo parcele, za katero (katere) se
vlaga ponudba,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne,
– rok in način plačila kupnine,
– terminski plan za izgradnjo objekta
s tem, da rok za začetek gradnje objekta
(objektov) ne sme biti daljši od 3 let od
nakupa stavbnega zemljišča in rok dokončanja objekta (objektov) in pridobitve
uporabnega dovoljenja ne sme biti daljši od
5 let od pridobitve gradbenega dovoljenja.
Za dokončan objekt se šteje objekt, ki ima
veljavno uporabno dovoljenje. Oba roka sta
bistvena pogoja za veljavnost pogodbe o
prodaji zemljišča. Mestna občina Koper
lahko zahteva sodno razveljavitev sklenjene pogodbe v primeru, da kupec stavbnega
zemljišča ne izpolni roka iz te točke razpisa
in uveljavlja nastalo škodo.
10. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačilu varščine, ki znaša
10% od izhodiščne cene stavbnega zemljišča in ki mora biti nakazana na podračun
proračuna Mestne občine Koper pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila (UJP)
– Urad Koper številka: 01250-0100005794,
obvezni sklic na številko »00« 4652-54/2004.
Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena
brez obresti v osmih dneh po sprejemu sklepa o izbiri, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine,
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, ki ne sme biti starejši od treh mesecev in potrdilo o državljanstvu za fizične
osebe,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
11. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
stavbnega zemljišča umakne ali jo dopolni
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do roka za sprejem ponudbe, ki je določen
v javnem razpisu; v primeru umika ponudbe
se plačana garancija za resnost (varščina)
ponudbe ne vrne.
12. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
(ponudnikov) bodo upoštevana naslednja
merila:
– ponujena višina kupnine 80%, kar
pomeni, da bo najvišja ponujena kupnina
prejela 8 točk, prva naslednja nižja 3 točke
manj in vsaka naslednja po 2 točki manj,
– rok izgradnje objekta: 20%, kar pomeni za najkrajši rok za izgradnjo bo ponudnik prejel 2 točki, naslednji 1 točko,
ostali 0 točk.
13. O izbiri najugodnejšega ponudnika
ali ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki
so sodelovali na javnem razpisu in sicer v
roku petnajst dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
14. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti
pogodbo najkasneje v roku 20 dni od dneva
sprejema sklepa o izbiri, v primeru pritožbe
pa v roku 40 dni po obravnavi pritožbe. V
primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe
v navedenem roku, se šteje, da je odstopil
od namere za sklenitev pogodbe in v tem
primeru se vplačana garancija za resnost
ponudbe (varščina) ne vrne.
15. Mestna občina Koper si pridržuje
pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb
ne sklene pogodbe o prodaji z nobenim ponudnikom.
16. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji zemljišča.
17. Stroške sklenitve pogodbe, davek na
dodano vrednost, stroške notarske storitve,
takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec
zemljišča.
18. Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji zemljišča
in služnost za potrebe izgradnje objektov in
omrežja javne komunalne infrastrukture.
Omejitve lastninske pravice se vpišejo v
zemljiško knjigo.
19. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
dne 4. 5. 2004 ob 11. uri v sejni sobi Mestne
občine Koper, Verdijeva 10, pritličje.
20. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom
lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel.
05/66-46-284.
Mestna občina Koper
Ob-9078/04
Mestna občina Koper na podlagi 80.f
člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS,
št. 47/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 110/02),
45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03)
in sklepa Občinskega sveta Mestne občine Koper št. K4652-91/02 z dne 10. julija
2003, objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnine na območju ZN
Ob Kolodvorski za gradnjo
poslovno-stanovanjskega objekta
1. Predmet prodaje je:
1.1. Zemljišče parc. št 1570/49, v izmeri
5.988 m2, prip. vl. št. 1147 k.o. Koper, vpisana lastninska pravica na Mestno občino
Koper,
1.2. Izklicna cena je 202,937.222,05 SIT
brez DDV,
1.3. Izklicna cena je izračunana na dan
31. 3. 2004 in se revalorizira z indeksom
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IGM – povprečna stanovanjska gradnja na
dan sklenitve kupoprodajne pogodbe,
1.3. 20% davek na dodano vrednost in
druge dajatve ter stroške, ki odpadejo na
promet nepremičnin, plača kupec,
1.4. Parcela se prodaja po načelu ‘’videno kupljeno’’ ter se izroči bremen prosta.
1.5. Zemljiškoknjižno stanje parcele je
urejeno.
1.6. Zemljišče se nahaja na območju
urbanih zemljišč, namenjenih za centralne
dejavnosti v mestu Koper, ki se ureja po določilih Odloka o zazidalnem načrtu ob Kolodvorski (Uradne objave, št. 20/93 in 31/02).
2. Rok plačila kupnine: določi ponudnik
v svoji ponudbi tako, da upošteva naslednje
zahteve Mestne občine Koper:
– v roku 8 dni od sklenitve pogodbe mora
kupec plačati 30% celotne kupnine,
– najkasneje v roku 1 (enega) leta od
sklenitve pogodbe mora kupec plačati preostali del kupnine,
– izhodiščna cena predmetnega zemljišča iz tega razpisa velja kolikor je celotna
kupnina plačana v roku 8 dni od sklenitve
pogodbe o prodaji, v primeru iz prejšnje
alinee tega člena se do neplačanega dela
plačilo revalorizira v skladu s podražitvami
v gradbeništvu-povprečni indeks za stanovanjsko gradnjo,
– v primerih iz prve in druge alinee tega
člena mora kupec ob sklenitvi kupoprodajne
pogodbe neplačani del kupnine zavarovati z
nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv,
– če kupec po svoji krivdi ne plača 30%
celotne kupnine v navedenem roku, se šteje
da je odstopil od nakupa, varščina pa zapade prodajalcu,
– kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini po plačilu celotne kupnine,
– vpis v zemljiško knjigo se opravi na
podlagi listine, ki bo vsebovala zemljiškoknjižno dovolilo,
– neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo prodajne pogodbe, ob kateri si Mestna
občina Koper obdrži vplačano varščino,
– v primeru, da ponudbena cena ne bo
oblikovana v skladu z zgoraj navedenimi
pogoji, se bo taka ponudba štela za neveljavno.
4. Investitor komunalne opreme na območju zazidalnega načrta je Mestna občina
Koper, ki bo zemljišče opremila v skladu z
zazidalnim načrtom.
5. Kupec je dolžan pred pridobitvijo
gradbenega dovoljenja plačati komunalni
prispevek.
6. Obravnavane bodo pisne ponudbe,
ki bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper z oznako »za javni razpis
št. K4652-55/2004« do ponedeljka, dne
3. maja 2004 do 11. ure.
Na ovojnici mora biti naveden naziv ponudnika.
7. Ponudba mora vsebovati:
– navedbo parcele, za katero se vlaga
ponudba,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne,
– rok in način plačila kupnine ter dokazila o finančnem stanju ponudnika (podatki o
boniteti, potrdilo banke o stanju na bančnih
računih ali druge garancije),
– terminski plan za izgradnjo objekta
na prodani nepremičnini- kupec je dolžan
zgraditi objekt najkasneje v roku 3 let od
dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe. Za

zgrajen oziroma dokončan objekt se šteje
objekt, ki ima veljavno uporabno dovoljenje. Ta rok je bistven pogoj za veljavnost
pogodbe o prodaji zemljišča. Mestna občina Koper lahko zahteva sodno razveljavitev sklenjene pogodbe v primeru, da kupec
ne izpolni roka iz te točke in uveljavlja nastalo škodo.
8. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačilu varščine, ki znaša
10% od izhodiščne cene zemljišča in ki
mora biti nakazana na podračun proračuna
Mestne občine Koper pri Upravi Republike
Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni
sklic na številko »00« K4652-55/2004.
Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v osmih dneh po sprejemu
sklepa o izbiri, uspelemu ponudniku pa bo
upoštevana pri plačilu kupnine,
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od treh mesecev od zadnjega
dne, določenega za vložitev ponudbe,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
9. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
zemljišča umakne ali jo dopolni do roka
za sprejem ponudbe, ki je določen v javnem razpisu; v primeru umika ponudbe se
plačana garancija za resnost (varščina) ponudbe ne vrne.
10. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
(ponudnikov) bodo upoštevana naslednja
merila:
– ponujena višina kupnine: 80%, kar
pomeni, da bo najvišja ponujena kupnina
prejela 8 točk, prva naslednja nižja 3 točke
manj, in vsaka naslednja po 2 točki manj,
– rok plačila kupnine 10%, kar pomeni,
da ponudnik, ki ponudi najkrajši rok plačila
celotne kupnine prejme 1 točko, prvi naslednji 0,5 točk, ostali 0 točk,
– rok izgradnje objekta: 10%, kar pomeni
za najkrajši rok izgradnje bo ponudnik prejel
1 točko, naslednji 0,5 točk, ostali 0 točk.
11. V primeru več pravilno in pravočasno prispelih enakovrednih ponudb, ki so bolj
ugodne od ostalih vlog, župan odloči, da se
izvede javna dražba, na katero se povabi
vse ponudnike, ki so predložili enakovredno
vlogo za isto parcelo.
12. O izbiri najugodnejšega ponudnika
ali ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki
so sodelovali na javnem razpisu in sicer v
roku petnajst dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
13. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti
pogodbo najkasneje v roku 30 dni od dneva
sprejema sklepa o izbiri, v primeru pritožbe
pa v roku 15 dni po obravnavi pritožbe. V
primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe
v navedenem roku, se šteje, da je odstopil
od namere za sklenitev pogodbe in v tem
primeru se vplačana garancija za resnost
ponudbe (varščina) ne vrne.
14. Mestna občina Koper si pridržuje
pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb
ne sklene pogodbe o prodaji z nobenim ponudnikom.
15. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji zemljišča.
16. Stroške sklenitve pogodbe, davek na
dodano vrednost, stroške notarske storitve,
takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec
nepremičnine.
17. Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji zemljišča
in služnost za potrebe izgradnje objektov in
omrežja javne komunalne infrastrukture.
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Omejitve lastninske pravice se vpišejo v
zemljiško knjigo.
18. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
dne 4. maja 2004 ob 9. uri v sejni sobi Mestne občine Koper, Verdijeva 10, pritličje.
19. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom
lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel. št.
05/6646-284.
Mestna občina Koper

Javne dražbe
Ob-9053/04
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10,
Koper, na podlagi Pravilnika o pogojih in postopku za prodajo stanovanjskih hiš, stanovanj, pomožnih stanovanjskih prostorov in
drugih delov stavb (Uradne objave, 19/94),
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem občin
(Uradni list RS, št. 12/03), Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 47/99, 79/99,
124/00, 79/01, 30/02 in 110/02) ter sklepov
Občinskega sveta Mestne občine Koper št.
K4652-150/2003 z dne 12. 2. 2004 in št.
K4652-43/2004 z dne 11. 3. 2004 razpisuje
javno dražbo,
ki bo v ponedeljek, 26. 4. 2004 ob 9.30,
v sejni sobi Mestne občine Koper, Verdijeva
10 – pritličje, za prodajo naslednjih nepremičnin, ki so v lasti Mestne občine Koper:
1. Nepremičnina, v naravi dotrajana starejša stanovanjska hiša na naslovu Hrvatini
24, stoječa na parc. št. 38/3 k.o. Hribi, s pripadajočim stavbiščem v skupni izmeri 68 m2
ter koristno površino 52,16 m2, za izklicno
ceno 4,737.946 SIT.
2. Nepremičnina, v naravi dotrajano gospodarsko poslopje na naslovu Koštabona
b.š., stoječa na parc. št. 2841 k.o. Koštabona, s pripadajočim stavbiščem v skupni izmeri 26 m2, za izklicno ceno 765.156 SIT.
3. Nepremičnina, v naravi dotrajana
stanovanjsko gospodarska hiša na naslovu
Krkavče b.š., stoječa na parc. št. 1019 k.o.
Krkavče s pripadajočim stavbiščem v skupni
izmeri 56 m2 in dvoriščem v skupni izmeri
286 m2 ter koristno površino 62 m2, za izklicno ceno 2,652.064 SIT.
4. Nepremičnina, v naravi dotrajana
stanovanjsko gospodarska hiša na naslovu Župančiči b.š., stoječa na parc. št. 3402
k.o. Pomjan s pripadajočim stavbiščem in
dvoriščem v skupni izmeri 144 m2, koristna
površina objekta znaša 60,75 m2, za izklicno
ceno 2,209.294 SIT.
5. Nepremičnina, v naravi dotrajana
stanovanjska stavba na naslovu Lopar b.š.,
stoječa na parc. št. 13/1 k.o. Truške, s pripadajočim stavbiščem v skupni izmeri 120 m2,
koristna površina objekta znaša 71,05 m2,
za izklicno ceno 2,267.730 SIT.
6. Nepremičnina, v naravi dotrajano gospodarsko poslopje na naslovu Popetre b.š.,
stoječa na parc. št. 246 k.o. Truške s pripadajočim stavbiščem v skupni izmeri 236 m2
ter koristno površino 29,30 m2, za izklicno
ceno 1,157.847 SIT.
7. Parc. št. 845/9 k.o. Hribi v izmeri
389 m2 za individualno gradnjo (vrednost
zemljišča 4,016.370,25 SIT brez DDV),
zemljišče se nahaja na ureditvenem območju za poselitev na območju stavbnih

zemljišč v naselju Hrvatini, ki se ureja po
določilih Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje Hrvatini – Crevatini
(Uradne objave, št. 20/03).
8. Parc. št. 1282 k.o.Koper v izmeri
72 m2 za nadomestno gradnjo (vrednost
zemljišča 1,830.606,32 SIT brez DDV),
zemljišče se nahaja na ureditvenem območju centralnih dejavnosti v starem mestnem jedru (Marušičeva ulica), ki se ureja po
določilih Prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občine Koper (Uradne objave, št.
25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95
in 11/98), Družbenega plana občine Koper
(Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94,
25/94, 14/95 in 11/98), Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne
občine Koper (Uradne objave, št. 16/99 in
33/01) in Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za posege v prostor na območju
mestnega jedra Koper (Uradne objave, št.
29/91). Na obravnavani parceli je v preteklosti stal objekt, zato je možno ponovno
pozidati (restituirati) v znanih talnih in višinskih gabaritih.
9. Parc. št. 2060/8 k.o. Boršt v izmeri
988 m2 za individualno gradnjo (vrednost
zemljišča 3,070.613,01 SIT brez DDV),
zemljišče se nahaja na ureditvenem območju za poselitev na območju stavbnih
zemljišč, v naselju Boršt, ki se ureja po
določilih Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih v občini Koper (Uradne objave, št.
19/88 in 24/01).
10. Parc. št. 3768/2 k.o. Jernej v izmeri
334 m2 (vrednost zemljišča 2,876.989,76
SIT brez DDV), zemljišče se nahaja na ureditvenem območju za poselitev na območju
stavbnih zemljišč v naselju Kolomban, ki se
ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Hrvatini – Crevatini (Uradne objave, št. 20/03).
11. Vse izhodiščne cene so izračunane
na dan 31. 3. 2004.
12. V cene pod 7., 8., 9. in 10. točko ni
vključen 20% davek na dodano vrednost, ki
ga plačajo kupci.
13. Terminski plan za izgradnjo objektov
na zemljišču pod št. 7., 8. in 9. – terminski
plan za izgradnjo objekta (objektov) s tem,
da rok za začetek gradnje objekta (objektov)
ne sme biti daljši od 3 let od nakupa stavbnega zemljišča in rok dokončanja objekta
(objektov) in pridobitve uporabnega dovoljenja ne sme biti daljši od 5 let od pridobitve
gradbenega dovoljenja. Za dokončan objekt
se šteje objekt, ki ima veljavno uporabno dovoljenje. Oba roka sta bistvena pogoja za
veljavnost pogodbe o prodaji zemljišča.
Mestna občina Koper lahko zahteva sodno
razveljavitev sklenjene pogodbe v primeru,
da kupec stavbnega zemljišča ne izpolni
roka iz te točke razpisa in uveljavlja nastalo škodo.
14. Zemljišča pod 7., 8., 9. in 10. točko
se prodajajo posamezno po načelu ‘’videno
kupljeno’’ ter se izročijo bremen proste.
15. Zemljiškoknjižno stanje zemljišč pod
7., 8., 9. in 10. točko je urejeno.
16. Kupci zemljišča oziroma investitorji
gradnje objektov so dolžni pred pridobitvijo
gradbenega dovoljenja plačati komunalni
prispevek.
17. Udeleženci, ki želijo sodelovati na
javni dražbi, morajo pred začetkom dražbe
vplačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene
na podračun Mestne občine Koper številka
01250-0100005794, voden pri Upravi RS
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za javna plačila – urad Koper, z obveznim
sklicem na številko 200100 ter dokazilo o
vplačilu predložiti na javni dražbi.
18. Najnižji znesek, za katerega dražitelj
dviga ceno, je 50.000 SIT.
19. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena v najkasneje 30 dneh po javni dražbi. Če
pogodba ni sklenjena v tem roku, zapade
ostanek varščine po odbitku stroškov postopka za izdelavo elaborata sodne cenitve
in ostalih stroškov, v korist lastnika.
20. Kupec mora plačati kupnino najpozneje v 8 dneh po sklenitvi pogodbe na
podračun Mestne občine Koper številka
01250-0100005794, voden pri Upravi RS
za javna plačila – urad Koper.
21. Zastopniki fizičnih in pravnih oseb
morajo predložiti pravnoveljavno overjeno
pooblastilo za zastopanje na javni dražbi.
22. Vplačana kavcija se kupcu vračuna v
kupnino. Dražitelj, ki na dražbi ne uspe, dobi
brezobrestno povrnjeno kavcijo najkasneje
v petnajstih dneh po izvedeni javni dražbi.
23. Prodaja pod 1., 2., 3., 4., 5. in 6. točko se izvede po principu videno-kupljeno in
kupec nima pravice uveljavljati z objekti in
zemljiščem kasnejših reklamacij.
24. Fizične osebe morajo pri dražbi predložiti potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije in davčno številko.
25. Pravne osebe morajo imeti sedež v
Republiki Sloveniji ter predložiti izpisek iz
sodnega registra.
26. Davek na promet nepremičnin pod
1., 2., 3., 4., 5. in 6. točko in drugi stroški
v zvezi s prodajo in zemljiškoknjižnimi vpisi
niso vključeni v ceno in jih poravna kupec.
27. Vknjižba nepremičnine pod 1. točko
bo možna po izdelavi etažnega načrta stavbe, katerega stroške izdelave plača kupec.
28. Nepremičnini pod 1. in 2. točko sta
zasedeni.
29. Dostop do nepremičnine pod 5. točko
je po parceli v zasebni lasti. Kupec si mora
urediti služnostno pravico.
Vse informacije v zvezi z nepremičninami, ki se prodajajo, dobijo interesenti na
Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, ali po tel. 05/66-46-285.
Mestna občina Koper
Ob-9529/04
Občina Žalec, Ul. Savinjske čete 5, 3310
Žalec objavlja na podlagi 40. člena uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS št. 12/03 in 77/03)
javno dražbo
nepremičnin v solastnini Občine Žalec
I. Predmet prodaje sta naslednji nepremičnini: parcela številka 91 stavbišče, hiša
v izmeri 89 m2, dvorišče v izmeri 565 m2,
gospodarsko poslopje v izmeri 74 m2, drvarnica v izmeri 89 m2 in parcela št. 723
njiva v izmeri 2010 m2 in sadovnjak v izmeri 170 m2, vl. št. 761 k. o. Šempeter po
izklicni ceni: 13,050.361,10 SIT; od tega je
nezazidano stavbno zemljišče 6,216.360,30
SIT, od katerega se plačuje 20% davek na
dodano vrednost.
II. Pogoji javne dražbe nepremičnin: na
javni dražbi lahko sodelujejo fizične osebe,
ki bodo pred začetkom dražbe predložile potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije ali
osebno izkaznico in pravne osebe, ki bodo
predložile največ deset dni star izpisek iz
sodnega registra v Republiki Sloveniji, vse
v izvirniku ali pri notarju overjeni fotokopiji.
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Pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb se
morajo pred začetkom dražbe izkazati z veljavnim pooblastilom.
Dražitelji morajo plačati varščino v višini
10% izklicne cene na podračun račun št.
01390-0100004366 in plačilo dokazati s
predložitvijo kopije nakazila.
Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo
uspeli, bo varščina vrnjena brez obresti v
treh dneh po končani javni dražbi, uspešnemu dražitelju pa bo vračunana v kupnino.
Najmanjši znesek za dvig izklicne cene
je 250.000 SIT.
Komisija za izvedbo javne dražbe lahko
s soglasjem predstojnika postopek ustavi do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem poravna stroške v višini izkazanih
stroškov za prevzem dokumentacije.
III. Sklenitev pogodbe, plačilo kupnine
in stroški
Kupec mora skleniti kupno pogodbo najkasneje v 30 dneh po opravljeni javni dražbi
in poravnati celotno kupnino v 8 dneh od
sklenitve pogodbe.
Če kupec ne sklene pogodbe v navedenem roku, se smatra, da je odstopil od
pogodbe in se mu varščina ne vrne, za
opravljeno javno dražbo pa se smatra, da
ni uspela.
Stroške overovitve pogodbe pri notarju,
davek na promet nepremičnin in stroške
zemljiškoknjižnega prepisa poravna kupec.
Javna dražba bo 3. maja 2004 ob 9. uri
v prostorih Občine Žalec, sejne sobe (prizidek, I. nadstropje).
Vse informacije (ogled nepremičnin) so
na voljo na Oddelku za premoženjske in
skupne zadeve Občine Žalec vsako sredo
od 8. do 12. in od 13. do 16. ure ali na tel.
03/713-64-12.
Občina Žalec

Razpisi delovnih
mest
Su 010603/2004-19
Ob-8870/04
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah objavlja natečaj za uradniško delovno mesto
strokovnega sodelavca za določen čas
štirih mesecev, s polnim delovnim časom.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivih:
strokovni sodelavec III, II in I oziroma v
prevedenem nazivu višji pravosodni svetovalec.
Kraj delovnega mesta: Šmarje pri Jelšah.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– opravljen pravniški državni izpit,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje (drugi
odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih, Ur. l. RS, št. 56/02):
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot 6 mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku iz
prejšnje alinee.
Pisne ponudbe z opisom vseh delovnih
izkušenj ter z vsemi dokazili o izpolnjevanju

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
pogojev je treba poslati v 8 dneh po objavi
tega javnega natečaja na naslov: Okrajno
sodišče Šmarje pri Jelšah, Urad predsednice sodišča.
Kandidate bomo o izboru obvestili v 15
dneh po odločitvi.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
so na voljo pri vodji urada predsednice sodišča, Mateji Hercl, tel. 03/818-32-53.
Okrajno sodišče Šmarje pri Jelšah
Št. 10/2-2004
Ob-8885/04
Začasna vodja Okrožnega državnega
tožilstva v Ljubljani na podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 14/03), 58. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) ter
določb Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS,
št. 22/04) objavlja javni natečaj za 4 prosta
uradniška delovna mesta (2 za nedoločen
čas in 2 za določen čas):
višji pravosodni svetovalec/višja
pravosodna svetovalka – strokovni
sodelavec/ka.
Za delovno mesto višjega pravosodnega svetovalca-strokovnega sodelavca
je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih: višji pravosodni svetovalec III, višji
pravosodni svetovalec II in višji pravosodni
svetovalec I.
Izbrani kandidat/ka bo naloge izvrševal/a
v nazivu višji pravosodni svetovalec III na
Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani,
Slovenska cesta št. 41, Ljubljana.
Opis del in nalog:
– proučevanje zadev, ki mu jih dodeli
okrožni državni tožilec, priprava strokovne
podlage za sprejem odločitve, priprava odločitve in obrazložitve odločitve,
– spremljanje in proučevanje sodne
prakse in strokovne literature,
– pripravljanje osnutkov poročil, analiz in
informacij po usmeritvah tožilca,
– sprejemanje na zapisnik ovadb ter
drugih vlog pod vodstvom in po naročilu
tožilca in opravljanje drugih opravil v okviru
dežurne službe,
– opravljanje potrebnih opravil v zvezi z
opuščanjem kazenskega pregona ter
– opravljanje drugih strokovnih del in nalog po odredbi vodje tožilstva ali tožilca.
Poleg splošnih pogojev, določenih z
Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS,
št. 46/02) ter pogojev, določenih v drugem
odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– znanje svetovnega jezika ter
– poznavanje dela z računalnikom
Z
dvema
izbranima
kandidatoma/kandidatkama bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas,
s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom, z dvema izbranima kandidatoma/kandidatkama pa bomo
delovno razmerje sklenili za določen čas
(nadomeščanje začasno odsotnih javnih
uslužbenk, ki sta na porodniškem dopustu),
s polnim delovnim časom, in sicer za eno
delovno mesto do 25. 10. 2004 ter za eno
delovno mesto do 1. 6. 2004, z možnostjo
podaljšanja do izteka porodniškega dopusta.

K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– 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,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja navedenega v prejšnji alinei.
Potrdili iz pete in šeste alinee prejšnjega
odstavka, ob prijavi lahko nadomesti izjava
kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja
navedenega v peti alinei prejšnjega odstavka. Potrdili bodo izbrani kandidati morali
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne
prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva
objave na naslov: Okrožno državno tožilstvo
v Ljubljani, Slovenska cesta št. 41, Ljubljana
ali na elektronski naslov: odt.lj@dt-rs.si Kandidati naj v prijavi navedejo, ali se prijavljajo
na delovno mesto za nedoločen čas, ali na
delovno mesto za določen čas. Nepopolnih
prijav ne bomo upoštevali.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja smo na voljo na tel. 01/252-85-00
(sekretarka Okrožnega državnega tožilstva
v Ljubljani).
Okrožno državno tožilstvo
v Ljubljani
Ob-8890/04
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) objavlja Občina Dravograd javni natečaj za
zasedbo uradniškega delovnega mesta
referent.
Delo se lahko opravlja v nazivih referent
III, referent II, referent I, pri čemer bo izbran
kandidat imenovan v naziv referent III.
Delo se bo opravljalo na sedežu Občine
Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd,
v Referatu za gospodarske dejavnosti in
urejanje prostora.
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
ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev,
– najmanj srednja izobrazba gradbene
smeri,
– najmanj 3 leta 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– strokovni upravni izpit,
– znanje osnov op. sistema Windows,
MS Office,
– dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega projektanta.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo predložiti
kandidati ob prijavi 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 ni bil obsojen na nepogojno kazen 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 prej navedenega
kaznivega dejanja,
– fotokopije dokazil o pridobljeni izobrazbi,
– potrdilo o delovnih izkušnjah oziroma
kopijo delovne knjige,
– potrdilo o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili o morebitnih drugih
znanjih in sposobnostih.
Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami na področju gradbene operative.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
strokovnega upravnega izpita, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Naslov za vlaganje prijav: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, s pripisom »Javni natečaj za zasedbo delovnega
mesta referent«. Rok za prijavo je 8 dni od
dneva objave javnega natečaja.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Kandidate/ke, ki
se bodo uvrstili v ožji izbor, bomo povabili
na razgovor.
Kandidati bodo pisno obveščeni v
roku 8 dni po opravljeni izbiri. Izbranemu
kandidatu/ki bo vročena upravna odločba,
drugim kandidatom/kam bo vročen sklep,
da niso bili izbrani.
S kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim
časom in s 3-mesečnim poskusnim delom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja pridobite na Občini Dravograd, na tel.
02/87-83-011.
Občina Dravograd
Ob-8894/04
Občina Izola – Comune di Isola, občinska uprava na podlagi 58. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in
110/02) objavlja javni natečaj za zasedbo
naslednjih uradniških delovnih mest
1. svetovalec za komunalni razvoj
– kraj opravljanja dela: Občinska uprava,
Urad za okolje, prostor, gospodarstvo in nepremičnine;
– vrsta uradniškega delovnega mesta:
svetovalec;
– delo se lahko opravlja v nazivih: svetovalec I, svetovalec II, svetovalec III;
– vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas, s polnim delovnim časom in pet mesečnim poskusnim delom;
– število prostih delovnih mest: 1.
2. občinski redar
– kraj opravljanja dela: Občinska uprava,
Občinska inšpekcija in redarstvo;
– vrsta uradniškega delovnega mesta:
občinski redar;

– delo se lahko opravlja v nazivih: občinski redar I, občinski redar II, občinski
redar III;
– vrsta delovnega razmerja: za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom;
– število prostih delovnih mest: 2.
3. pripravnik – pravnik za področje
nepremičnin
– kraj opravljanja dela: Občinska uprava,
Urad za okolje, prostor, gospodarstvo in nepremičnine;
– vrsta uradniškega delovnega mesta:
svetovalec;
– delo se lahko po uspešno opravljenem
pripravništvu opravlja v nazivih: svetovalec
I, svetovalec II, svetovalec III;
– vrsta delovnega razmerja: določen čas
10 mesecev, s polnim delovnim časom;
– število prostih delovnih mest: 1.
Pogoji za opravljanje dela:
Za vsa prosta uradniška delovna mesta
so splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta naslednji:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje obeh uradnih jezikov,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena ali ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev.
Kandidati oziroma kandidatke pa morajo
izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
pod tč. 1):
– najmanj visoka strokovna izobrazba
(VII. stopnja) ustrezne smeri;
– delovne izkušnje:
– za naziv svetovalec I – 6 let in 8
mesecev,
– za naziv svetovalec II – 3 leta in 8
mesecev,
– za naziv svetovalec III – 8 mesecev;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
pod tč. 2):
– najmanj srednja strokovna izobrazba
(V. stopnja) ustrezne smeri;
– delovne izkušnje:
– za naziv občinski redar I – 6 let in
6 mesecev,
– za naziv občinski redar II – 3 leta in
6 mesecev,
– za naziv občinski redar III – 6 mesecev;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
pod tč. 3):
– univerzitetna izobrazba (VII. stopnja)
pravne smeri.
3. Dokazila, ki jih je potrebno priložiti
prijavi:
– dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev za zasedbo delovnega mesta,
– dokazilo o državljanstvu RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem,da zoper kandidata ni bil sprožen kazenski postopek,
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma pridobljena v RS ali nostrificirana tuja
diploma),
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave (razen za pripravnika/co, ki
ga mora opraviti v času pripravništva),
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili o morebitnih drugih
posebnih znanjih in sposobnostih.
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V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za delovno mesto
pod 1. in 2. točko 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.
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. Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni od
dneva objave javnega natečaja na naslov
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno
nabrežje 8, 6310 Izola, s pripisom: »Javni
natečaj za zasedbo prostih uradniških delovnih mest«.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite pri Zdenki Bolje, višji svetovalki
za splošne zadeve, na tel. 05/66-00-103
(zdenka.bolje@izola.si).
Občina Izola
Su 0106/04
Ob-8907/04
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v
Kopru, Urad predsednice, Ferrarska 9, 6000
Koper, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec/višja
pravosodna svetovalka (strokovni(a) sodelavec(ka)).
Delovno mesto bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, 40 ur
na teden ter s poskusno dobo v trajanju treh
mesecev.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrajno
sodišče v Kopru, Ferrarska 9, 6000 Koper.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji
pravosodni svetovalec I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj dve leti delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje svetovnega tujega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
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 je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome pravne fakultete,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma prvosodnem izpitu,
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– 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),
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– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite na naslov: Okrajno sodišče
v Kopru, Urad predsednice (za javni natečaj), Ferrarska 9, 6000 Koper. Elektronski
naslov za prijavo je: ondina.starc@sodisce.si.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri vodji kadrovske službe Okrožnega
sodišča v Kopru, tel. 05/66-83-356.
Okrajno sodišče v Kopru
Ob-8958/04
Svet Vrtca Jarše, Rožičeva 10, 1000
Ljubljana razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno s 53. in
145. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI
(Ur. l. RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno
besedilo) ter 43. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
ZOFVI-A (Ur. l. RS, št. 64/01).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene in organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Predvideni začetek dela je 25. 9. 2004
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma skladno s soglasjem ministra k
imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, s kratkim opisom dosedanjega dela ter programom pošljejo v 8
dneh po objavi razpisa na naslov Svet Vrtca
Jarše, Rožičeva 10, 1000 Ljubljana, z oznako »za razpis ravnatelja«.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izboru v zakonitem roku.
Vrtec Jarše
Št. 111-1/2004
Ob-8975/04
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 110/02)
minister za informacijsko družbo objavlja
javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
svetovalec v Sektorju za razvojne
naloge.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec III, II in I. Javni uslužbenec
na tem delovnem mestu bo javne naloge izvrševal v nazivu svetovalec II.
Splošni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– aktivno znanje uradnega jezika;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– imeti morajo visoko strokovno izobrazbo ekonomske smeri;
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni izpit (državni izpit
iz javne uprave);
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– znanje angleškega jezika.
Dodatna merila za izbor kandidata:
– imajo znanja in izkušnje s področja
merjenja in primerjev razvoja inforamcijske
družbe;
– imajo znanja in izkušnje s področja
projektov razvoja informacijske družbe v
RS in EU;
– poznajo strateške dokumente in zakonodajni okvir v Sloveniji in EU s področja
informacijske družbe;
– poznajo problematiko uvajanja elektronskega poslovanja, kot orodja za zmanjševanje administrativnih bremen podjetij, ter
so seznanjeni s projekti na tem področju,
– komunikacijske veščine.
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.
Potrdili o nekaznovanju in nesproženem
kazenskem postopku ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
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.
Natečajna komisija bo izbirni postopek
opravila v več fazah, tako da bo preverjala
strokovno usposobljenost kandidatov v pravi
fazi na podlagi dokumentacije, ki jo je predložil kandidat in v drugi fazi z ustnim razgovorom s kandidati.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne
prijave s telefonsko številko in dokazili o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev v
osmih dneh od objave javnega natečaja na
naslov: Ministrstvo za informacijsko družbo,
Tržaška 21, 1508 Ljubljana ali po elektronski
pošti: gp.mid@gov.si.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Maruša Damjan, tel.
01/478-83-82.
Ministrstvo za informacijsko družbo
Št. 122-140/2004
Ob-8976/04
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 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na

podlagi sklepa Uradniškega sveta številka
9064-9/2004 z dne 31. 3. 2004 objavlja javni
natečaj za položaj
generalnega direktorja/direktorice Veterinarske Uprave Republike Slovenije.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo magisterij veterinarskih
znanosti;
– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj od tega 9 let pri upravnem organu
za veterinarstvo;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– aktivno znanje enega uradnega jezika
Evropske unije;
– 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;
– certifikat Državnega izpitnega centra o
višjem znanju enega uradnega jezika Evropske unije oziroma potrdilo o aktivnem znanju
jezika s strani ustrezne ustanove.
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,
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– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij Evropske unije in pravnega reda Evropske unije s
področja dela.
Poznavanje delovanja institucij Evropske
unije in pravnega reda Evropske unije s področja dela lahko kandidati izkažejo tudi z
ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi
referencami.
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 generalnega direktorja/direktorico Veterinarske 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, Parmova 53.
Generalni direktor/direktorica Veterinarske 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 te objave.
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.d., Dunajska 156, tel.
01/560-46-71. 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 kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-9014/04
Uprava Ustanove »SKUPAJ« – regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok
razpisuje delovno mesto:
izvršni vodja.
Kandidat-ka mora poleg splošnih z zakonom določenih pogojev izpolnjevati še
naslednje pogoje določene z aktom o sistematizaciji:
Pogoji za zasedbo:
– univerzitetna izobrazba,
– tehnične, ekonomske ali družboslovne
smeri,
– 8 let delovnih izkušenj od tega najmanj
3 leta na področju vodenja oziroma svetovanja na področju razvojnega načrtovanja,

– znanje tujega jezika,
– usposobljenost dela z računalnikom.
Izbrana kandidat-ka bo imenovan-a za
obdobje 4 let.
Kandidati-ke naj pošljejo prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev v zaprti ovojnici
z oznako »Razpis delovnega mesta izvršni
vodja« na naslov: Ustanova »SKUPAJ«
– regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok, Resljeva 30, 1000 Ljubljana.
Rok za prijavo je 8 dni od dneva objave
razpisa.
O izbiri bodo kandidati-ke obveščeni v
roku 15 dni po odločitvi o izboru.
Ustanova »SKUPAJ« – regionalni center
za psihosocialno dobrobit otrok.
Ob-9017/04
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
58. in 109. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/2002) Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, objavlja javni natečaj za delovno mesto
pripravnik.
Pripravnik (1) se bo usposabljal za opravo državnega izpita iz javne uprave v Občinski upravi občine Ajdovščina.
Pogoji:
1. univerzitetni diplomiran inženir arhitekture, gradbeništva oziroma geodezije.
Poleg zgoraj navedenega pogoja in
splošnih pogojih določenih z zakonom, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– biti mora državljan Republike Slovenije,
– aktivno obvladovati uradni jezik,
– obvladati morajo osnovne računalniške
programe,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo
kandidati/ke priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebnega dokumenta,
– fotokopijo diplome.
Kandidati/ke naj pošljejo pisne prijave s
potrebno dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od te objave na naslov:
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270
Ajdovščina.
Z izbranim/o kandidatom/ko bo sklenjena
pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom.
Dodatne informacije je mogoče dobiti na
tel. 05/365-91-22.
Občina Ajdovščina
Št. 121-8/04
Ob-9027/04
Mestna občina Ljubljana, županja, Mestni trg 1, Ljubljana, v skladu z 56. in 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS,
št. 56/02) objavlja javni natečaj za prosta
uradniška delovna mesta v mestni upravi
1. višjega svetovalca/ke v Oddelku
za zdravstvo in socialno varstvo, ki se
opravlja v nazivih višjega svetovalca/ke
III, višjega svetovalca/ke II in višjega
svetovalca/ke I.
Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu
višji svetovalec/ka III, na lokaciji Cigaletova
5, Ljubljana.
Zahtevani pogoji so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri,
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– najmanj 5 let delovnih izkušenj za visoko strokovno izobrazbo oziroma 3 leta in 4
mesece delovnih izkušenj za univerzitetno
izobrazbo,
– državni izpit iz javne uprave,
– aktivno znanje uradnega jezika.
Zaželjeno je znanje najmanj enega
svetovnega tujega jezika in opravljen
strokovni izpit iz upravnega postopka. Od
kandidata/ke pričakujemo usposobljenost
za delo z računalnikom.
2. višjega svetovalca/ke v Oddelku
za zdravstvo in socialno varstvo, ki se
opravlja v nazivih višjega svetovalca/ke
II in višjega svetovalca/ke I.
Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu
višji svetovalec/ka II, na lokaciji Cigaletova
5, Ljubljana.
Zahtevani pogoji so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
zdravstvene smeri oziroma univerzitetna
izobrazba medicinske smeri, sociološke ali
druge ustrezne smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj za visoko strokovno izobrazbo oziroma 5 let in 4
mesece delovnih izkušenj za univerzitetno
izobrazbo,
– državni izpit iz javne uprave,
– aktivno znanje uradnega jezika.
Od kandidata/ke pričakujemo znanje angleškega jezika in usposobljenost za delo z
računalnikom.
3. svetovalca/ke v Službi za organiziranje dela Mestnega sveta, ki se opravlja
v nazivih svetovalec/ke III, svetovalec/ke
II in svetovalec/ke I.
Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu
svetovalec/ka III, na lokaciji Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.
Zahtevani pogoji so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
upravne ali organizacijske smeri oziroma
univerzitetna izobrazba pravne ali druge
ustrezne smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– 3 mesečno poskusno delo.
Pričakujemo usposobljenost za delo z
računalnikom. Pri izboru za delovno mesto,
navedeno pod točko 3 bodo imeli prednost
kandidati/ke z izkušnjami na področju, za
katerega kandidirajo.
Kandidat/ka, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Pogoje, ki dajejo kandidatom/kam
prednost pri izboru bo natečajna komisija presojala na podlagi priloženih dokazil
oziroma referenc in na podlagi pogovora s
kandidati/kami.
Poleg navedenih pogojev morajo
kandidati/ke izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih
ter II. odstavek 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopija delovne knjižice, iz katere bo
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
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več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata/ko ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od
dneva objave javnega natečaja na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za pravne, kadrovske in splošne
zadeve – Kadrovska služba, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.
Odločba o izbiri za izbranega
kandidata/ko in sklepe o neizbiri za neizbrane kandidate bomo posredovali v 15 dneh
po opravljenem natečajnem postopku.
V osmih dneh od dokončnosti odločbe
o izbiri bo izdana odločba o imenovanju izbranega kandidata/ke na položaj in odločba
o imenovanju v naziv.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja bo dajala Vilma Reisner, na tel.
01/306-11-54.
Mestna občina Ljubljana
Št. 07-2
Ob-9051/04
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti na podlagi 12. člena Akta
o ustanovitvi Javnega sklada Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti razpisuje
prosta delovna mesta, in sicer:
1. računovodja – nadomeščanje v času
porodniškega dopusta:
– končana višja izobrazba ekonomske ali
sorodne smeri,
– najmanj eno leto delovnih izkušenj,
– obvladovanje dela z računalnikom,
– znanje najmanj enega tujega jezika.
Delovno razmerje se sklepa za določen
čas zaradi nadomeščanja začasno odsotne
delavke na porodniškem dopustu, s polnim
delovnim časom.
2. vodja območne izpostave Radlje
ob Dravi.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo višjo izobrazbo družboslovne,
humanistične, ekonomske smeri,
– da imajo najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju kulturnih dejavnosti,
– da poznajo področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– da imajo vodstvene sposobnosti,
– aktivno znanje slovenščine in še najmanj enega svetovnega jezika.
Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Poskusno delo 5 mesecev.
Kandidati za vodjo območne izpostave
morajo v postopku razpisa predložiti svojo
zamisel o razvoju in delovanju območne
izpostave.
3. vodja območne izpostave Logatec
– nadomeščanje delavke v času porodniškega dopusta.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo visoko izobrazbo družboslovne, humanistične, ekonomske smeri,
– da imajo najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju kulturnih dejavnosti,
– da poznajo področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– da imajo vodstvene sposobnosti,
– aktivno znanje slovenščine in še najmanj enega svetovnega jezika.
Delovno razmerje se sklepa za določen
čas, s polnim delovnim časom.
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4. samostojni strokovni svetovalec za
multimedijsko dejavnost – pripravnik na
Območni izpostavi Trebnje.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo končano visoko izobrazbo
družboslovne, ekonomske ali sorodne
smeri,
– obvladovanje dela z računalnikom.
Delovno razmerje se sklepa za določen
čas, s polnim delovnim časom.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev sprejema Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8 dni po tej objavi.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni
po končanem razpisnem roku.
Javni sklad Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti
Št. 10204-2/2004-1/3
Ob-9088/04
Občina Kamnik objavlja javni natečaj za
delovno mesto
pripravnik.
1. Pogoji za opravljanje dela: univerzitetna izobrazba pravne smeri.
Poleg navedenega morajo kandidati
izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava
in 2. odstavek 88. člena Zakona o javnih
usluž-bencih.
2. K pisni prijavi z življenjepisom morajo
kandidati predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– potrdilo o nekaznovanosti,
– potrdilo, da niso v kazenskem postopku.
Vloge kandidatov, ki ne bodo popolne, ne
bodo uvrščene v izbirni postopek.
3. Za opravljanje pripravništva bo po
dokončnosti odločbe o izbiri sklenjeno delovno razmerje za določen čas (10 mesecev)
s polnim delovnim časom.
4. Rok, naslov in način vložitve prijave: 8
dni od dneva objave; Občina Kamnik, Glavni
trg 24, 1240 Kamnik, s pripisom »prijava na
javni natečaj – pripravnik«.
5. Rok za obvestilo o izbiri: 15 dni po
opravljeni izbiri.
6. Informacije o javnem natečaju:
Ivan Pristovnik; Franc Hribernik (tel.
01/83-18-117).
Občina Kamnik
Št. 111-02-21-25/2004-01-924 Ob-9523/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) Ministrstvo
za finance, Davčna uprava RS, objavlja javni natečaj za zasedbo prostih uradniških
delovnih mest:
1.–3. vodja oddelka – višji svetovalec
(tri delovna mesta) v oddelku za vzdrževanje davčnega informacijskega sistema:
1. na Davčnem uradu Ljubljana,
2. na Davčnem uradu Maribor,
3. na Davčnem uradu Nova Gorica.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec II ali višji svetovalec I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
računalniške, ekonomske ali druge ustrezne smeri,
– 8 let delovnih izkušenj, ki se lahko
skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne
izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s
specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave.
Na Davčnem uradu Novo mesto:

4. davčni kontrolor v referatu za samostojne podjetnike.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih višji kontrolor III, višji kontrolor II ali višji
kontrolor I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj višja strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– znanje uporabe računalnika.
Na Davčnem uradu Murska Sobota:
5. pripravnik, ki se bo usposabljal za
opravo državnega izpita iz javne uprave.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani ekonomist.
Za delovna mesta pod št. 1–3 so zaželene izkušnje iz administracije sistemov in
baz podatkov.
Pri delovnem mestu pod št. 4 so zaželene delovne izkušnje s področja računovodstva in financ ter poznavanje davčne
zakonodaje.
Kandidat, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv.
Strokovni izpit iz upravnega postopka
mora kandidat opraviti pred pridobitvijo pooblastila za opravljanje dejanj v upravnem
postopku.
Poleg navedenih pogojev morajo
kandidati/-ke izpolnjevati splošne pogoje,
ki jih urejajo predpisi s področja delovnega
prava ter drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
Z izbranimi javnimi uslužbenci za delovna mesta pod št. 1–4 bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in poln delovni
čas, s predvidenim 4-mesečnim poskusnim
delom za delovna mesta pod št. 1–3 in
2-mesečnim poskusnim delom za delovno
mesto pod št. 4.
Z izbranim kandidatom za delovno mesto
pod št. 5 bo sklenjena pogodba o zaposlitvi
za določen čas, to je za čas 10 mesečnega
pripravništva.
Kandidati/-ke morajo k prijavi priložiti:
– potrdilo o izobrazbi in
– kopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne morebitne delovne izkušnje.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in
opisom dosedanjih delovnih izkušenj (področje delovnih izkušenj ter trajanje) pošljite
v 8 dneh od objave na naslov, kjer se bodo
navedena delovna mesta tudi opravljala:
– pod št. 1: DURS, DU Ljubljana, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
– pod št. 2: DURS, DU Maribor, Svetozarevska 9, 2000 Maribor,
– pod št. 3: DURS, DU Nova Gorica, Ul.
Gradnikove brigade 2, 5000 Nova Gorica,
– pod št. 4: DURS, DU Novo mesto,
Kandijska c. 21, 8000 Novo mesto,
– pod št. 5: DURS, DU Murska Sobota,
Slomškova ulica 1, 9000 Murska Sobota.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj«
in navedite delovno mesto.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja se lahko obrnete na naslednje
osebe na davčnih uradih, kjer se bo delovno
mesto tudi izvajalo:
– pod št. 1: Marjana Obermajer, tel.
01/47-44-285,
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– pod št. 2: Helena Falež, tel.
02/235-20-02,
– pod št. 3: Loreta Zorzut, tel.
05/336-56-04,
– pod št. 4: Marko Fabjančič, tel.
07/371-96-90,
– pod št. 5: Vida Šavel, tel.
02/53-03-182.
Davčna uprava RS
Št. 102-04-0027-1/2004-6
Ob-9525/04
Na podlagi prvega odstavka 109. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02), Občina Dobrna objavlja javni natečaj
za delovno mesto
pripravnika.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da imajo višjo strokovno izobrazbo
ekonomske ali komercialne smeri;
– poznavanje dela z računalnikom
(Word, Excel, elektronska pošta, internet).
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev in kratkim življenjepisom v roku 8 dneh po objavi na naslov:
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, s
pripisom »Prijava na razpis pripravnika«.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje za določen čas, za čas
trajanja pripravništva. Delo bo opravljal v
prostorih Občine Dobrna, Dobrna 19.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v
roku 30 dni od dneva objave razpisa.
Dodatne informacije je mogoče dobiti na
tel. 03/780-10-57 (Zdenka Kumer).
Občina Dobrna
Št. 020-08-01-36/04
Ob-9537/04
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo objavlja javni natečaj za prosti delovni
mesti
1. višjega svetovalca v Službi za odnose z javnostmi v Sekretariatu generalnega
sekretarja. Delovno mesto višji svetovalec je
uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec III, II in I. Javni
uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji
svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– znanje tujega jezika.
2. svetovalca v Službi za odnose z javnostmi v Sekretariatu generalnega sekretarja. Delovno mesto svetovalca je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
svetovalec II in I. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu svetovalec II.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 3 leta in 8 mesecev delovnih
izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– znanje tujega jezika.
Predpisane delovne izkušnje pod zaporedno št. 1. se skrajšajo za tretjino v
primeru, da kandidat ima univerzitetno ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem in pod zaporedno št.
2. se skrajšajo na 8 mesecev v primeru, da
kandidat ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma
magisterijem.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Kandidat bo delo opravljal

na sedežu Ministrstva za okolje, prostor in
energijo, Ljubljana.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) lahko
za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki
nimajo opravljenega državnega izpita iz
javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni
izpit opravile najkasneje v enem letu od
imenovanja v naziv.
Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev priložiti še naslednja dokazila:
– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopija delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba.
Potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku (izdaja ga pristojno sodišče) in potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga Ministrstvo
za pravosodje) bo izbrani kandidat dostavil
kasneje.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija
bo v izbirnem postopku presojala strokovno
usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc, razgovorov in s preizkusom usposobljenosti.
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. 112-11/2004
Ob-9584/04
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02
– ZDT-B in 2/04 – ZDSS-1) ministrica objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega
delovnega mesta
višje/ga svetovalca/ke III v Oddelku
za medije in avdiovizualno kulturo, ki se
lahko opravlja v nazivu višji svetovalec
III, II in I.
Delovno razmerje za prosto delovno
mesto bo sklenjeno za določen čas enega leta.
Delovne naloge:
– priprava podlag za izdajo odločb in
sklepov;
– spremljanje zakonodaje na področju
medijev in avdiovizualne kulture;
– predlaganje pravnih izhodišč za delo
strokovno-posvetovalnih teles ministrstva za
področje medijev in avdiovizualne kulture;
– sodelovanje v internih projektnih skupinah;
– izvajanje nalog v zvezi s pritožbenimi
postopki;
– priprava enostavnejših analitičnih
gradiv;
– priprava opredelitev do pobud, predlogov in zahtev, naslovljenih na ministrstvo;
– sodelovanje pri upravnih postopkih vpisa v zakonsko predpisane razvide.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati oziroma kandidatke izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
pravne smeri;
– imeti morajo najmanj 5 let delovnih
izkušenj;
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– imeti morajo opravljen strokovni izpit
(državni izpit iz javne uprave);
– imeti morajo opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka;
– obvladati morajo aktivno znanje enega tujega jezika in pasivno znanje še enega
tujega jezika.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati oziroma kandidatke priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenih strokovnih izpitih;
– fotokopija dokazila o aktivnem znanju
tujega jezika;
– fotokopija dokazila o pasivnem znanju
tujega jezika.
Aktivno znanje tujega jezika se izkazuje
s certifikatom o aktivnem znanju jezika ali
z dokazilom, da se je šolal v tujem jeziku
(pridobil stopnjo izobrazbe v državi, v kateri je to materni jezik) ali dokazilom, da je 6
mesecev ali več opravljal dela visokošolske
zahtevnosti v tujini v tujem jeziku. Pasivno
znanje tujega jezika pa se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni
izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), z
dokazili o opravljenem večtedenskem izobraževanju v tujem jeziku, s potrdili o večkratni udeležbi na strokovnih srečanjih, na katerih je aktivno uporabljal tuj jezik, z dokazilom
o opravljanem izpitu iz tujega jezika v okviru
programa do- ali podiplomskega študija.
Kandidat oziroma kandidatka, ki nima
ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v
enem letu od imenovanja.
Izbrani kandidat oziroma kandidatka
bo delo opravljal-a na delovnem mestu
višje/ga svetovalca/ke, in sicer dela in naloge višje/ga svetovalca/ke III v prostorih
Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10,
1000 Ljubljana.
Kandidati oziroma kandidatke pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, z
obvezno oznako na ovojnici: »Prijava na razpis – mediji« ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si, v roku 8 dni od dneva
objave v Uradnem listu Republike Slovenije
oziroma od objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije oziroma od objave na
internetni strani Ministrstva za kulturo. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje
v roku 60 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma od objave pri
Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije
oziroma od objave na internetni strani Ministrstva za kulturo. 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 določen čas s polnim delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna oseba Vesna Ulčar,
zaposlena v Ministrstvu za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, tel. 369-59-34.
Ministrstvo za kulturo
Št. 122-27/2004
Ob-9589/04
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02)
direktorica Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, mag. Sonja Bukovec ob-
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javlja javni natečaj za zasedbo naslednjih
uradniških delovnih mest:
1. podsekretar v Oddelku za prestrukturiranje kmetijstva, živilstva in ribištva,
v Sektorju za razvoj podeželja.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v nazivu podeskretar:
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba ekonomske
smeri;
– 8 let delovnih izkušenj;
– osnovna raven znanja angleškega
jezika;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati
z magisterijem ali izkušnjami s področja
finančnega poslovanja in bonitete podjetij
oziroma s podiplomskim znanjem s tega
področja.
2. vodja oddelka za neposredna plačila, v Sektorju za neposredna plačila.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v dveh zaporednih nazivih:
višji svetovalec I in podsekretar.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu višji
svetovalec I, na položaju.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri;
– 11 let delovnih izkušenj;
– višja raven znanja angleškega jezika;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z
vodstvenimi izkušnjami oziroma z podiplomsko izobrazbo s področja ekonomije.
3. referent v Oddelku za intervencijske ukrepe – živalski del, v Sektorju za
kmetijske trge.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih:
referent III, referent II in referent I.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu
referent III.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– srednja izobrazba ekonomske smeri
ali gimnazija;
– 3 leta, 6 mesecev delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni upravni izpit;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z
računalniškimi znanji.
4. svetovalec v Oddelku za naravne
nesreče, v Sektorju za neposredna plačila.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih:
svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu
svetovalec III.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri;
– 8 mesecev delovnih izkušenj;
– osnovna raven znanja angleškega
jezika;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– usposobljenost za delo z računalnikom.
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Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z
računalniškimi znanji.
5. višji referent v Oddelku za zunanjo
trgovino, v Sektorju za kmetijske trge.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih: višji
referent III, višji referent II in višji referent I.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu višji
referent III.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj višja izobrazba ekonomske
smeri;
– 6 mesecev delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni upravni izpit;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z
znanjem in delovnimi izkušnjami s področja
mednarodne trgovine.
6. pripravnik za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave
– 4 delovna mesta.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri;
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje 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 (za delovna mesta
pod zaporednimi št. od 1 do 5);
– fotokopijo potrdila o opravljenem
državnem izpitu iz javne uprave oziroma
strokovnem upravnem izpitu in izpitu iz
upravnega postopka (za delovna mesta
pod zaporednimi št. od 1 do 5);
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave oziroma strokovnega upravnega izpita, mora ta pogoj izpolniti
v letu dni od imenovanja v naziv (za delovna
mesta pod zaporednimi št. od 1 do 5).
Kandidat, ki nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka mora ta
pogoj izpolniti v 3 mesecih od imenovanja v
naziv (za delovna mesta pod zaporednimi št.
od 1 do 5).
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Služba za
splošne zadeve, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, v roku 8 dni od dne objave v Uradnem
listu Republike Slovenije oziroma od dne
objave pri Zavodu za zaposlovanje Repu-

blike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri pisno
obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dne
objave v Uradnem listu Republike Slovenije
oziroma od dne objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. O izbiri uradnika bo izdana upravna odločba, ki bo vročena
izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa
bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Za delovna mesta pod zaporednimi št. od
1 do 5 bo po dokončnosti odločbe o izbiri, z
izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in poskusnim delom 3 mesece.
Za delovna mesto pod zaporedno št. 6
bo po dokončnosti odločbe o izbiri, z izbranimi kandidati sklenjena pogodba o zaposlitvi,
za določen čas trajanja pripravništva, s polnim delovnim časom.
Dodatne informacije dobite po tel.
01/478-93-93.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja

Druge objave
Št. 266-41/2004
Ob-9581/04
Na podlagi 60. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03, 77/03) ter na podlagi Dopolnitve programa prodaje državnega premoženja
2003/2004, ki ga je z odlokom št. 411-01/0168-9 sprejel Državni zbor Republike Slovenije dne 14. 7. 2003, Servis skupnih služb
vlade razpisuje
javno ponudbo
1. Naročnik: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
Vlade, Gregor čičeva 27/a, 1000 Ljubljana,
telefaks 01/478-18-05.
2. Predmet javne ponudbe:
a) Oddaja v najem neopremljenih poslovnih prostorov za opravljanje dejavnosti
špedicije na MMP Obrežje – Objekt št. 15:
Mesečna
najemnina

1. poslovni prostor v pritličju
št. 1 v izmeri 13,22 m2
70.000 SIT,
2. poslovni prostor v pritličju
št. 2 v izmeri 12,64 m2
70.000 SIT,
3. poslovni prostor v pritličju
št. 3 v izmeri 13,08 m2
70.000 SIT,
4. poslovni prostor v pritličju
št. 4 v izmeri 13,11 m2
70.000 SIT,
5. poslovni prostor v pritličju
št. 5 v izmeri 13,22 m2
70.000 SIT,
6. poslovni prostor v pritličju
št. 6 v izmeri 13,11 m2
70.000 SIT.
K posameznemu poslovnemu prostoru
spada tudi sorazmeren de l skupnih prostorov.
b) Oddaja v najem neopremljenega
poslovnega prostora za opravljanje dejavnosti menjalnice na MMP Obrežje – Objekt
8, 9, 11:
Mesečna
najemnina

1. menjalnica
v izmeri 51,55 m2
100.000 SIT.
Menjalnica ima lasten vhod.
c) Oddaja v najem neopremljenih poslovnih prostorov za opravljanje dejavnosti
špedicije na MMP Jelšane – Objekt J16:
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Mesečna
najemnina
1. poslovni prostor v pritličju
št. 1 v izmeri 21,01 m2
2. poslovni prostor v pritličju
št. 2 v izmeri 21,43 m2
3. poslovni prostor v pritličju
št. 3 v izmeri 21,43 m2
4. poslovni prostor v pritličju
št. 4 v izmeri 21,43 m2
5. poslovni prostor v nadstropju
št. 1 v izmeri 21,07 m2
6. poslovni prostor v nadstropju
št. 2 v izmeri 21,43 m2
7. poslovni prostor v nadstropju
št. 3 v izmeri 21,43 m2
8. poslovni prostor v nadstropju
št. 4 v izmeri 21,43 m2

60.000 SIT,
60.000 SIT,
60.000 SIT,
60.000 SIT,
60.000 SIT,
60.000 SIT,
60.000 SIT,
60.000 SIT.

K poslovnim prostorom spada sorazmeren del skupnih prostorov.
č) Oddaja v najem neopremljenih poslovnih prostorov za opravljanje dejavnosti
špedicije na MMP Jelšane – Objekt J17:
Mesečna
najemnina
1. poslovni prostor v pritličju
št. 1 v izmeri 16,88 m2
2. poslovni prostor v pritličju
št. 2 v izmeri 17,00 m2
3. poslovni prostor v pritličju
št. 3 v izmeri 16,55 m2
4. poslovni prostor v pritličju
št. 4 v izmeri 17,03 m2

60.000 SIT,
60.000 SIT,
60.000 SIT,
60.000 SIT.

K poslovnim prostorom spada sorazmeren del skupnih prostorov.
d) Oddaja v najem neopremljenega poslovnega prostora za opravljanje dejavnosti
menjalnice na MMP Jelšane – Objekt J 19:
Mesečna
najemnina
1. poslovni prostor menjalnice
v izmeri 42,69 m2

70.000 SIT.

Poslovni prostor ima lasten vhod.
3. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora
biti sklenjena v roku 15 delovnih dni po opravljeni javni ponudbi. Če pogodba ne bo sklenjena v navedem roku, se šteje, da je ponudnik
odstopil od pogodbe. Vzorec pogodbe je na
ogled pri Servisu skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, Ljubljana,
Klemen Šket, tel. 01/ 478-18-26.
4. Način in rok plačila
Najemodajalec bo izstavljal mesečne
račune za najemnino do 8. v mesecu za
tekoči mesec, najugodnejši ponudnik pa
je dolžan plačati najemnino v roku petnajstih dni od prejema računa na podračun
enotnega
zakladniškega
računa
št.:
01100-1006214304.
Najemnik bo poleg najemnine plačeval še
obratovalne stroške. Obratovalni stroški obsegajo predvsem stroške ogrevanja, dnevnega čiščenja, vodarine in kanalščine, elektrike,
odvoza smeti, varovanja in morebitne druge
stroške, ki jih z uporabo povzroča najemnik.
5. Ogled nepremičnin je možen dne 15. 4.
2004 med 10. in 12. uro.
6. Način, mesto in čas oddaje ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene v zaprtih kuvertah najkasneje
do 22. 4. 2004 do 9. ure, na naslov: Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva ulica 27a, 1000 Ljubljana
– glavna pisarna.
Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: predmet javne ponudbe: oddaja ponudbe za najem poslovnih prostorov na MMP
Obrežje in/ali oddaja ponudbe za najem poslovnih prostorov na MMP Jelšane.

Šifra zadeve: Številka: 266-41/2004
Oznaka: “Ne odpiraj – Ponudba!”
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden
naziv in naslov ponudnika!
Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne
osebe.
V primeru, da bo ponudbo za najem iste
nepremičnine poslalo več ponudnikov, se bo
med ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje,
opravila ustna licitacija. Najmanjši dvig
mesečne najemnine bo 5.000 SIT. Morebitna
licitacija bo na naslovu: Republika Slovenija,
Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana, dne 22. 4. 2004 ob 10. uri.
7. Pogoji za oddajo ponudbe
Ponudniki morajo svoji ponudbi priložiti::
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za
slovenske državljane, kolikor takega potrdila
ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno
pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR (velja za
pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba
mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdila za slovenske
pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more
pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju,
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokade TRR),
– registracijo za poslovno dejavnost, za
katero se oddajajo poslovni prostori.
8. Najemodajalec si pridružuje pravico
ustaviti postopek javne ponudbe.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb Vlade
Ob-8903/04
Občina Domžale na podlagi 4. člena Odloka o postopkih in načinu povračil sofinancerskih deležev v javno telekomunikacijsko
omrežje v Občini Domžale izdaja
javni poziv
za predložitev vloge za uvrstitev
na seznam upravičencev za vrnitev
deleža sofinancerskih sredstev v javno
telekomunikacijsko omrežje
1. Občina Domžale na podlagi Zakona
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje in Odloka o postopkih in
načinu povračil sofinancerskih deležev v
javno telekomunikacijsko omrežje v Občini
Domžale zbira podatke in dokazila o pravnih
in fizičnih osebah, ki so v preteklosti vlagali
v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Domžale in so v ta namen s
pravnimi predhodniki Občine Domžale sklepali pogodbe.
2. Vse fizične in pravne osebe, ki do 9. 4.
2004 s strani Občine Domžale niso prejele
obvestila o uvrstitvi na predhodni seznam
upravičencev za vrnitev deleža sofinancerskih deležev v javno telekomunikacijsko
omrežje v Občini Domžale in so zainteresirane za uvrstitev na ta seznam, pozivamo, da na Občini Domžale vložijo vlogo za
uvrstitev na seznam upravičencev za vrnitev
deleža sofinancerskih deležev v javno telekomunikacijsko omrežje.
Vloge je potrebno oddati na predpisanih obrazcih, ki jih potencialni upravičenci
lahko dvignejo v vložišču Občine Domžale ali jih dobijo na spletni strani občine:
www.domzale.si.
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Vloge je potrebno oddati do 5. 6. 2004
priporočeno po pošti na naslov Občina
Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale, s
pripisom »vloga – vračanje sredstev v javno
telekomunikacijsko omrežje« ali osebno na
vložišču Občine Domžale. Vloge, ki bodo
vložene po tem datumu, se bodo štele kot
prepozne in se bodo s sklepom zavrgle.
3. Upravičenec je lahko pravna ali fizična
oseba, ki je sklenila s pravnimi predhodniki
Občine Domžale ali njenimi pooblaščenci,
pogodbo o sofinanciranju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje.
Obstoj pravice do uvrstitve na seznam
upravičencev za vrnitev deleža sofinancerskih deležev v javno telekomunikacijsko omrežje v Občini Domžale se dokazuje z verodostojnimi listinami (pogodba,
potrdilo o vplačilu, računi, položnice) iz
katerih je razviden obstoj pravice do vračila vlaganj.
4. Kolikor vlagatelj ni tudi podpisnik pogodbe o vlaganju v javno telekomunikacijsko
omrežje, mora zahtevku priložiti pisno in overjeno pooblastilo podpisnika. V primeru, da je
podpisnik pogodbe že pokojni, upravičenec
predloži sklep o dedovanju. Pravne osebe
predložijo dokazila o pravnem nasledstvu.
5. Na podlagi zbranih podatkov in dokazil
bo Občina Domžale pripravila seznam upravičencev za vrnitev deleža sofinancerskih
sredstev v javno telekomunikacijsko omrežje.
Občina Domžale
Ob-8877/04
Občina Štore na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03 in 77/03) objavlja
javno zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Štore, Cesta XIV.
divizije 15, 3220 Štore, tel. 03/780-38-40.
2. Predmet javne ponudbe so naslednje
nepremičnine:
– zemljišči parc. št. 1186 in delno 1185,
k.o. Teharje, ki sta nepozidani gradbeni
parceli, za namen parkirnega prostora v
naselju Štore. Izklicna cena zemljišč je
12 EUR/m2 + DDV,
– zemljišči parc. št. 1389 in 1386/1, k.o.
Teharje. Prodaja se bo vršila po parcelaciji za eno gradbeno parcelo velikosti ca.
1200 m2 po izklicni ceni 12 EUR/m2 + DDV.
3. Rok za zbiranje ponudb je 8 dni od
te objave.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je cena, kolikor bosta prispeli dve
ali več enakih ponudb, si prodajalec pridržuje pravico do samostojne izbire tistega
ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.
5. Pogoji ponudbe:
– sodelujejo lahko pravne ali fizične osebe, ki morajo predložiti izpis iz sodnega registra oziroma potrdilo o državljanstvu,
– ponudniki morajo v ponudbi, ki jo pošljejo na naslov prodajalca v pisni obliki,
navesti svoje točne podatke (ime, priimek
ali naziv, točen naslov, davčno številko, matično številko).
6. Prodajalec si pridržuje pravico, da
kljub prejetim ponudbam z nobenim od ponudnikov ne sklene kupoprodajne pogodbe
ali da ustavi začeti postopek do sklenitve
pravnega posla.
7. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno-kupljeno.

Stran

2198 /

Št.

35 / 9. 4. 2004

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

8. Podrobnejši podatki in informacije
glede predmeta javne ponudbe so na voljo na sedežu prodajalca oziroma na tel.
03/780-38-40.
Občina Štore

– ogled nepremičnine je možen po predhodni najavi na Občini Ravne na Koroškem,
pri Bukovec Andreju, kateri je na voljo tudi za
dajanje podrobnejših informacij.
Občina Ravne na Koroškem

Št. 465-02-2/02-31
Ob-8884/04
Občina Ravne na Koroškem na podlagi
45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) in
Sklepa Občinskega sveta občine Ravne na
Koroškem št. 598, z dne 6. 6. 2002 objavlja
poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje je nepremičnina parc.
št. 301/1 – stavba v izmeri 143 m2 in dvorišče
v izmeri 84 m2 pripisana v zemljiškoknjižnem
vložku 1137 k.o. Ravne, z naslovom Stara
ulica 4 (stavba ob Vinoteki oziroma Stari
pekarni).
Po cenilnem zapisniku, ki ga je izdelal
sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke
zajema objekt, skladno z JUS U-C2-100 (Ur.
l. SFRJ, št. 3/66), prostore naslednjih neto
koristnih površin:
– klet v izmeri 5,30 m2,
– pritličje v izmeri 83,66 m2,
– mansarda v izmeri 73,75 m2,
– funkcionalno zemljišče k objektu meri
84 m2.
2. Izhodiščna cena za nepremičnino opisano v prejšnji točki je 5,730.294,90 SIT.
3. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
– ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje v roku 15 od objave v zaprti ovojnici na naslov Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem z
oznako »Ponudba za nakup nepremičnine
Stara ulica 4 – ne odpiraj«;
– v ponudbi morajo ponudniki navesti
svoje natančne osebne podatke, priložiti potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma
izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
potrdilo o plačani 10% varščini, ter natančno
navesti ponujeno ceno;
– rok plačila je 8 dni po podpisu pogodbe;
– izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od
prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti
kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k
podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino
ponudnika, ki pogodbe noče podpisati;
– izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka,
stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo).
4. Javno odpiranje ponudb bo dne 26. 4.
2004 ob 9. uri v sejni sobi Občine Ravne na
Koroškem.
5. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno, brez možnosti kasnejših
reklamacij ali ugovorov;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v
roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru;

Ob-8954/04
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93 – 41/02), 30.
člena Statuta občine Ormož (Uradni vestnik
občine Ormož, št. 11/99 in 7/01), 29. in 44.
člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) in sklepa Občinskega sveta občine Ormož z dne 8. 3. 2004,
Občina Ormož objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnin
I. Prodajalec: Občina Ormož, Ptujska c.
6, 2270 Ormož.
II. Predmet prodaje sta zasedeni stanovanji:
a) stanovanje št. 6 v I. nadstropju stanovanjskega bloka v Skolibrovi ul. 9 v Ormožu,
na parc. št. 479 k.o. Ormož, v skupni izmeri
54,21 m2, za izklicno ceno 4,770.480 SIT;
b) stanovanje št. 10 v III. nadstropju
stanovanjskega bloka v Skolibrovi ul. 9 v
Ormožu, na parc. št. 479 k.o. Ormož, v
skupni izmeri 55,02 m2, za izklicno ceno
5,061.840 SIT.
Izhodiščna cena za posamezno nepremičnino je določena na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca gradbene stroke.
III. V izklicno vrednost predmetov prodaje davek na promet nepremičnin ni vključen.
Davek na promet nepremičnin bremeni kupca, ostali stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo prodajalca.
IV. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
cena.
V. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu ogledano – kupljeno;
b) ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– navedbo nepremičnine,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o plačani varščini,
– potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije za fizične osebe oziroma izpisek
iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejši od 30 dni;
c) na razpisu lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini
10% izklicne cene na transakcijski račun prodajalca: Občina Ormož, 01287-0100018046.
Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, ostalim ponudnikom
pa bo vrnjena v roku 8 dni po izboru;
d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8 dni
po odpiranju ponudb;
e) obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo
ceno je izključena. Župan oziroma komisija
lahko ustavi začeti postopek do sklenitve
pravnega posla;
f) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
g) celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 8 dni od podpisa pogodbe na
transakcijski račun prodajalca. Če kupec v
določenem roku ne podpiše pogodbe ali če
ne plača celotne kupnine, varščina zapade

v korist Občine Ormož in velja, da je kupec
odstopil od pogodbe.
VI. Pri nakupu imajo predkupno pravico
dosedanji najemniki stanovanja, ki se morajo
pisno izjasniti na začetku javne dražbe.
VII. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 30. 4. 2004, do
12. ure, na naslov Občina Ormož, Ptujska
c. 6, Ormož. Na zaprti kuverti mora biti pod
naslovom občine vidno navedeno “Ponudba
za nakup nepremičnine – Ne odpiraj”. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo o plačilu
varščine.
VIII. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o predmetih prodaje na Občini Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož,
pri Mateji Zemljak, tel. 74-15-309. Ogled je
mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Ormož
Ob-9081/04
Občina Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda, objavlja na podlagi 46. in 47. člena
Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS, št.
44/97) ter Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03, 77/03)
javno zbiranje ponudb
št. 46502-0001/2004 za nakup stavbnih
zemljišč za gradnjo objektov v območju
poslovno proizvodne cone Komenda
1. Uvodna določila
Javnega razpisa se lahko udeležijo pravne in fizične osebe, ki imajo svoj sedež v
Republiki Sloveniji ali v državah EU. Ponudbe v slovenskem jeziku je treba poslati
po pošti na zgornji naslov ali oddati v času
uradnih ur na vložišču Občine Komenda, vse
v zapečateni ovojnici z jasno oznako ponudnika in klavzulo na pisemski ovojnici “Ne odpiraj – ponudba za nakup zemljišča O2”. Za
pravočasno prispele se štejejo vse ponudbe,
ki bodo prispele ali bodo oddane na Občini
Komenda do petka, 30. 4. 2004 do 14. ure.
Obvezna priloga ponudbi je dokazilo o
plačilu varščine v višini 10% od ponujene
vrednosti na transakcijski račun Občine
Komenda št. 01364-0100002342, sklic na
št. 46501-0011-2003 (namen: varščina).
Varščina se šteje kot delno plačilo nakupa
stavbnega zemljišča pri plačilu prvega obroka kupnine, za preračun se uporabi srednji
tečaj Banke Slovenije za EUR na dan 31. 3.
2004, to je 237,9789 SIT.
Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo
uspeli, bo varščina brezobrestno vrnjena v
roku petnajstih dni po izboru najugodnejših
ponudnikov.
2. Namembnost objektov
V skladu z lokacijskim načrtom bo v obravnavani coni možna naslednja okvirna namembnost objektov:
– območje A: bencinski servis, servisna,
trgovska in gostinska dejavnost,
– območje B: obrtna, proizvodna, servisna, skladiščna, gostinska in trgovska
dejavnost,
– območje C: obrtna, proizvodna, servisna, skladiščna in trgovska dejavnost,
– območje D: obrtna, proizvodna, skladiščna, trgovska dejavnost ipd.,
– območje E: obrtna, proizvodna, skladiščna in trgovska dejavnost.
Izbrani ponudniki bodo pred in v času
javne razgrnitve lokacijskega načrta (predvidoma v maju 2004) lahko vplivali na
končno rešitev, vendar le v obsegu, ki ga
bo moč uskladiti z izdelovalcem lokacij-
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skega načrta in urbanističnimi rešitvami
na posameznih območjih poslovno proizvodne cone.
3. Površine zemljišč
V posameznih conah je možno formirati parcele z naslednjimi okvirnimi površinami:
Oznaka parcele:

– območje A: A/1
– območje B: B/1
B/2, B/3, B/4,
B/7, B/8
B/5
B/6
B/9
B/10
– območje C: C/1
C/2
C/3
C/4
– območje D: D/1
D/2
D/3
D/4
D/5
D/6
– območje E: E/1

Površina
(ca.)

6185 m2
1775 m2
1750 m2
840 m2
1945 m2
1515 m2
3050 m2
4878 m2
5120 m2
1650 m2
3255 m2
4260 m2
2415 m2
2495 m2
2300 m2
2910 m2
2755 m2
20475 m2

Velikost zemljišč bo po potrebi moč
prilagajati ponudnikom, vendar le v okviru
možnosti, ki jih ponuja generalna urbanistična rešitev. Prodajalec si pridrži pravico, da
v sporazumu s ponudnikom določita drugo
primerno parcelo v istem območju.
Površina parcel se bo natančneje določila ob pripravi predloga lokacijskega
načrta, dokončna izmera pa se bo opravila
pri parcelaciji v naravi pred vložitvijo vlog za
gradbena dovoljenja. Odstopanja pri površini navzgor ali navzdol, ki bi se ugotovila
pri končni parcelaciji, ne vplivajo na ostala
pogodbena določila. Ugotovljena razlika v
površini se obračuna pri zadnjem obroku
plačila, kar se uredi z aneksom k osnovni
pogodbi.
Možna pozidanost posameznih zemljišč
(odvisno od dejavnosti) bo predpisana v lokacijskem načrtu in bo okvirno znašala med
60% in 80%. Na funkcionalnem zemljišču bo
vsak izbrani ponudnik glede na potrebe in
dejavnost moral zagotoviti zadostne parkirne in manipulativne površine.
4. Izklicna cena
Izklicna cena za kvadratni meter komunalno opremljenega stavbnega zemljišča
znaša:
– območje “A” 120 EUR,
– območje “B” 90 EUR,
– območje “C” 80 EUR,
– območje “D” 75 EUR,
– območje “E” 60 EUR,
vse v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila. Davek ni zajet v izklicni oziroma ponujeni ceni
in bo strošek izbranega ponudnika. Izklicna
cena je hkrati minimalna cena, ki jo lahko
nudi ponudnik. Ponudnik lahko ceno viša v
minimalnih razponih po 10 EUR (za območje “A”) oziroma 3 EUR (v ostalih območjih).
Ponudbena cena navzgor ni omejena. Predlastniki (bivši lastniki) zemljišč, ki so predmet
razpisa, imajo pod enakimi pogoji predkupno pravico do nakupa zemljišč. V primeru
plačila celotne kupnine v roku petnajstih
dni po podpisu pogodbe, je ponudnik upravičen do popusta v višini 3% na pogodbeno
vrednost.

Ponudniki za dejavnost “bencinski servis” v območju “A” morajo v ponudbi navesti
višino odškodnine v obliki ekološke takse, ki
jo nudijo Občini Komenda.
V primeru, da se za območje “A” ne bo
javil ponudnik z dejavnostjo “bencinski servis”, se to območje obravnava v smislu pogojev za območje “B”.
5. Ureditev komunalne infrastrukture
Do vseh zemljišč v poslovno-proizvodni
coni bodo v skladu z lokacijskim načrtom,
programom opremljanja stavbnih zemljišč
in projekti komunalne infrastrukture izdelani
naslednji priključki:
– vodovodni priključek (za vodovod in
hidrantno omrežje),
– priključek na fekalno kanalizacijo,
– cestni priključek v asfaltni izvedbi,
– priključek na nizko napetostno elektro
omrežje,
– priključek na omrežje zvez (telekomunikacije, predpriprava za CATV),
– priključek na plinovod (ponudnik mora
računati na začasno oskrbo z lastnim virom
UNP, če plinovod do poslovno proizvodne
cone ne bo izveden pravočasno).
Vsa infrastruktura bo izvedena v skladu
z določili kupoprodajne pogodbe o prodaji
stavbnega zemljišča. V ceni zemljišča niso
zajeti prispevki za priklop na posamezna infrastrukturna omrežja, ki jih plača ponudnik
glede na projektirane parametre ob priklopih
za vsak posamezen objekt.
6. Plačila, roki gradnje, predaja zemljišč
Dinamika plačil je naslednja:
– 40% v petnajstih dneh po podpisu pogodbe (v znesek se všteje tudi varščina),
– 20% v devetdesetih dneh po podpisu
pogodbe,
– 20% v petnajstih dneh po objavi odloka
o sprejemu lokacijskega načrta (predvidoma
november 2004),
– 20% pred vpisom lastništva v zemljiško
knjigo (po plačilu zadnjega obroka in odmeri
zemljišča v naravi bo možno vložiti zemljiškoknjižni predlog).
Izbrani ponudniki bodo z gradnjo posameznih objektov lahko pričeli predvidoma v
marcu 2005, komunalna infrastruktura pa bo
predvidoma zgrajena do avgusta 2005, ko
naj bi bil opravljen tehnični pregled le-te in
zanjo izdano uporabno dovoljenje.
Pogodba o nakupu v obliki notarskega
zapisa se s zemljiškoknjižnim predlogom
vloži v zemljiško knjigo po plačilu celotne
kupnine. Stroške pogodbe v obliki notarskega zapisa in vse stroške v zvezi z vknjižbo
lastnine v zemljiški knjigi nosi kupec.
Nastop dejanske posesti na kupljenih
zemljiščih bo možen po podpisu pogodbe,
plačilu celotne kupnine in po izvedeni parcelaciji v naravi. Bivši lastniki zemljišč imajo
pravico do drevja oziroma lesne mase na
posameznih zemljiščih, zato le-to ni zajeto
v izklicni ceni. Način in čas poseka in odstranitve lesne mase bosta natančneje določena v kupoprodajnih pogodbah.
7. Odpiranje ponudb, izbor ponudnikov,
podpis pogodbe
Komisija, ki jo s sklepom imenuje župan
Občine Komenda, bo dne 4. 5. 2004 ob 11.
uri v prostorih Občine Komenda, Zajčeva
23, javno odprla vse v roku prispele ponudbe (prepozno prispele bodo zapečatene
vrnjene ponudnikom). Pripombe na javnem
odpiranju lahko podajo le ponudniki in s pisnim pooblastilom tudi njihovi pooblaščenci.
Ponudb, ki ne bodo sestavljene skladno z 9.
točko razpisa, komisija ne bo obravnavala.
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Pri ustreznih ponudbah je odločujoči faktor
za izbor ponudnika ponujena cena za kvadratni meter zemljišča.
V primeru, da bodo po mnenju komisije posamezne ponudbe enakovredne, si
komisija pridrži pravico enakovredne ponudnike povabiti na dodatna pogajanja.
Kadar je eden od enakovrednih ponudnikov
nosilec moteče dejavnosti v naselju v Občini
Komenda in naj bi se ta dejavnost selila v
poslovno proizvodno cono, ima ta ponudnik prednost pred ostalimi enakovrednimi
ponudniki.
Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru,
če se za posamezno zemljišče javi le en
ponudnik. Prav tako si Občina Komenda
pridrži pravico, da za posamezno zemljišče
ne izbere nobenega ponudnika. Ponudnikom bodo v roku desetih dni po končanem
delu komisije poslani sklepi o izboru. Izbrani
ponudniki so v roku desetih dni po pravnomočnosti sklepov z Občino Komenda dolžni skleniti pogodbo o nakupu zemljišča. Če
pogodba ni sklenjena po krivdi ponudnika,
vse medsebojne obveznosti v zvezi s tem
razpisom ugasnejo, Občina Komenda zadrži
varščino, zemljišče pa s sklepom dodeli drugemu najugodnejšemu ponudniku.
8. Posebna določila
Izbrani ponudniki se bodo s kupoprodajno pogodbo v obliki notarskega zapisa
zavezali, da bodo pričeli z gradnjo v roku
treh let po podpisu kupoprodajne pogodbe.
V nasprotnem je ponudnik na pisni poziv
Občine Komenda dolžan zemljišče vrniti
občini v last in posest s tem, da ima ponudnik pravico do vračila kupnine brez obresti in brez varščine, ki jo zadrži Občine
Komenda. Pravica občine do vračila zemljišča (na katerem se ni pričelo z gradnjo)
ugasne, če občina ne poda pisne zahteve
za vračilo v roku treh mesecev po preteku
triletnega obdobja.
Če bi izbrani ponudnik zemljišče želel
prodati, ima Občina Komenda predkupno
pravico za odkup zemljišča po nakupni ceni,
od katere se odšteje varščina (vse brez obresti). Predkupna pravica občine ugasne z
začetkom gradnje objekta.
9. Razpisna dokumentacija, oblika ponudbe
Obvezna sestavina ponudbe je naslednja dokumentacija:
a) izjava o strinjanju z razpisno dokumentacijo,
b) prijavni obrazec,
c) podatki o morebitnih pravdnih postopkih,
d) reference,
e) ostala potrdila in dokazila (po spisku
na obrazcu “e”),
f) obrazec ponudbe,
g) ponudba za ekološko takso (samo
za dejavnost “bencinski servis” v območju
“A”),
h) kopija dokazila o plačilu varščine iz 1.
točke razpisa,
i) morebitne dodatne pripombe ali pojasnila ponudnika,
j) izjava o sprejemu najvišje ponujene
cene (samo za predlastnike – bivše lastnike
zemljišč).
Ponudba mora biti predložena na originalnih obrazcih, ki jih je moč med uradnimi
urami dvigniti na vložišču Občine Komenda
v roku petih dni po objavi razpisa. Občina
Komenda bo razpisni dokumentaciji priložila informativno lokacijo poslovno proizvodne
cone, situacijo s prikazom območij od “A” do
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“E” in posameznih parcel ter osnutek kupoprodajne pogodbe.
Na Občini Komenda po potrebi dobite
tudi dodatna pojasnila v zvezi z razpisom.
Dopolnjevanje ali korigiranje obrazcev
od “a” do “j” ni dovoljeno, komisija si pridrži
pravico do izločitve tako dopolnjenih ali korigiranih obrazcev. Morebitne pripombe mora
ponudnik navesti na posebnem obrazcu z
oznako “i”.
Razpisna dokumentacija se dan po prejemu pisnega naročila lahko pošlje ponudniku tudi po pošti.
Občina Komenda
Št. 41601-4/04
Ob-9526/04
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19,
Radovljica, na podlagi 7. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) in
sklepa nadaljevanja 13. seje Občinskega
sveta občine Radovljica z dne 1. 4. 2004 in
9. seje Občinskega sveta občine Radovljica
z dne 29. 10. 2003 ter v skladu z Uredbo o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, tel.
04/537-23-00, faks 04/531-46-84.
2. Predmet prodaje:
a) trisobno stanovanje s kabinetom št.
10 v III. nadstropju, Gorenjska c. 33c v
Radovljici, v izmeri 80,71 m2 (stanovanje
je zasedeno),
b) prodaja
nezazidanega
stavbnega zemljišča, parc. št. 199/13, dvorišče
(151 m2) in parc. št. 196/8, njiva (248 m2),
vlož. št. 764 k.o. Radovljica.
3. Izklicna cena za nepremičnine znaša:
pod a) 17,239.917 SIT,
pod b) 4,278.078 SIT (10.722 SIT/m2).
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v 8 dneh od podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805,
sklic:
pod a) 1230-72210000-1,
pod b) 00-220022.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v
zaprti ovojnici na naslov: Občina Radovljica,
Gorenjska c. št. 19, Radovljica, z oznako:
ponudba za nakup nepremičnine, Ne odpiraj. Rok: 4. 5. 2004 do 9. ure. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega datuma prispele na naslov prodajalca.
6. Ponudniki morajo najkasneje en dan
pred dnevom odpiranja ponudb plačati
kavcijo v višini 10% izklicne cene nepremičnine. Kavcijo je potrebno nakazati na
transakcijski račun Občine Radovljica, št.
01302-0100007805, sklic: 1228-72000100.
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim pa bo
vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva
dražbe.
7. V pisni ponudbi morajo ponudniki navesti svoje točne osebne podatke (ime, priimek, naslov, davčno, matično in telefonsko
številko), priložiti potrdilo o državljanstvu
oziroma izpisek iz registra, potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, potrdilo o plačani
kavciji s točno številko računa za primer
vračila, ponudbeno ceno v SIT ter natančno
navedbo nepremičnine.
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8. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v
roku 30 dni od sprejema sklepa o izbiri. Če
izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani
ponudnika, Občina Radovljica zadrži njegovo kavcijo.
9. Drugi pogoji
Nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške
overitve, takse za vpis v zemljiško knjigo)
nosi kupec.
Najemniki nepremičnin imajo pod enakimi pogoji predkupno pravico. Prodaja na
obstoječa najemna razmerja ne vpliva.
10. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Občine
Radovljica. Odpiranje ponudb opravi posebna komisija in po zaključku postopka
predlaga županu izbor najugodnejšega
ponudnika.
11. Javno odpiranje ponudb bo 4. 5.
2004 ob 12. uri.
12. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
13. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
8 dneh od odpiranja ponudb.
14. Informacije: vsa dodatna pojasnila o
nepremičninah in ostalih informacijah interesenti dobijo na Občini Radovljica, kontaktna oseba Marija Habjan, tel. 04/537-23-46,
v delovnih dneh od 13. 4. 2004 do 4. 5. 2004
od 10. do 12. ure.
15. Župan ali Komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem s soglasjem župana lahko
postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne stroške ponudnikom v višini izkazanih stroškov za prevzem
dokumentacije.
15. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je
izključena.
Občina Radovljica
Ob-9049/04
GIM družba za promet z nepremičninami
d.o.o. Maribor, Slovenska ulica 4, na osnovi
pooblastila Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.o.o.,
Mala ulica 5, Ljubljana, objavlja
prodajo z zbiranjem ponudb
nepremičnega premoženja:
1. Dvoinpolsobnega stanovanja št. 9 v
prvem nadstropju večstanovanjskega objekta v Mariboru, Goriška 8, v skupni izmeri
66,76 m2, po izklicni ceni 8,731.000 SIT.
2. Dvosobnega stanovanja št. 54 v šestem nadstropju večstanovanjskega objekta v Mariboru, Ferkova 15, v skupni izmeri
55,75 m2, po izklicni ceni 7,300.000 SIT.
3. Dvosobnega stanovanja št. 9 v drugem nadstropju večstanovanjskega objekta
v Mariboru, Kmetijska 1/b, v skupni izmeri
52,56 m2, po izklicni ceni 6,852.000 SIT.
4. Garsonjere št. 01 v pritličju večstanovanjskega objekta v Mariboru, Gosposvetska 60, v skupni izmeri 21,62 m2, po izklicni
ceni 2,380.000 SIT.
5. Enosobnega stanovanja št. 174 v pritličju večstanovanjskega objekta v Mariboru, Trg Dušana Kvedra 13, v skupni izmeri
43,33 m2, po izklicni ceni 7,213.000 SIT.
6. Enosobnega stanovanja št. 23 v
tretjem nadstropju večstanovanjskega ob-

jekta v Mariboru, Ul. Šercerjeve brigade
5, v skupni izmeri 39,49 m2, po izklicni ceni
7,080.000 SIT.
7. Enosobnega stanovanja št. 05 v prvem nadstropju večstanovanjskega objekta
v Ribnici na Pohorju, Ribnica na Pohorju
103, v skupni izmeri 41,38 m2, po izklicni
ceni 5,097.000 SIT.
Pogoji sodelovanja
Pisne ponudbe je trebe poslati v zaprti
ovojnici v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: GIM družba za promet z nepremičninami d.o.o. Maribor, Slovenska ulica 4, 2000
Maribor, s pripisom »Ponudba za nakup
stanovanja«.
Pisna ponudba mora vsebovati naziv
ali ime ponudnika – kupca, njegov točen
naslov, ponujen znesek, naslov in št. stanovanja za katerega je plačana varščina,
potrdilo o plačani varščini ter način in rok
plačila kupnine.
Ponudbo lahko predloži pravna ali fizična
oseba, ki izpolnjuje splošne pogoje za pridobitev lastninskih pravic na nepremičninah v
Republiki Sloveniji, določenih z zakonom.
Ponudnik mora plačati varščino v višini 10% ponujene cene na transakcijski
račun GIM družba za promet z nepremičninami d.o.o. Maribor pri Probanki št.:
25100-970047144. Potrjen izvod naloga se
priloži k ponudbi.
Varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, vsem ostalim neuspelim
ponudnikom pa brez obresti vrne v desetih
dneh po odpiranju ponudb.
O izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v petih dneh od dneva, ko je potekel
rok za zbiranje ponudb. Izbrani ponudnik je
dolžan skleniti pogodbo za nakup nepremičnine v osmih dneh od prejema obvestila o
izbiri, kupnino pa plačati v 30 dneh po sklenitvi pogodbe na račun Nepremičninskega
sklada PIZ d.o.o., št.: 05100-8010457659,
odprt pri Abanki.
Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe
ali ne plača kupnine v predvidenem roku, se
smatra, da je odstopil od nakupa in je pogodba razveljavljena po samem zakonu.
Če kupec ne plača v roku celotne kupnine ali kakorkoli drugače odstopi od nakupa,
se mu vrne le tisti plačani del kupnine, ki
ostane po pokritju vseh stroškov, ki so nastali zaradi kupčevega odstopa od nakupa.
Nepremičnine preide v last in posest
kupca šele takrat, ko je kupnina v celoti
plačana.
Davek na promet z nepremičninami,
stroške overitve prodajne pogodbe ter stroške zemljiškoknjižnega vpisa nosi kupec.
Prodajalec bo izbral tistega ponudnika,
ki bo ponudil najvišjo ceno, pri enaki ceni
pa tistega, ki bo ponudil najkrajši rok plačila
celotne kupnine.
Nepremičnine se prodajajo po sistemu
videno – kupljeno.
Podrobnejše informacije so na voljo na
naslovu: GIM d.o.o., Maribor, Slovenska
ulica 4 ali po tel. 02/23-50-350, vsak delovnik med 9. in 18. uro ter v soboto med 10.
in 12. uro.
Ogled nepremičnin pa bo potekal po
sledečih terminih za posamesno lokacijo
pod št.:
1. dvoinpolsobnega stanovanja št. 9 v prvem nadstropju večstanovanjskega objekta
v Mariboru, Goriška 8, v četrtek, 15. 4. 2004
med 16. in 16.30,
2. dvosobnega stanovanja št. 54 v šestem nadstropju večstanovanjskega objek-
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ta v Mariboru, Ferkova 15, v četrtek, 15. 4.
2004 med 17. in 17.30,
3. dvosobnega stanovanja št. 9 v drugem nadstropju večstanovanjskega objekta
v Mariboru, Kmetijska 1/b, v sredo, 14. 4.
2004, med 17. in 17.30,
4. garsonjere št. 01 v pritličju večstanovanjskega objekta v Mariboru, Gosposvetska
60, v sredo, 14. 4. 2004 med 17.45 in 18.15,
5. enosobnega stanovanja št. 174 v pritličju večstanovanjskega objekta v Mariboru, Trg Dušana Kvedra 13, v četrtek, 15. 4.
2004 med 15. in 15.30,
6. enosobnega stanovanja št. 23 v tretjem nadstropju večstanovanjskega objekta
v Mariboru, Ul. Šercerjeve brigade 5, v četrtek, 15. 4. 2004 med 18. in 18.30,
7. enosobnega stanovanja št. 05 v prvem
nadstropju večstanovanjskega objekta v
Ribnici na Pohorju, Ribnica na Pohorju 103,
v petek, 16. 4. 2004 med 12. in 13. uro.
GIM d.o.o. Maribor
Ob-9588/04
Na podlagi sklepa stečajnega senata
Okrožnega sodišča v Celju, št. St 31/2003
z dne 30. 3. 2004 nad stečajnim dolžnikom
Toper Primar d.o.o. v stečaju, Ipavčeva 22,
3000 Celje, objavlja stečajni upravitelj
zbiranje ponudb
(I. narok)
I. Predmet prodaje
1. Terjatve dolžnikovih dolžnikov, ki
skupno znašajo 8,001.001,79 SIT. Seznam
terjatev je naslednji:
1.1 Terjatev do podjetja Storžič d.o.o.
Kranj v skupni višini 727.625,08 SIT;
1.2 Terjatev do Fun Sport, Kostanjšek
Vida s.p., Velenje v skupni višini 352.358,71
SIT;
1.3 Terjatev do Trgovina Dadi, Vračko Mario s.p., Maribor v skupni višini
1,361.157,03 SIT;
1.4 Terjatev do podjetja Poslovno društvo A. D. Beograd v skupni višini 4,323.974
SIT;
1.5 Terjatev do podjetja Simer d.o.o.,
Karlovac, HR v skupni višini 1,235.886,97
SIT.
Izklicna cena za komplet terjatev, znižanih za 80% znaša 1,600.200,40 SIT.
Varščina za nakup terjatev znaša najmanj 10% izklicne cene.
Izklicna cena je postavljena v skladu z
zbranimi informacijami o kvaliteti terjatev
in dejstvu, da je nekaj teh terjatev spornih.
Vso dokumentacijo je možno videti po predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem.
Izklicna cena za nakup terjatev ne zajema
dajatev in morebitnih davščin.
II. Pogoji prodaje
1. Premoženje pod 1. točko se prodaja
skupno v kompletu.
2. Premoženje se prodaja po sistemu
»videno – kupljeno in brez jamstev za izterljivost«.
3. Premoženje bo prodano najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbral stečajni
upravitelj pod nadzorom predsednika stečajnega senata (154. člen ZPPSL).
4. Podpis pogodb in plačilo kupnine: za
premoženje mora kupec podpisati pogodbo
v roku 15 dni po prejemu poziva stečajnega
upravitelja za sklenitev pogodbe, kupnino pa
plačati v 15 dneh od sklenitve pogodbe.
5. Davek in ostale morebitne dajatve prenosa terjatev kupcu plača kupec.
6. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki
je določen v 4. točki, ne sklene pogodbe

oziroma odstopi od sklenjene pogodbe ali
kupnine ne plača v dogovorjenem roku,
ima stečajni upravitelj pravico odstopiti
od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno
pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev ter zadržati varščino v korist stečajne
mase.
7. Premoženje – terjatve preidejo v lastništvo in posest kupca šele takrat, ko je v
celoti plačana kupnina.
8. Če kupec ne plača v roku celotne kupnine ali kakorkoli drugače odstopi od nakupa, se mu vrne le tisti plačani del kupnine,
ki ostane po pokritju varščine in dodatnih
stroškov, nastalih zaradi kupčevega odstopa od pogodbe.
III. Pogoji za udeležbo pri prodaji z zbiranjem ponudb
1. Pri prodaji premoženja z zbiranjem
ponudb lahko sodelujejo domače pravne
in fizične osebe ob pogoju, da ob ponudbi
vplačajo varščino v določeni višini izklicne
cene. Sodelovati pa ne morejo tiste fizične
osebe, ki so določene v 153. členu prvi, drugi in tretji odstavek ZPPSL.
2. Pisna ponudba mora vsebovati naziv kupca, njegov točen naslov in ponujeni
znesek, ponudba pa mora biti podpisana s
strani osebe, ki je pooblaščena za zastopanje. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
dokazilo o plačilu varščine, ki je potrjeno s
strani banke, fizične osebe potrdilo o državljanstvu RS, pravne osebe pa kopijo sklepa
o registraciji pravne osebe ter pooblastilo za
zastopanje pravne osebe.
3. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane samo ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse razpisane in navedene
pogoje.
4. Ponudniki plačajo varščino na transakcijski račun stečajnega dolžnika odprt
pri Banki Celje št. 06000-0934148032 s
pripisom namena nakazila: »varščina za
zbiranje ponudb«.
5. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, se varščina brez obresti
vrne v osmih dneh od izbire najugodnejšega ponudnika.
IV. Postopek za zbiranje ponudb
1. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni po
objavi.
2. O izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v 15 dneh od poteka roka za zbiranje
ponudb.
3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v osmih dneh
od izbire.
4. Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe
o prodaji z najboljšim ponudnikom, kolikor
ponudnik ne izpolnjuje vseh razpisanih pogojev ali kakorkoli drugače ne sme ali ne
more skleniti kupoprodajne pogodbe.
5. Ponudbe pod izklicno ceno se ne
upoštevajo.
6. Ponudbe brez položene varščine se
štejejo kot neveljavne.
7. Ponudbe pošljite po pošti na Okrožno
sodišče v Celju, Prešernova 22, 3000 Celje,
s pripisom »Stečajni postopek St 31/2003
– Ponudba za odkup – ne odpiraj«.
V. Drugo: vse informacije v zvezi s prodajo in ogledom premoženja dobijo zainteresirani ponudniki pri stečajnem upravitelju
Kos Tomažu, GSM 041/652-185 ali na
tel. 03/427-44-80. Vpogled v dokumentacijo
o terjatvah in dodatne informacije o terjatvah
je mogoče dobiti vsak delovni dan od 8. do
12. ure, po predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem.
Kos Tomaž, stečajni upravitelj

Št.
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Št. 040475
Ob-8926/04
Likvidacijski upravitelj družbe Iskra optične komunikacije Ljubljana d.o.o., Ljubljana,
Stegne 7 – v likvidaciji, poziva upnike družbe, da svoje terjatve do družbe pisno prijavijo likvidacijskemu upravitelju v roku 30 dni
od dneva te objave.
Lividacijski upravitelj
Bogdan Zupan

Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Št. 1341/03-028/12-98
Ob-9008/04
V register političnih strank se pod zaporedno številko 6, kjer je vpisana politična
stranka Demokratična stranka upokojencev Slovenije, s kratico imena DeSUS ter
s sedežem v Ljubljani, Kersnikova 6/VI,
vpiše sprememba statuta.
Ob-9007/04
Nova Slovenija N.Si Krščanska ljudska
stranka, Cankarjeva 11, Ljubljana, objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju od 1. 1.
do 31. 12. 2003
Zap.
št.

Postavka

I.
1.

Prihodki
Prihodki iz državnega
proračuna
54,440.159
Prihodki iz proračuna
lokalnih skupnosti
59,427.268
Prispevki pravnih
in fizičnih oseb
ter zasebnikov
45,089.686
Prispevki pravnih
in fizičnih oseb ter
zasebnikov, ki presegajo
v zakonu določeno višino
–
Drugi prihodki
541.649
Celotni prihodki
159,498.762
Odhodki
Stroški volitev
–
Drugi stroški
in izredni odhodki
107,190.913
Celotni odhodki
107,190.913
Presežek prihodkov
nad odhodki
52,307.849
Presežek odhodkov
nad prihodki

2.
3.
4.

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

Znesek v SIT

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev v obdobju od
1. 1. do 31. 12. 2003
Zap.
št.

Postavka

I.
1.

Sredstva
Opredmetena osnovna
sredstva
Dolgoročne finančne
naložbe
Kratkoročne finančne
naložbe
Denarna sredstva
na računih
Druga sredstva
Skupaj sredstva

2.
3.
4.
5.

Znesek v SIT

3,026.866
–
4,500.000
50,145.941
576.207
58,249.014

Stran

2202 /

Zap.
št.

Postavka

II.

Obveznosti do virov
sredstev
Ustanovitveni vložek
–
Dolgoročne obveznosti iz
financiranja
–
Kratkoročne obveznosti
iz financiranja
5,941.164
Druge obveznosti
do virov sredstev
52,307.850
Skupaj viri sredstev
58,249.014

1.
2.
III.
IV.

Št.

35 / 9. 4. 2004
Znesek v SIT
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Zap.
št.

Postavka

II.
1.
2.

Odhodki
Stroški volitev
Drugi stroški in izredni
odhodki
45,278.810
Celotni odhodki
45,278.810
Presežek prihodkov nad
odhodki
20,018.084
Presežek odhodkov nad prihodki

III.
IV.

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

Nova Slovenija N.Si
Krščanska ljudska stranka
Ob-9566/04
Stranka mladih Slovenije, Rimska cesta
8, 1000 Ljubljana objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju od
1. 1. 2003 do 31. 12. 2003
Zap.
št.

Postavka

I.
1.
2.

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

3.
4.
5.

Znesek v SIT

30,514.813
32,809.682
1,559.100

Zap.
št.

Postavka

I.

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 poslovanja
Druge obveznosti do virov
sredstev
Skupaj viri sredstev

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

413.299
65,296.894

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 028-3/2004-0202024
Ob-8855/04
1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se
vzamejo pravila sindikata Kmetijske in živilske industrije Slovenija, sindikat Farma Draženci d.o.o., Draženci 10/a, 2288 Hajdina.
Naziv pravil: pravila sindikata KŽI sindikat Farma Draženci d.o.o., ime sindikata:
Sindikat kmetijske in živilske industrije Slovenija, sindikat Farma Draženci
d.o.o., sedež sindikata: Draženci 10/a,
2288 Hajdina, kratica sindikata: Sindikat
KŽI sindikat Farma Draženci d.o.o.
Pravila, navedena v 1. točki tega izreka,
se vzamejo v hrambo z dnem izdaje te odločbe in se vpišejo v evidenco statutov pod
zaporedno številko 107.
3. Matična številka Sindikata kmetijske in
živilske industrije Slovenija, sindikat farma
Draženci, d.o.o. je: 1812149.
Št. 201-028-2/2004
Ob-8856/04
Upravna enota Vrhnika sprejme v hrambo Pravila Sindikata KNG družbe Unichem, d.o.o. Vrhnika, Sinja Gorica 2, 1360
Vrhnika.
Pravilnik je sprejet v hrambo 12. 3. 2004
in vpisan v evidenco statutov sindikatov pod
zaporedno številko 2/2004.
Št. 026-10/2004-15-3
Ob-9052/04
1. Upravna enota Tržič, s sedežem Trg
svobode 18, Tržič, z dnem 1. 4. 2004, pre-

Znesek v SIT

Znesek v SIT

3,425.935
7,933.834
11,359.769
3.018

2,670.049
8,686.702
11,359.769

Stranka mladih Slovenije

neha hraniti statut, vpisan v evidenco statutov sindikatov pod zap. št. 6, z nazivom:
Pravila sindikata podjetja SGP Tržič, sindikata z imenom: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat podjetja SGP Tržič
in sedežem: Tržič, Blejska cesta 8.
2. Izbris iz evidence hrambe statutov
sindikatov je zahtevala pooblaščena oseba sindikata Zveze svobodnih sindikatov
Slovenije, Sindikata podjetja SGP Tržič, s
sedežem Tržič, Blejska cesta 8.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-11/2004-8
Ob-9563/04
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 5. 4.
2004 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence (Uradni list RS, št.
56/99; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da
je priglašena koncentracija družb Primorje
d.d., družba za gradbeništvo, inženiring
in druge poslovne storitve, Vipavska
cesta 3, Ajdovščina (v nadaljevanju: Primorje), in Soča Vodnogospodarsko podjetje d.d. Nova Gorica, Industrijska cesta
2, Kromberg, Nova Gorica (v nadaljevanju: Soča VGP), skladna s pravili konkurence in da ji Urad ne bo nasprotoval.
Koncentracija se je izvedla z nakupom
večinskega deleža družbe Soča VGP s

strani družbe Primorje, s čimer je slednja
pridobila možnost izvajanja nadzora nad
družbo Soča VGP.
Na podlagi podatkov iz priglasitve, drugih
dostopnih podatkov ter iz značilnosti ponudbe in povpraševanja na trgu nizkih gradenj
je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-8290/04
Ime medija: Dobro jutro.
Izdajatelj: Regionalni mediji d.o.o., Miklavška cesta 61, 2311 Hoče.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične
osebe oziroma firma in sedež pravne osebe,
ki ima v premoženju izdajatelja najmanj 5%
delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: Leykam tiskarna d.o.o., Miklavška cesta
61, 2311 Hoče – 47,50%, Zorko Božidar, Potrčeva 15, 2310 Slovenska Bistrica – 23,30%,
Annawitt Alfred, Hart 30, Gratkorn 8101, Avstrija – 9%, Steinwidder Michael, Pfeifferhofweg 068A, Graz 8045, Avstrija – 9%, Ressel
Hans-Joachim, Birkenweg 6, Judendorf,
Strassengel 8111, Avstrija – 7%.
Direktor in glavni urednik: Saša Pukl.
Ob-9004/04
Ime medija: Radio Capris.
Izdajatelj medija: Radio Capris d.o.o.,
Ulica 15. maja 10/b, 6000 Koper.
Viri financiranja: lastna sredstva družbe.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala
oziroma upravljalskih pravic: Protokol d.o.o.
Koper, Ulica 15. maja 10/b, 6000 Koper.
Direktor: Klavdija Benčič.
Ob-9534/04
Ime medija: TV PIKA.
Izdajatelj: Televideo d.o.o. Ljubljana,
Mala vas 23b, 1113 Ljubljana.
Lastniki, ki imajo najmanj 5% delež kapitala in upravljalskih pravic: Stane Grah,
Mala vas 23b, 1113 Ljubljana; Petra Oblak,
London, 131 Holcroft ct. clipstone str; Tomaž
Lovšin, Tugomerjeva 59, Ljubljana.
Direktor: Stane Grah.

Objave
gospodarskih družb
Ob-8893/04
Likvidacijski upravitelj gospodarske
družbe Saturnus Orodjarna in strojegradnja
d.d. – v likvidaciji, Litostrojska 40, Ljubljana,
Boris Rakar iz Škofje Loke, Podlubnik 158
v skladu s sklepom skupščine in v skladu z
določilom 381. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja
poziv upnikom in dolžnikom
Skupščina gospodarske družbe Saturnus Orodjarne in strojegradnje d.d. – v likvi-
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daciji je dne 27. avgusta 2002 sprejela sklep
o začetku prostovoljne likvidacije.
Likvidacijski upravitelj poziva upnike,
da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu
upravitelju na naslov družbe v roku 30 dni
od dneva objave tega poziva. Prijavam je
potrebno priložiti listine, ki dokazujejo obstoj
in višino terjatve.
Likvidacijski upravitelj poziva dolžnike,
da takoj poravnajo svoje obveznosti do
družbe v likvidaciji.
Saturnus Orodjarna in
strojegradnja d.d. – v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj
Boris Rakar, inž. str.

Sklici skupščin
Ob-8883/04
Na podlagi 283. člena ZGD in 20. člena
statuta družbe Tesnila, Tovarna motornih
tesnil d.d., sklicujem
10. redno skupščino delničarjev,
ki bo 13. maja 2004 ob 12. uri v sejni sobi
na sedežu družbe.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta in uprave se imenuje organe skupščine.
2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predloženi
dnevni red.
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnic upravi in nadzornemu svetu za leto 2003.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta ostane bilančni dobiček
v znesku 106,457.125,55 SIT nerazporejen,
oziroma bo o njem odločeno v naslednjih letih (preneseni dobiček).
Skupščina potrdi in odobri delo uprave in
članov nadzornega sveta v letu 2003 in jim
podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta in uprave se za pooblaščenega revizorja za leto 2004 imenuje revizijska družba
Dinamic d.o.o. Novo mesto.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Na seji skupščine bo prisoten notar Janez Ferlež.
Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe vsak delovni dan med 11. in
13. uro.
Skupščine se lahko udeleži vsak delničar, ki je 15 dni pred skupščino vpisan v delniško knjigo. Po sklepu nadzornega sveta je
pogoj za udeležbo in glasovanje, da delničar vsaj 3 dni pred skupščino pisno napove
udeležbo. Skupščine se lahko udeležijo tudi
pooblaščenci delničarjev s predložitvijo pisnih pooblastil, ki jih je po sklepu nadzornega
sveta potrebno deponirati na sedežu družbe
in jih ni potrebno overiti.
Tesnila TMT d.d.,
direktor
Ob-8895/04
Uprava Prve pokojninske družbe d.d.,
Dunajska 58, Ljubljana, v skladu z 8.2.1
točko Statuta sklicuje
6. redno skupščino
Prve pokojninske družbe d.d.,
ki bo 12. 5. 2004 ob 14. uri na sedežu
družbe Dunajska 58, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
je sklepčna. Za predsednika skupščine se
izvoli Silvo Svete, za preštevalca glasov se
izvolita Damjan Belič in Bojan Kranjc. Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Nataša Erjavec iz Ljubljane.
2. Sprejetje letnega poročila Prve pokojninske družbe, d.d.
Predlog sklepa: skupščina družbe, na
podlagi mnenja nadzornega sveta, sprejme
letno poročilo Prve pokojninske družbe, d.d.,
za poslovno leto 2003 in revidirane računovodske izkaze za poslovno leto 2003.
3. Obravnava in odločanje o uporabi
bilančnega dobička za leto 2003 in točka
4. dnevnega reda razrešnica upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: ugotovi se, da znaša bilančna izguba družbe na dan 31. 12. 2003
173,107.069,21 SIT.
Predlog sklepa: skupščina podeli upravi
družbe in nadzornemu svetu razrešnico za
poslovno leto 2003.
4. Sprejem poročila o notranjem revidiranju za leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina družbe, na
podlagi mnenja nadzornega sveta, sprejme poročilo o notranjem revidiranju za leto
2003.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2004 imenuje revizorsko hišo Ernst &
Young d.o.o.
6. Obravnavanje in odločanje o spremembi firme, skrajšane firme, spremembi
dejavnosti ter spremembah in dopolnitvah
statuta družbe.
Predlog sklepa: spremeni se firma družbe tako, da odslej glasi: Prva pokojninska
zavarovalnica d.d.
Angleški prevod firme se glasi: First Pension Insurance Company plc.
Spremeni se skrajšana firma družbe
tako, da odslej glasi: Prva pokojninska d.d.
Angleški prevod skrajšane firme se glasi:
First Pension plc.
Predlog sklepa: dejavnost družbe se razširi z naslednjo dejavnostjo:
66.010 Življenjsko zavarovanje
67.200 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta Prve pokojninske
družbe d.d., po predlogu, ki je sestavni del
tega sklepa.
7. Pooblastilo nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
nadzorni svet, da v skladu z veljavnimi odločbami Agencije za zavarovalni nadzor, sodišča in drugih organov, če je to potrebno,
uskladi – prilagodi na skupščini sprejete
sklepe.
8. Veljavnost sklepov pod 6. in 7. točko
dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja,
da sklepi pod 6. in 7. točko dnevnega reda
veljajo pod pogojem pridobitve dovoljenja
Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalniških poslov, spremembe
statuta pa začnejo veljati z vpisom v sodni
register.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu na sedežu družbe
vsak delovni dan od 8. do 16. ure od dneva
objave do dneva zasedanja skupščine.

Št.
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Delničarji lahko sporočijo svoje dodatne in nasprotne predloge k posameznim
točkam dnevnega reda v 7 dneh od dneva
prejema sklica skupščine. Predlogi morajo
biti pisni, obrazloženi in posredovani upravi
družbe na sedež družbe. Pravočasno dospele predloge bo uprava skupaj z zavzetim stališčem posredovala delničarjem in
članom nadzornega sveta.
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice je prijava
udeležbe na skupščini na sedežu družbe v
registrirni pisarni ali s pisno prijavo, naslovljeno na upravo družbe, in sicer najkasneje
tri dni pred dnevom skupščine.
Število glasov posameznega delničarja
določajo glasovi delnic, ki so po evidenci
v delniški knjigi v njegovi lasti tri dni pred
skupščino.
Glasuje se lahko na naslednja načina:
– z osebno udeležbo;
– s pooblastilom: pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke pooblastitelja in pooblaščenca. Pooblastilo mora
biti oddano ob prijavi udeležbe na skupščini.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki
predstavljajo vsaj 15% osnovnega kapitala
družbe. Če skupščina ob napovedanem
terminu ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje z enakim dnevnim redom istega dne
ob 14.30 na istem kraju. Na ponovnem zasedanju skupščine le ta veljavno odloča ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Prva pokojninska družba d.d.
uprava družbe
Št. 273/04
Ob-8917/04
Uprava Solkanske industrije apna d.d.,
Nova Gorica, v skladu s statutom družbe in
Zakonom o gospodarskih družbah sklicuje
6. skupščino
družbe Solkanska industrija apna, d.d.,
Nova Gorica
Skupščina bo dne 11. 5. 2004 ob 11.
uri na sedežu družbe v Solkanu, Cesta IX.
korpusa 106.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine in
dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednico skupščine Tatjano Borjančič ter za
preštevalki glasov Magdo Antler in Katarino
Mozetič.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Zdenka Gustinčič.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta in
seznanitev skupščine z izvolitvijo člana nadzornega sveta s strani sveta delavcev.
Predlog uprave: za člana nadzornega
sveta predstavnika delničarjev se za mandatno dobo štirih let izvolita:
– Vera Hlede,
– Jože Funda.
Člana nadzornega sveta predstavnika
zaposlenih skladno z zakonom izvoli svet
delavcev.
Pisno gradivo za skupščino s predlogi
sklepov je delničarjem na voljo pri Tatjani
Borjančič vsak delavnik od 12. do 15. ure
v času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja družbe.
Na skupščini lahko glasujejo le tisti delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki svojo
udeležbo pisno prijavijo vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.

Stran

2204 /

Št.

35 / 9. 4. 2004

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Solkanska industrija apna d.d.,
Nova Gorica
uprava
Ob-8919/04
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe
Tovarna pohištva Trbovlje, družba za proizvodnjo pohištva, d.d., Savinjska cesta 31,
uprava sklicuje
8. skupščino
Tovarne pohištva Trbovlje, d.d.,
ki bo dne 11. 5. 2004 ob 13. uri na sedežu družbe v Trbovljah, Savinjska cesta 31,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsednika skupščine: Kus Tomislav,
– preštevalca glasov: Vozelj Majda, Holešek Marko.
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 sklepov o uporabi bilančnega
dobička za leto 2003.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni
dobiček iz leta 2003 v znesku 68.646,86
SIT je preneseni dobiček, o katerem bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
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. 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.o.o., Parmova 53, Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
bo na voljo v tajništvu na sedežu družbe
vsak 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 pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
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prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.
Uprava
Tovarne pohištva Trbovlje, d.d.
Ob-8920/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi točke 7.4.
Statuta družbe »Preskrba« d.d. Sežana
direktorica družbe sklicuje
6. skupščino
družbe »Preskrba«, trgovina na debelo
in drobno d.d.,
ki bo v torek, dne 11. 5. 2004 ob 13. uri
na sedežu družbe, Sežana, Partizanska
71.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsednico skupščine se izvoli
Nadja Rus, za sestavo notarskega zapisa
se pooblasti notarja Mesar Milana.
2. Seznanitev z odstopno izjavo predsednika in članice nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
a) Vzame se na znanje odstop predsednika nadzornega sveta Emila Toma in
članice nazornega sveta Ane Lebar z dnem
11. 5. 2004 in se ugotovi, da jima je s tem
dnem mandat prenehal. V nadzorni svet se
z dnem 12. 5. 2004 imenujeta Suzana Pogačar in Zvone Trtnik.
Udeležba na skupščini in glasovalna
pravica: pravico do udeležbe na skupščini
in glasovalno pravico ima delničar, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavi družbi tako, da jo le-ta prejme najkasneje 3 dni pred skupščino in ki je vpisan
v delniško knjigo družbe najkasneje 10. dan
pred dnevom izvedbe skupščine. Dan izvedbe skupščine se všteva v navedena roka.
Glasovalna pravica se uresničuje glede
na nominalne zneske delnic. Vsaka delnica
nosi en glas.
Glasovalno pravico lahko uresničuje pooblaščenec. Pooblastilo mora biti pisno in
ga je treba predložiti družbi ter ostane shranjeno pri njej. Osebe, ki so z delničarjem v
sorodstvu do tretjega kolena v ravni vrsti ali
njegov zakonec lahko zanj uresničujejo glasovalno pravico (brez pisnega pooblastila).
Preskrba
Trgovina na debelo in drobno d.d.
direktorica Tatjana Vošinek Pucer
Št. 2230
Ob-8927/04
Uprava družbe Petrol vabi delničarje na
10. zasedanje skupščine
delniške družbe Petrol, Slovenska
energetska družba, d.d., Ljubljana,
ki bo 10. maja 2004 ob 10. uri v predavalnici Amfiteater na Fakulteti za družbene
vede, na Kardeljevi ploščadi 5 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.
Predsednik uprave družbe bo v imenu
sklicatelja skupščine začel skupščino, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter
delničarje seznanil, da bodo skupščino
vodili Leonardo F. Peklar kot predsednik
ter Jože Bajuk in Denis Kostrevc kot preštevalca glasov.
2. Predstavitev letnega poročila in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve
letnega poročila za poslovno leto 2003.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se ugotovljeni bilančni
dobiček v višini 7.084,293.949,44 SIT v
skladu z določbami 228., 274/a in 282. člena ZGD uporabi za:
1. izplačilo dividend delničarjem v
znesku 700 SIT bruto na delnico oziroma
1.460,410.700 SIT;
2. izplačilo 12-članskemu nadzornemu
svetu družbe kot udeležbo na bilančnem
dobičku v bruto znesku 83,824.892,19 SIT,
izplačljivo v delnicah družbe po povprečni
tržni vrednosti delnice v I. trimesečju leta
2004, ki znaša 60.462,50 SIT;
3. prenos v druge rezerve iz dobička v
znesku 2.770,029.178,62 SIT;
4. prenos v preneseni dobiček v znesku
2.770,029.178,63 SIT, o uporabi katerega
bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
Za izplačila pod 1. in 2. točko se uporabijo druge rezerve iz dobička leta 1997.
Družba bo izplačala dividende najkasneje v 30 dneh po sprejemu sklepa na skupščini, in sicer delničarjem, vpisanim v centralnem registru pri KDD na dan 12. maja
2004, na način, določen s sklepom uprave
družbe.
V skladu s členom 282/a ZGD skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v poslovnem letu
2003.
4. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta, skupščina imenuje za revidiranje
poslovnih izkazov za poslovno leto 2004
revizijsko družbo Deloitte & Touche revizija,
d.o.o., Ljubljana.
Na podlagi 292. člena ZGD bo 10. zasedanju skupščine delničarjev delniške družbe
Petrol, Slovenska energetska družba, d.d.,
Ljubljana prisostvoval notar Vojko Pintar.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno
skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in Zakonom o prevzemih, ter ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanje glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, njihovi zastopniki
in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 10 dni
pred dnem zasedanja skupščine vpisani kot
zakoniti imetniki delnic v centralni register
pri KDD in bodo prijavili svojo udeležbo na
skupščini delničarjev v informacijski pisarni
na sedežu družbe osebno ali prek pooblaščenca.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine eno uro
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo, potrebno za glasovanje.
Popolno gradivo za skupščino s predlogi
sklepov, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta so delničarjem na vpogled v informacijski pisarni na sedežu družbe od dneva
razpisa, in sicer vsak delovni dan od 10. do
13. ure do dneva skupščine. V informacijski
pisarni bodo delničarji lahko prejeli tudi potrdila o lastništvu delnic.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave sklica.
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V primeru, da ob napovedanem času
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12. uri v
istih prostorih. V tem primeru bo skupščina
sklepčna, ne glede na število prisotnih delničarjev.
Petrol, d.d.
predsednik uprave
Janez Lotrič
Št. 34/04
Ob-9005/04
Na podlagi določil statuta družbe Česalnice Ljubljana d.d. sklicujemo
12. sejo skupščine
delniške družbe Česalnice Ljubljana,
d.d., Ljubljana Luize Pesjakove 9,
ki bo v torek, dne 11. 5. 2004 ob 13. uri v
Ljubljani, Trg prekomorskih brigad 2, v pisarni notarja Jožeta Dernovška, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi, ali
je na skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko veljavno zaseda.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina izvoli za predsednico skupščine Stanko Božnar, za preštevalko glasov
Nevenko Golob, zasedanju prisostvuje povabljeni notar Jože Dernovšek.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2003, mnenjem revizorja in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi
in sprejemu letnega poročila družbe za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom za leto 2003, mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2003.
4. Sprejem predloga sklepa o delitvi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2003.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2003
znaša 1,691.880,75 SIT.
b) Uporaba bilančnega dobička:
– za izplačilo dividend delničarjem se
razporedi 1,644.357 SIT (390.426,84 SIT
nerazporejenega dobička iz leta 2002 in
1,253.930,16 SIT čistega dobička iz leta
2003), kar znaša 33 SIT bruto na delnico.
Dividenda bo izplačana delničarjem, ki so
vpisani v delniško knjigo na dan zasedanja
skupščine. Dividende se izplačajo do 24. 8.
2004;
– razlika bilančnega dobička v višini
47.523,75 SIT ostane nerazporejena kot
preneseni dobiček.
c) Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v letu 2003.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe Česalnice Ljubljana d.d.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe Česalnice Ljubljana
d.d. s čistopisom v predloženem besedilu.
6. Sprejem novega poslovnika o delu
skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme spremembe in
dopolnitve poslovnika o delu skupščine s
čistopisom v predloženem besedilu.
7. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizijo računovodskih izkazov in letnega
poročila za poslovno leto 2004 skupščina
imenuje revizijsko hišo Ernst & Young d.o.o.,
Dunajska 111, Ljubljana.
Skupščina bo odločala o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Gradivo za skupščino družbe bo
na razpolago vsem delničarjem v prostorih
Česalnice Ljubljana d.d., Luize Pesjakove 9,
vsak delovni dan od 11. do 12. ure.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblastilom delničarja ali njegovim potrdilom
o lastništvu delnic. Pooblastilo ni potrebno
overiti pri notarju.
Delničarji ali njihovi pooblaščenci najavijo svojo udeležbo na skupščini v pisni obliki
s priporočeno pošiljko najkasneje 3 dni pred
zasedanjem. Prijava mora prispeti na naslov
družbe najkasneje 8. 5. 2004.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh od objave sklica skupščine.
Predloženi nasprotni predlogi morajo biti
obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane v
istem prostoru, z istim dnevnim redom in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.
Česalnice Ljubljana d.d. Ljubljana
uprava d.d.
Stanka Božnar
predsednica nadzornega sveta
Habič Martina
Ob-9020/04
Uprava Primis biro za urbanizem, projektiranje in inženiring Vrhnika d.d., Vrhnika,
Tržaška c. 23, vabi delničarje na
9. sejo skupščine
Primis biro za urbanizem, projektiranje
in inženiring Vrhnika d.d., Vrhnika,
Tržaška c. 23,
ki bo v torek, dne 11. 5. 2004 ob 13. uri
na sedežu družbe na Tržaški c. 23, Vrhnika.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev udeležbe in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: v organe skupščine se
izvolijo za:
a) predsednika skupščine: Igor Frelih,
udia,
b) preštevalca glasov: Nataša Oblak,
udia in Milena Stražišar.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Draga Intihar iz Cerknice.
2. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2003 s pisnim poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila
ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom za leto 2003 in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila. Skupščina upravi
in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico
za poslovno leto 2003.
3. Pokrivanje izgube za leto 2003.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za pokrivanje čiste
izgube leta 2003 v višini 11,960.341,25 SIT
uporabijo:
– druge rezerve iz dobička v višini
979.684,83 SIT in
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– splošni prevrednotovalni popravek kapitala v višini 10,980.656,42 SIT.
4. Razrešitev članov nadzornega sveta
in izvolitev novih nadomestnih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na podlagi odstopne izjave člana nadzornega sveta Tatjane Slavec,
udia in in na podlagi odstopne izjave predsednika nadzornega sveta Igorja Freliha,
udia, skupščina razreši Tatjano Slavec, udia
in Igorja Freliha, udia članstva v nadzornem
svetu z dnem sprejema sklepa o razrešitvi na
skupščini. Za nova člana nadzornega sveta
se izvolita Mateja Popit, udia in Matjaž Jakše,
udia do izteka mandata ostalih članov.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno dostavljeno družbi vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine in ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebnim dokumentom,
zakoniti zastopniki pa z izpisom iz sodnega
registra.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.. Pozivamo udeležence, da se ob
prihodu na skupščino vsaj pol ure pred začetkom seje prijavijo v tajništvu, s podpisom
potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe.
Gradivo za skupščino je na vpogled
vsak delovni dan v tajništvu družbe od 10.
do 12. ure.
Predlogi delničarjev: vabljene prosimo,
da morebitne nasprotujoče predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh od objave
sklica skupščine.
Primis Vrhnika d.d.
predsednik uprave
Igor Vintar, univ. dipl. inž. arh.
Ob-9021/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 31. člena statuta družbe,
direktor delniške družbe EGP Embalažno
grafično podjetje d.d. Škofja Loka sklicuje
13. skupščino delničarjev
EGP Embalažno grafično podjetje d.d.
Škofja Loka,
ki bo v petek, dne 14. 5. 2004 ob 9. uri
na sedežu družbe EGP Škofja Loka d.d.,
Kidričeva 82, Škofja Loka.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina se seznani,
da skupščini prisostvuje notarka mag. Nina
Češarek. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Skupščina sprejema predlog za izvolitev
predsednika skupščine in preštevalca glasov.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
in poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta družbe.
3. Obravnava in sprejem predloga uporabe bilančnega dobička za leto 2003 ter
odločanje o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
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Predlog sklepa:
1. Celotni bilančni dobiček znaša
1.067,941.769,67 SIT in se prenese v naslednje obdobje kot rezerva za lastne delnice oziroma deleže.
2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov v poslovnem letu 2003.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga
skupščini družbe, da za revizijo računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2004
imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija
d.o.o., Ljubljana.
5. Odkup lastnih delnic.
Predlog sklepa: upravo se zadolži, da
odkupi do 40.000 lastnih delnic za namene
po sedmi alinei 1. točke 240. člena Zakona
o gospodarskih družbah. Odkup se izvrši po
najnižji ceni 15.000 SIT oziroma po najvišji
ceni 34.000 SIT.
Umik lastnih delnic se izvrši v skladu s
356. členom Zakona o gospodarskih družbah v roku 3 let.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe od 19. 4. 2004
dalje vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
Skupščine družbe se lahko udeležijo
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
pri KDD na dan 4. 5. 2004 ter njihovi pooblaščenci in zastopniki, pod pogojem, da
najmanj tri dni pred skupščino pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali po pooblaščencu. Pooblastilo mora
biti pisno in pred začetkom skupščine predloženo družbi.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 25% zastopanega osnovnega
kapitala.
EGP d.d. Škofja Loka
Aleksander Troha
direktor družbe
Ob-9025/04
Na podlagi 26. člena Statuta, uprava
družbe Kompas Bled d.d. sklicuje
13. redno skupščino
družbe Kompas Bled d.d.,
ki bo v četrtek, 13. 5. 2004 ob 13. uri v
Hotelu Kompas Bled.
Predlaga se naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa uprave: glasuje se javno.
Predsedujoči: po Statutu direktor podjetja.
Verifikacijska komisija: Maja Štefe, Romana Kalamar.
Zapisnik: notariat – Stane Krainer – notar.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2003, pisnega poročila nadzornega sveta k
letnemu poročilu, sprejem sklepa o uporabi
bilančnega dobička, ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina je seznanjena z letnim poročilom družbe za leto 2003 in pisnim poročilom nadzornega sveta, ki ga je v skladu z
274.a členom ZGD predložil nadzorni svet
in s katerim obvešča skupščino, da je potrdil
letno poročilo za leto 2003.
b) Bilančni dobiček po obračunu za leto
2003 znaša 19,692.887 SIT. Bilančni dobi-
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ček je oblikovan iz čistega dobička leta 2003
v višini 3,120.587 SIT in iz prenesenega dobička prejšnjih let v višini 16,572.300 SIT. V
rezerve se razporedi 156.030 SIT.
Bilančni dobiček 19,536.857 SIT se razporedi v druge rezerve iz dobička.
c) Potrdi in odobri se delo direktorja in
nadzornega sveta Kompas Bled d.d. v poslovnem letu 2003 ter se direktorju in članom nadzornega sveta na podlagi drugega
odstavka 282.a člena Zakona o gospodarskih družbah podeli razrešnica.
3. Poslovni plan družbe za leto 2004.
Predlog sklepa: potrdi se poslovni plan
družbe za leto 2004.
4. Volitve članov nadzornega sveta
– pretek mandatov.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta se podaljša mandat za 2 leti.
Delničar, ki bi želel razširitev dnevnega
reda, lahko svoj pismeni predlog za obravnavo,in predlog sklepa pošlje upravi podjetja najmanj 3 dni pred skupščino. Le-ta bo
odločala o njegovi uvrstitvi na dnevni red.
Fizične osebe morajo pri evidentiranju
prisotnosti dokazati svojo identiteto z osebno izkaznico in potrdilom o vpisu v delniško
knjigo. Pravne osebe pa morajo predložiti
izvod iz registracije,matično številko in dokazilo o lastništvu delnic.
Evidentiranje se začne ob 12.30 v Hotelu
Kompas Bled.
Prosim vse delničarje, da s svojo prisotnostjo prispevate k uspešni izvedbi
skupščine.
Kompas Bled turistično podjetje d.d.
za upravo
direktor Martin Merlak
Ob-9034/04
Uprava Tovarne močnih krmil Črnci
d.d., Črnci 2a, 9253 Apače, sklicuje
izredno skupščino delničarjev,
v ponedeljek, 10. maja 2004 ob 9. uri na
sedežu družbe v Črncih.
Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Otvoritev skupščine.
Predlog sklepa: uprava odpre skupščino
in obvesti skupščino glede notarja, ki piše
zapisnik. Seji prisostvuje vabljeni notar mag.
Andrej Rošker.
2. Ugotovitev navzočnosti, izvolitev delovnih teles in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: na osnovi poročila
preštevalcev glasov se ugotovi prisotnost
delničarjev na skupščini. Za predsednika
skupščine se izvoli Podlesek Franc, za preštevalca glasov pa Cunk Marjetka in Elbl
Božidar. Potrdi se dnevni red.
3. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic po 356. členu ZGD.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Namen zmanjšanja osnovnega kapitala:
Osnovni kapital se zmanjša na podlagi umika 4.962 navadnih imenskih delnic
oznake TMCG z nominalno vrednostjo ene
delnice 10.000 SIT v breme bilančnega dobička. Delnice, ki se umikajo, so bile pridobljene s strani družbe od NFD 1 Investicijski
sklad d.d., Ljubljana in notranjih delničarjev
skladno s sedmo alineo prvega odstavka
240. člena ZGD. Sedanji osnovni kapital
v višini 247,960.000 SIT se zmanjša za
49,620.000 SIT in znaša novi osnovni kapital 198,340.000 SIT (razdeljen na 19.834
navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo ene delnice 10.000 SIT), in sicer v
breme bilančnega dobička.

Osnovni kapital se zmanjša z namenom
povečanja donosnosti lastniškega kapitala
v družbi.
Pogoji za umik delnic:
Ker se delnice umikajo v breme bilančnega dobička (in sicer v vrednosti
80,331.889,44 SIT), se določbe o rednem
zmanjšanju osnovnega kapitala ne uporabljajo.
V kapitalske rezerve se odvede znesek
v vrednosti 49,620.000 SIT, ki je enak celotnemu nominalnemu znesku umaknjenih
delnic, ker so delnice umaknjene v breme
bilančnega dobička.
Razveljavitev delnic:
Uprava družbe je pooblaščena, da v delniški knjigi, v kateri se vodijo nematerializirane delnice, izvede sklep skupščine.
Vpis rednega zmanjšanja v sodni register:
Uprava in nadzorni svet družbe sta pooblaščena, da prijavita predlog z zahtevkom za
vpis sklepa skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala, združenega z vložitvijo predloga z zahtevkom za vpis s prijavo in vpisom
o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom
delnic, za vpis v sodni register.
4. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: statut se uskladi s sklepom o zmanjšanju
osnovnega kapitala družbe. Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe
zaradi spremembe osnovnega kapitala.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški knjigi deset dni pred zasedanjem skupščine in ki pisno prijavo osebno ali
s priporočeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini ter prevzamejo
gradivo ter glasovalne lističe.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled delničarjem na sedežu družbe.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega
reda, za katero želijo, da so z njimi pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi najkasneje v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine.
Tovarna močnih krmil Črnci d.d.
uprava-direktor
Franc Podlesek, dr. vet. med.
Ob-9089/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7.3. točke Statuta družbe
Teol Kemična industrija d.d., Ljubljana, uprava družbe sklicuje
8. skupščino delničarjev
družbe Teol, Kemična industrija, d.d.,
Ljubljana,
ki bo dne 12. 5. 2004 ob 13. uri v sejni
sobi na sedežu družbe Teol d.d. Ljublja-
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na, Tovarniška 48, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa:
Skupščina delničarjev Teola d.d. izvoli:
– predsednik skupščine: Primož Kozina,
– preštevalca glasov: Lidija Naglič in
Peter Franz.
Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar.
2. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2003 in pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2003. Skupščina delničarjev podeli razrešnico upravi in
članom nadzornega sveta za leto 2003.
3. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Nadzorni svet daje predlog sklepa: skupščina delničarjev imenuje za revidiranje letnega poročila za leto 2004 revizijsko družbo
KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.
4. Odstop člana nadzornega sveta.
Nadzorni svet daje predlog sklepa: na
podlagi odstopne izjave se z dnem skupščine razreši člana nadzornega sveta Emila
Vizoviška.
5. Imenovanje članov.
Nadzorni svet daje predlog sklepa: z
dnem skupščine se imenujeta nova člana
nadzornega sveta, ki jih izvolijo delničarji, in
sicer Emila Vizoviška in Vlasto Mekiš. Skupščina se seznani, da je svet delavcev izvolil
Aleksandra Rozmana za člana nadzornega
sveta. Mandat člana nadzornega sveta mu
je pričel teči z dne 28. 2. 2004.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom uprave, revizijskim poročilom in
poročilom nadzornega sveta je delničarjem
na vpogled od 9. 4. 2004 dalje na sedežu
družbe Teol d.d. Ljubljana, Tovarniška 48,
v kadrovski službi vsak delovni dan od 12.
do 13. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica na naslov Teol
d.d. Ljubljana, Tovarniška ulica 48, bodo
objavljeni skladno z 288. členom Zakona o
gospodarskih družbah.
Skupščine družbe se lahko udeležijo
lastniki delnic, ki so kot lastniki delnic vpisani pri Centralni klirinški depotni družbi na
dan 30. 4. 2004 ter njihovi pooblaščenci in
zastopniki pod pogojem, da najmanj tri dni
pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo na gornji naslov.
Delničarji bodo sklepe sprejemali z navadno večino oddanih glasov na skupščini,
razen sklepa o odpoklicu člana nadzornega
sveta, ki bo sprejet z najmanj tričetrtinsko
večino oddanih glasov.
Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu. Pooblastilo mora
biti pisno.
Sejna soba, kjer bo zasedala skupščina,
bo odprta 30 minut pred pričetkom zasedanja.
Če skupščina ob razpisani uri ne bo
sklepčna za odločanje, bo ponovno zasedanje skupščine z istim dnevnim redom
istega dne, 12. 5. 2004 ob 14. uri v istem
prostoru.
Teol, d.d. Ljubljana
uprava družbe
Danijel Šumej

Ob-9528/04
Na podlagi 51. člena Statuta delniške
družbe Športna loterija in igre na srečo
d.d., Ljubljana, vas vabimo na
12. redno sejo skupščine družbe,
ki bo v sredo, 12. maja 2003 ob 12. uri
v prostorih Športne loterije d.d., v Ljubljani,
Dunajska 22.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles ter notarja
skupščine.
2. Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2003 ter odločanje o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
3. Izbira revizorja za revidiranje poročil
za leto 2004.
5. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlogi sklepov:
1. Sklep k 1. točki: ugotovi se sklepčnost,
izvolijo se delovna telesa in izbere notar
skupščine po predlogu uprave.
2. Sklep k 2. točki:
I. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za
leto 2003. Skupščina na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta k predlogu uprave
o uporabi bilančnega dobička sprejme sklepe o uporabi bilančnega dobička v znesku
72,661.544,21 SIT, od katerega preostanek
čistega dobička za poslovno leto 2003 znaša
29,597.773,65 SIT, preneseni čisti dobiček
pa 43,063.770,56 SIT, kot sledi:
A) Povečanje osnovnega kapitala:
1. Osnovni kapital se poveča z razporeditvijo prenesenega dobička iz leta 2003 v znesku 29,597.773,65 SIT in prenesenega dobiček leta 2001 v znesku 3,802.226,35 SIT.
3. Osnovni kapital družbe, ki znaša
144,990.000 SIT, se poveča za 33,400.000
SIT in odslej znaša 178,390.000 SIT.
4. Za povečani osnovni kapital družba
izda 3.340 novih navadnih imenskih delnic
po nominalni vrednosti 10.000 SIT za eno
delnico, skupna nominalna vrednost celotne
izdaje delnic je 33,400.000 SIT.
5. Delnice te izdaje so navadne in se
glasijo na ime. Delnice te izdaje tvorijo isti
razred z delnicami prvotnih izdaj.
6 Celotno izdajo delnic prevzamejo delničarji družbe v sorazmerju z njihovimi deleži
v osnovnem kapitalu, in sicer:
– Smučarska zveza Slovenije prevzame
668 navadnih imenskih delnic v nominalni
višini 10.000 SIT za eno delnico, kar znaša
za 668 delnic 6,680.000 SIT,
– Olimpijski komite Slovenije prevzame
668 navadnih imenskih delnic v nominalni
višini 10.000 SIT za eno delnico, kar znaša
za 668 delnic 6,680.000 SIT,
– Alpski smučarski klub Kranjska gora
prevzame 1 navadno imensko delnico v
nominalni višini 10.000 SIT za eno delnico,
kar znaša za 1 delnico 10.000 SIT,
– Smučarski klub Branik prevzame 579
navadnih imenskih delnic v nominalni višini
10.000 SIT za eno delnico, kar znaša za 579
delnic 5,790.000 SIT,
– Pošta Slovenije d.o.o. prevzame 668
navadnih imenskih delnic v nominalni višini
10.000 SIT za eno delnico, kar znaša za 668
delnic 6,680.000 SIT,
– MONT d.o.o. prevzame 178 navadnih
imenskih delnic v nominalni višini 10.000
SIT za eno delnico, kar znaša za 178 delnic
1,780.000 SIT,
– NFD 2 investicijski sklad d.d. prevzame
578 navadnih imenskih delnic v nominalni

Št.

35 / 9. 4. 2004 /

Stran

2207

višini 10.000 SIT za eno delnico, kar znaša
za 578 delnic 5,780.000 SIT.
Po prevzemu imajo delničarji naslednje
število delnic:
– Smučarska zveza Slovenije 3.568 navadnih imenskih delnic v nominalni višini
10.000 SIT za eno delnico,
– Olimpijski komite Slovenije 3.568 navadnih imenskih delnic v nominalni višini
10.000 SIT za eno delnico,
– Alpski smučarski klub Kranjska gora
6 navadnih imenskih delnic v nominalni
višini 10.000 SIT za eno delnico,
– NFD 2 investicijski sklad d.d. 3086
navadnih imenskih delnic v nominalni višini
10.000 SIT za eno delnico,
– Smučarski klub Branik 3.092 navadnih
imenskih delnic v nominalni višini 10.000
SIT za eno delnico,
– Pošta Slovenije d.o.o. 3.568 navadnih
imenskih delnic v nominalni višini 10.000
SIT za eno delnico,
– MONT d.o.o. 951 navadnih imenskih
delnic v nominalni višini 10.000 SIT za eno
delnico.
7. Vsaka delnica daje imetniku naslednje
pravice:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe po načelu ena delnica en glas;
– pravico do dela dobička (dividende) in
– pravico do ustreznega dela ostalega
premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.
B) Za nagrade nadzornemu svetu se nameni 4,000.000 SIT iz prenesenega čistega
dobička iz leta 2001.
C) Znesek 35,261.544,21 SIT ostane
kot nerazporejeni čisti dobiček (preneseni
dobiček).
II. Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta družbe v letu 2003 in se upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnica za
dobro opravljeno delo v letu 2003.
3. Sklep k 3. točki: za revidiranje poročil za leto 2004 se imenuje revizijska hiša
KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in
poslovno svetovanje, d.o.o. Ljubljana.
4. Sklep k 4. točki: zaradi poteka mandata dne 5. 9. 2004 se mag. Toneta Jagodica
od 6. 9. 2004 dalje ponovno imenuje za
člana nadzornega sveta, in sicer za dobo
štirih let.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki pred
skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo ter
deponirajo pooblastila. Rok za prijavo je najkasneje do 10. 5. 2004.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovno sestane čez pol ure.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino je priloženo.
Športna loterija d.d.
Janez Bukovnik
predsednik uprave
Ob-9535/04
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe Belinka Holding, d.d., Zasavska
cesta 95, Ljubljana in v zvezi z določili
37. člena Pravil Ljubljanske borze uprava
objavlja sklic
9. skupščine delničarjev,
ki bo v torek, dne 11. 5. 2004 ob 14. uri
na sedežu družbe, Zasavska cesta 95, Ljub-
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ljana, v dvorani izobraževalno prodajnega
centra, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
1. Za predsednika skupščine se izvoli
Jurij Nabergoj.
2. V verifikacijsko komisijo se izvolijo:
– Renata Petač Pleško, za predsednico,
– Erna Ogrinc in Zdenka Turčinović, za
preštevalki glasov.
3. Skupščini prisostvuje povabljena notarka Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se je seznanila s poročilom
nadzornega sveta z dne 23. 3. 2004 o sprejemu letnega poročila za leto 2003.
2. Izhajajoč iz sprejetega letnega poročila se bilančni dobiček družbe, ki po stanju na
dan 31. 12. 2003 znaša 2.464,333.364,27
SIT, uporabi takole:
a) del bilančnega dobička v višini
357,317.800 SIT se razdeli delničarjem, ki
so vpisani v delniško knjigo družbe na dan
18. 5. 2004, v obliki dividende, ki znaša 140
SIT bruto na delnico, in ki se izplača do dne
31. 7. 2004; za izplačilo dividend se uporabi dobiček leta 1996 v višini 53,315.804,23
SIT, revalorizacija dobička 1996 v višini
143,755.940,56 SIT, dobiček leta 1998 v
višini 112,692.584,68 SIT, revalorizacija dobička 1998 v višini 28,599.967,09 SIT, dobiček leta 1999 v višini 868.680 SIT, dobiček
leta 2000 v višini 18,084.823,44 SIT;
b) del bilančnega dobička v višini
6,500.000 SIT se uporabi za izplačilo nagrade članom nadzornega sveta v skladu
z ustreznim sklepom nadzornega sveta. Za
izplačilo se uporabi dobiček iz leta 2000;
c) za razporeditev v preneseni dobiček
2.100,515.564,27 SIT.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2003.
3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2004.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2004 skupščina imenuje
družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Neubergerjeva ulica 30, Ljubljana.
Letno poročilo za leto 2003, poročilo
nadzornega sveta ter ostala gradiva za
skupščino s predlogi sklepov so delničarjem
na voljo na sedežu družbe Zasavska cesta
95, Ljubljana, vsak delavnik med 9. in 11.
uro do dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih
točkah dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo le tisti delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi v Ljubljani po stanju na
dan 4. 5. 2004 in so svojo udeležbo najavili družbi priporočeno po pošti ali osebno
na sedežu družbe do vključno 8. 5. 2004,
kakor tudi njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki.
Pooblaščenci ali zakoniti zastopniki
morajo do prej navedenega roka predložiti družbi tudi pisno pooblastilo delničarja
oziroma dokument o zakonitem zastopstvu
delničarja.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje pol ure kasneje na istem
kraju. V tem primeru bo skupščina odločala
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ne glede na višino na skupščini zastopanega osnovnega kapitala.
Belinka Holding, d.d.
uprava
mag. Silvo Svete, predsednik uprave
Ob-8880/04
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe Hotel Lev
d.d., Ljubljana, Vošnjakova 1 (v nadaljevanju: družba), uprava in nadzorni svet družbe
sklicuje
13. sejo skupščine družbe
Hotel Lev d.d.,
ki bo v sredo, dne 12. 5. 2004 ob 13. uri
na sedežu družbe, 1000 Ljubljana, Vošnjakova 1, v dvorani Karniola.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles
skupščine ter določitev notarja.
Predlog sklepa uprave: za predsednika
skupščine se izvoli odvetnico Carmen Dobnik, za preštevalce glasov Maja Selan, Uroš
Hriberski in Jožica Sopotnik.
Ugotovi se, da skupščini prisostvuje notar Boris Lepša.
2. Sprejem sklepa o poenostavljenem
zmanjšanju osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: osnovni kapital družbe v višini
1.410,327.000 SIT se zaradi prenosa zneska 1.057,746.000 SIT v kapitalske rezerve
skladno s 354. členom ZGD zmanjša za
1.057,746.000 SIT.
Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega
kapitala se izvede z združevanjem delnic
tako, da se obstoječe 4 delnice v nominalni
vrednosti 1.000 SIT združijo v 1 novo navadno imensko delnico z nominalno vrednostjo 1.000 SIT.
Osnovni kapital po poenostavljenem
zmanjšanju znaša 352,581.000 SIT in je
razdeljen na 352.581 delnic z nominalno
višino 1.000 SIT.
Presečni dan za zamenjavo starih delnic
zaradi združitve delnic je 14 dni po vpisu
sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v
sodni register.
V primeru, da delničar nima toliko delnic,
da bi glede na določeno razmerje pridobil
eno celo novo delnico, pride do delne delnice v smislu 339. člena ZGD. Seznam imetnikov delnih delnic pripravi KDD in ga pošlje
družbi. V primeru, da pride do združitve delnih delnic v rokah enega imetnika ali tako,
da slednji postanejo skupaj solastniki ene
cele delnice, je družba o tem dolžna z nalogom obvestiti KDD.
Vse novonastale delnice imajo enake
lastnosti kot prejšnje obstoječe delnice.
3. Sprejem sklepa o povečanju osnovnega kapitala družbe s stvarnimi vložki.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: osnovni kapital družbe, ki po poenostavljenem zmanjšanju znaša 352,581.000
SIT, se poveča s stvarnimi vložki za znesek
183,330.000 SIT tako, da po povečanju
znaša 535,911.000 SIT. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo 183.330
navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT.
Vplačilo novo izdanih delnic se izvrši s
cesijo terjatev kot stvarnih vložkov naslednjih upnikov:
– družba Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d., Dunajska 56, Ljubljana, matična št. 5860695,
s cesijo svoje denarne terjatve do družbe

Hotel Lev d.d. v višini 64,654.769,32 SIT
vplača 49.734 delnic v nominalni vrednosti
49,734.000 SIT;
– družba Zlata moneta I d.d., Strossmayerjeva ul. 30, Maribor, matična št. 1323857,
v njenem imenu in za njen račun Probanka
DZU d.o.o., Strossmayerjeva 30, Maribor,
s cesijo svoje denarne terjatve do družbe
Hotel Lev d.d. v višini 21,551.589,77 SIT
vplača 16.578 delnic v nominalni vrednosti
16,578.000 SIT;
– družba Zavarovalnica Triglav d.d.,
Miklošičeva c. 19, Ljubljana, matična št.
5063345, s cesijo svoje denarne terjatve do
družbe Hotel Lev d.d. v višini 15,840.418,48
SIT vplača 12.184 delnic v nominalni vrednosti 12,184.000 SIT;
– Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva
c. 19, Ljubljana, Kritni sklad ŽZ, matična
št. 5063345020 s cesijo svoje denarne
terjatve do družbe Hotel Lev d.d. v višini
45,581.612,37 SIT vplača 35.062 delnic v
nominalni vrednosti 35,062.000 SIT;
– Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva
c. 19, Ljubljana, Kritni sklad pokojninskega
načrta PN-ZT-01, matična št. 5063345021, s
cesijo svoje denarne terjatve do družbe Hotel
Lev d.d. v višini 3,232.738,47 SIT vplača 2.486
delnic v nominalni vrednosti 2,486.000 SIT;
– družba Triglav Steber I, ID, d.d., Slovenska c. 54, Ljubljana, matična št. 1313819,
s cesijo svoje denarne terjatve do družbe
Hotel Lev d.d. v višini 35,560.123,13 SIT
vplača 27.353 delnic v nominalni vrednosti
27,353.000 SIT;
– družba Triglav, Finančna družba, d.d.,
Slovenska c. 54, Ljubljana, matična št.
1313827, s cesijo svoje denarne terjatve do
družbe Hotel Lev d.d. v višini 35,172.194,51
SIT vplača 27.055 delnic v nominalni vrednosti 27,055.000 SIT;
– družba Triglav Naložbe, Finančna
družba d.d. Ljubljana, Slovenska c. 54, Ljubljana, matična št. 1716379, s cesijo svoje
denarne terjatve do družbe Hotel Lev d.d. v
višini 15,474.041,46 SIT vplača 11.903 delnic v nominalni vrednosti 11,903.000 SIT;
– družba MAIS Informacijski sistemi
d.d., Zg. Gameljne 20, Ljubljana, matična
št. 5425760 s cesijo svoje denarne terjatve
do družbe Hotel Lev d.d. v višini 1,265.600
SIT vplača 975 delnic v nominalni višini
975.000 SIT.
Prednostna
pravica
dosedanjih
delničarjev do vpisa novih delnic na podlagi
povečanja osnovnega kapitala s stvarnimi
vložki se izključi.
Nadzorni svet se pooblašča, da po izvedenem povečanju osnovnega kapitala, glede
višine osnovnega kapitala in števila delnic
uskladi besedilo statuta z novo višino osnovnega kapitala in novim številom delnic.
4. Sprejem sklepa o povečanju osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: osnovni kapital družbe, ki znaša
po poenostavljenem zmanjšanju in po
povečanju s stvarnimi vložki 535,911.000
SIT, se poveča z denarnimi vložki za znesek 70,000.000 SIT in znaša po izvedenem
povečanju 605,911.000 SIT.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede
z izdajo 70.000 navadnih delnic z nominalno
vrednostjo ene delnice 1.000 SIT in prodajno ceno 1.300 SIT. Skupna nominalna vrednost izdaje novih delnic znaša 70,000.000
SIT, emisijska vrednost celotne izdaje novih
delnic pa 91,000.000 SIT.
Vpisovanje in vplačilo delnic se prične
osem dni po vpisu sklepa o povečanju os-
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novnega kapitala družbe v sodni register in
traja 30 dni.
Ob vpisu mora biti vplačanih 25% nominalne vrednosti vsake delnice in celotni
presežek med nominalno vrednostjo in prodajno ceno delnice, ki znaša 300 SIT, kar
pomeni, da mora biti za vsako delnico ob
vpisu skupaj vplačanih 550 SIT.
Preostanek mora biti vplačan na poziv
uprave v roku 14 dni po njenem obvestilu,
da je vpis uspel.
Poziv za vpis in vplačilo delnic bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in
dnevnem časopisu »Delo«.
Dosedanji delničarji imajo skladno s 313.
členom ZGD prednostno pravico do vpisa
novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži
v osnovnem kapitalu, in sicer v roku 15 dni
od poziva za vpis.
V primeru, da predkupni upravičenci ne
vpišejo in ne vplačajo vseh novih delnic
v roku 15 dni, v drugem krogu do izteka
roka za vpis in vplačilo lahko vplačajo poleg obstoječih delničarjev tudi tretje osebe
v smislu 2. točke prvega odstavka 18.
člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev
(ZTVP-1).
Šteje se, da je povečanje osnovnega
kapitala uspelo, če je vpisanih najmanj
80% delnic.
Nove navadne imenske delnice se skladno s 312. členom ZGD vpisujejo in vplačujejo
s pisno izjavo (pisnim potrdilom) na vpisnih
mestih Probanke d.d. na transakcijski račun
družbe št. 25100-9707566158 pri Probanki
d.d., Poslovna enota Ljubljana.
V primeru, da vse delnice niso v roku
vpisane in vplačane lahko obstoječi
delničarji v nadaljnjem roku 15 dni po
preteku roka za vpis in vplačilo delnic,
nevpisane in nevplačane delnice sami prevzamejo in vplačajo (drugi odstavek 208.
člena ZGD).
Delnice bodo izdane v nematerializirani
obliki po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
Vsaka delnica je navadna imenska in
bo imetniku dajala pravice do udeležbe
pri opravljanju družbe, do deleža dobička
(dividende) in pravico do ustreznega dela
preostalega premoženja po likvidaciji ali
stečaju družbe.
Novoizdane delnice so prosto prenosljive
in tvorijo z obstoječimi delnicami en razred.
Imetniki novoizdanih delnic bodo
udeleženi v bilančnem dobičku za poslovno leto 2004 v višini sorazmerno času od
vplačila do zaključka poslovnega leta.
Nadzorni svet se pooblašča, da po izvedenem povečanju osnovnega kapitala, glede
višine osnovnega kapitala in števila delnic
uskladi besedilo statuta z novo višino osnovnega kapitala in novim številom delnic.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev
statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: sprejmejo se spremembe in
dopolnitve statuta družbe v predlaganem
besedilu.
6. Obvestilo o pridobitvi lastnih delnic.
Skupščino družbe se obvesti, da je
družba na podlagi prve alinee prvega
odstavka 240. člena Zakona o gospodarskih
družbah pridobila 7000 lastnih delnic.
Udeležba na skupščini in prijava
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci, ki so
vpisani v delniški knjigi na podlagi podatkov
Klirinško depotne družbe na dan 30. 4. 2004
in ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno

pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo
mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo
glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebnim dokumentom,
zakoniti zastopniki pa še z izpisom pravne
osebe iz sodnega registra.
Gradivo za skupščino je na vpogled
po objavi skupščine vsem delničarjem v
tajništvu uprave družbe vsak delovni dan
med 11. in 13. uro do 12. 5. 2004.
Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge dnevnega reda pisno
sporočijo upravi družbe najkasneje v sedmih
dneh po objavi sklica seje skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se čez pol ure vnovič sestane. V
tem primeru je skupščina sklepčna ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Hotel Lev d.d.
uprava in nadzorni svet
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talcev 7 A, stoječe na parc. št. 300 k.o. Koroška Bela, v skupni izmeri 52,01 m2, last zastaviteljev Emirja Kičina in Edite Pervić, vsakega
do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 24. 3. 2004, zastavljeno v korist upnice
Posojilnice – Bank Borovlje, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, EMŠ: 1900650,
Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini
27.000 EUR s pripadki.

Zavarovanja

SV 326/04
Ob-9543/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 326/04 z dne 31. 3.
2004, je nepremičnina, dvoinpolsobno stanovanje št. 14 v skupni izmeri 66,75 m2, s
pripadajočim kletnim prostorom-shrambo
št. 14 v izmeri 3,70 m2, ki se nahaja v III.
nadstropju vhoda C stanovanjsko poslovne
stavbe v Mariboru, Cesta proletarskih brigad
58-64, stoječe na parc. št. 3004, k.o. Tabor, ki
je do celote last Antona Kupnika, stan. Cesta
proletarskih brigad 62, Maribor, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 28. 11. 1991
in aneksa k navedeni kupoprodajni pogodbi
z dne 16. 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 Dejana Kupnika,
stan. Cesta proletarskih brigad 62, Maribor,
v višini 47.000 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.

SV 214/04
Ob-9540/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz Novega mesta, opr. št. SV-214/04 z dne 2. 4. 2004,
je bilo stanovanje številka 24, v IV. nadstropju
na naslovu Gubčeva ulica 4, Krško, parc. št.
424, k.o. Leskovec, v skupni izmeri 33,97 m2,
s pripadajočimi solastniškimi deleži v stanovanjski hiši, last posojilojemalke ter dolžnice
in zastaviteljice Levičar Frančiške, Gubčeva
ulica 4, Krško, zastavljeno v korist posojilodajalcev in upnikov, in sicer Silva Žonte, Potov
vrh 4, Novo mesto, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 5,254.920 SIT s pripadki in
Branke Badovinac Senčar, Adamičeva ulica
15, Novo mesto, za zavarovanje denarne terjatve v višini 2,627.460 SIT s pripadki.

SV 390/04
Ob-9544/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 390/04 z dne 1. 4. 2004,
je bilo dvosobno stanovanje št. 7, v I. nadstropju večstanovanjske hiše v Trbovljah, Trg
revolucije 4, v izmeri 61,70 m2, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene s prodajalko
Plavčak Nado z dne 24. 2. 2004, zastavljeno
v korist upnice Raiffeisenbank Eberndorf registrierte G.m.b.H., Avstrija, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 21.000 EUR, kar
znaša preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan podpisa notarskega zapisa 4,997.556,90 SIT, z letno obrestno mero
6,50%, ki začne teči 20. 5. 2004 in 5% zamudnimi letnimi obrestmi, z rokom zapadlosti
zadnjega obroka dne 20. 12. 2014.

SV 152/04
Ob-9541/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 152/04 z dne 1. 4. 2004,
je bilo stanovanje št. 4, tip A2 – sever, ki se
nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na
Jesenicah, Slovenski Javornik, Kurirska pot
2C, stoječe na parc. št. 1991/2 k.o. Jesenice,
v skupni izmeri 56,78 m2, z identifikacijsko št.
2675, last zastaviteljice Urške Dermota, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 26. 3.
2004, zastavljeno v korist upnice Posojilnice
– Bank Borovlje, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, EMŠ: 1900650, Hauptplatz
16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 47.200
EUR s pripadki.
SV 161/04
Ob-9542/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 161/04 z dne 1. 4. 2004, je bilo
stanovanje št. 24, ki se nahaja v 3. nadstropju
večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta

SV 391/04
Ob-9545/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger
iz Maribora, opr. št. SV 391/04 z dne 1. 4.
2004, je bilo stanovanje št. 18, v V. nadstropju večstanovanjske stavbe v Mariboru,
Borova vas 21, v izmeri 65,60 m2 in kletnega
prostora – shrambe št. 18 v izmeri 2,20 m2,
ter s pripadajočim deležem skupnih prostorov in skupnih delov stavbe, stoječe na parc.
št. 2355, k.o. Spodnje Radvanje, katerega
lastnika sta Švagan Mihael in Švagan Alenka, vsak do 1⁄2 od celote, na podlagi prodajne
pogodbe, sklenjene s prodajalcem Kravanja
Stojanom z dne 22. 4. 2003, zastavljeno v
korist upnice Raiffeisenbank Eberndorf registrierte G.m.b.H., Avstrija, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 25.000 EUR, kar
znaša preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan podpisa notarskega zapisa 5,949.472,50 SIT, z letno obrestno mero
5,75%, ki začne teči 20. 5. 2004 in 5% zamudnimi letnimi obrestmi, z rokom zapadlosti
zadnjega obroka dne 20. 4. 2014.
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SV 407/04
Ob-9546/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. 407/04 z dne 5. 4. 2004, je
bila nepremičnina, dvosobno stanovanje št.
28, v IV. nadstropju, v skupni izmeri 48,58 m2,
v stanovanjski hiši v Mariboru, Ulica bratov
Greifov 14, stoječe na parc. št. 1156, pripisne vl. št. 58, k.o. Pobrežje, katerega lastnik
je Krepek Vladimir do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 251-4599/93-DU z
dne 29. 11. 1994, sklenjene s prodajalcem
Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana in aneksom št. 1
h kupoprodajni pogodbi št. 251-4599/93-DU
z dne 3. 3. 2004, sklenjenega s prodajalcem
Nepremičninskim skladom pokojninskega in
invalidskega zavarovanja d.o.o. Ljubljana,
zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., za zavarovanje denarne
terjatve v višini 19.967,35 EUR, kar znaša
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan sklenitve pogodbe
o dolgoročnem tolarskem kreditu z valutno
klavzulo 4,750.000 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 25. 3. 2004.
SV 408/04
Ob-9547/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. 408/04 z dne 6. 4. 2004,
je bila nepremičnina, trisobno stanovanje
v skupni izmeri 80,51 m2, v mansardi levo
od stopnic (vzhod) večstanovanjske hiše v
Mariboru, Ulica kneza Koclja 33, stoječe na
parc. št. 1852, k.o. Maribor – Grad, katerega
lastnik je Špendl Matej do celote, na podlagi
sporazuma o razdružitvi skupnega premoženja v smislu določila člena 64. Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, opr. št.
SV 1230/03 z dne 20. 10. 2003 in dodatka št.
1 k sporazumu o razdružitvi skupnega premoženja, opr. št. 1464/03 z dne 2. 12. 2003,
sklenjenega z Zadravec Špendl Jano, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove
banke d.d., za zavarovanje denarne terjatve
v višini 42.038,27 EUR, kar znaša v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan sklenitve pogodbe o dolgoročnem tolarskem kreditu z valutno klavzulo
10,000.000 SIT z realno letno obrestno mero
4,5%, 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 24. 3. 2004.
SV 265/04
Ob-9548/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Pavla Rojsa iz
Šmarja pri Jelšah z dne 5. 4. 2003, opr. št.
SV-265/04, je bilo stanovanje št. 24, v 4.
nadstropju stanovanjske stavbe Maroltova
4 v Ljubljani, stoječe na parc. št. 973 k.o.
Stožice, skupne površine 56,25 m2, s pripadajočo kletjo, last Čakš Jožefa in Čakš Vere,
Tavčarjeva 3, Šmarje pri Jelšah, na podlagi
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kupoprodajne pogodbe z dne 31. 3. 2004, v
zvezi s kupno pogodbo št. BS-3 303/77 z
dne 31. 10. 1977, zastavljeno v korist upnice
Banke Celje d.d., Vodnikova 2, 3000 Celje,
za zavarovanje dveh denarnih terjatev, vsaka
po 5,000.000 SIT s pripadki.
SV 295/2004
Ob-9549/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 295/2004 z dne
30. 3. 2004, je trisobno stan. št. B25 z oznako B2, II/2 v izmeri 81,22 m², terasa v izmeri
17,42 m² in kletna shramba št. B25 v izmeri
5 m², v Mariboru, Lackova 41f, ki stoji na
parc. št. 1122/1, 1122/2 in 1123 – vl. št. 1202
k.o. Zg. Radvanje, last Drevenšek Andreja,
stan. Maribor, Ruska 17 in Žerjav Bojane,
stan. Maribor, Cesta XIV. divizije 1, na temelju prodajne pogodbe št. 6/2004 z dne 22. 3.
2004, zastavljeno v korist Banke Koper d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
15,000.000 SIT s pp.
SV 451/04
Ob-9550/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz Ljubljane, opr. št. SV 451/04 z dne 1. 4. 2004, je bilo
zastavljeno stanovanje št. 1-1 v pritličju objekta 6–7 z vhodom Kamnikarjeva ulica 27, Lavrica, ki je zgrajen na parc. št. 1858/13, vpisani
v z.k. vložku št. 2564 k.o. Rudnik, v skupni
izmeri 100,50 m2, s shrambo K v izmeri 11 m2.
Stanovanju pripada tudi atrij v izmeri 54,29 m2.
Stanovanju pripada še z nadstreškom pokrito
parkirno mesto št. 6/1-1, ki leži na parc. št.
1859/6, vpisani v z.k. vložku št. 2583 k.o. Rudnik, kar predstavlja idealni delež do 25/1136,
na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene s prodajalcem Šajnovič Darkom. Stanovanje je zastavljeno v korist upnice Banke Domžale d.d.,
skupina NLB, matična št. 5101727, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,000.000
SIT s pripadki.
SV 279/04
Ob-9551/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Lučovnik Eve iz Nove
Gorice, opr. št. SV 279/04 z dne 30. 3. 2004,
zoper dolžnika Delfar Davida Foto Fantasy
s.p., iz Nove Gorice, Ulica Tolminskih puntarjev 4, je bil trgovsko poslovni lokal v ocenjeni
velikosti 78,48 m2, ki se nahaja med osjo F
in G, od linije 1 do linije 5, z oznako P.6.1.A.,
P.6.1.B. in P.6.1.C. ter priročno skladišče v
kleti v ocenjeni velikosti 33,44 m2, ki se nahaja med osjo B in C od linije 15 do linije 16,
z oznako K.5.1. in K.5.2 v objektu Poslovno
trgovskega centra D v Novi Gorici na Delpinovi ulici s parc. št. 657/14, 657/29 in 657/31
k.o. Nova Gorica, last dolžnika, na podlagi
pogodbe številka 07 z dne 19. 3. 1997, sklenjene z Electa Inženiring d.o.o., Mestni trg 8,
Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Nove
KBM Maribor d.d., Področje Nova Gorica,
Kidričeva ulica 11, Nova Gorica, matična
številka 94314527, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 10,000.000 SIT s pripadki.
SV 407/2004
Ob-9552/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja,
opr. št. SV 407/2004 z dne 1. 4. 2004, je dvosobno stanovanje št. 16, ki se nahaja v tretjem nadstropju stanovanjske hiše v Tržiču,
Pot na Pilarno 5 (prej Proletarska 3), v skupni
izmeri 49,09 m2, ki stoji na parc. št. 357, vl. št.
644 k.o. Tržič, ki obsega: predsobo, dve sobi,
kuhinjo, kopalnico, ložo in kletni prostor, last

dolžnika Andželka Lučića, na podlagi prodajne pogodbe v notarskem zapisu notarja
Vojka Pintarja iz Kranja, št. SV 200/2004,
sklenjene 4. 2. 2004 z Jadranko Marasović,
in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 1. 4.
2004, zastavljeno v korist upnice Zveze bank
registrirana zadruga z omejenim jamstvom iz
Celovca, Paulitschgasse 5-7, Avstrija, za zavarovanje njegove denarne terjatve v višini
32.500 EUR s pripadki.
SV 313/04
Ob-9553/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec, Tržaška c. 2, 1000 Ljubljana, opr. št. SV 313/04 z
dne 30. 3. 2004, je bilo trisobno stanovanje
št. A1, v pritličju, v izmeri 98,50 m2 (stanovanju pripada tudi garaža št. G4 v izmeri
13,40 m2, shramba št. S4 v izmeri 5,60 m2
in ograjen atrij v izmeri 109 m2), vse se nahaja v petstanovanjskem objektu na naslovu
Nahlikova 3, Ljubljana, na parc. št. 656/1 in
656/2, k.o. Vič, pridobljeno na podlagi prodajne pogodbe št. A1/NAH-99 z dne 21. 4.
1999, sklenjene med PM&A investicijsko
podjetje d.o.o. Ljubljana, kot prodajalcem in
Jenko Suzano kot kupcem, skupaj z zemljiškoknjižnim dovoljenjem z dne 15. 1. 2003,
zastavljeno v korist upnika Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s
sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve v višini 40.000 EUR v
SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila s pripadki.
SV 331/04
Ob-9554/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, SV 331/04 z dne
30. 3. 2004, sta bili stanovanje št. 3 v prvem
nadstropju hiše v Sevnici, Prvomajska 6, stoječe na parc. št. 395/3, k.o. Sevnica, zemljiške
knjige Okrajnega sodišča v Sevnici, ki obsega 52,69 m2, s kletjo, dvoriščem in drvarnico
v gospodarskem poslopju, last zastavitelja
Marijana Ilotiča, na podlagi kupne pogodbe,
sklenjene dne 9. 9. 1992 z Štefko Zapušek
ter stanovanje št. 4 v prvem nadstropju stanovanjske hiše v Sevnici, Prvomajska 6, stoječe
na parc. št. 395/3, k.o. Sevnica, zemljiške
knjige Okrajnega sodišča v Sevnici, ki obsega 35,39 m2, s kletjo, dvoriščem in drvarnico v
izmeri 1,55 m2 v gospodarskem poslopju, last
zastavitelja Branka Ilotiča, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 31. 3. 1991
z Mercator-Kopitarno Sevnica, d.o.o. in dveh
aneksov, zastavljeni v korist upnice Karntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 47.000
EUR, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 310/04
Ob-9555/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 310/04
z dne 31. 3. 2004, je bilo stanovanje št. 4 v
izmeri 83,75 m2, ki obsega kuhinjo 18,75 m2,
sobo 20 m2, sobo 10,50 m2, sobo 12 m2 na
podstrešju, hodnik 16,35 m2, WC 1,60 m2,
shrambo 1,92 m2 in druge prostore 2,63 m2,
v 1. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu
Goričane 65, Medvode, na parc. št. 931 in
drvarnice, ki je ločena od stavbe, na parc.
št. 928, vse k.o. Preska, zemljiške knjige
Okrajnega sodišča v Ljubljani, last zastaviteljev Anite in Denisa Šantla, vsakega do ene
polovice, na podlagi kupoprodajne pogodbe,
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sklenjene dne 12. 3. 2004 z Kandus Urbanom, zastavljeno v korist upnice Karntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 43.100
EUR, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 194/04
Ob-9556/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus iz
Trbovelj, opr. št. SV 194/04 z dne 1. 4. 2004,
sta bila dva apartmaja št. G-109 in G-110, ki
se nahajata v apartmajskem naselju Gaber v
sklopu RTC Unior Rogla in stojita na parc. št.
1095/9 k.o. Hudinja, last dolžnika M&P d.o.o.,
podjetje za gostinsko turistično dejavnost in
trgovino, Trbovlje, Šuštarjeva 42a, pridobljena
na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
dne 20. 3. 1996 z družbo Kovaška industrija
Unior Zreče, kot upravljalec centra, zastavljena v korist upnika Spekter d.o.o., Podjetje za
upravljanje s stanovanji, Trg revolucije 7, Trbovlje, za zavarovanje denarne terjatve v višini 7,000.000 SIT, z vsemi obrestmi in pripadki
ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnik imel z
uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 441/04
Ob-9557/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz Ljubljane, opr. št. SV 441/04 z dne 1. 4. 2004, je bilo
trisobno stanovanje št. 7/03, v skupni izmeri
83,22 m2, ki se nahaja v sedmem nadstropju
večstanovanjse stavbe na naslovu Brilejeva
12 v Ljubljani, katera stoji na zemljiščih parc.
št. 131/1, 119/1, 110/1, 110/2, 110/3, vse k.o.
Dravlje, s pripadajočo enako oštevilčeno
shrambo v kleti te večstanovanjske stavbe.
K stanovanju pripada tudi solastniški delež
na vseh skupnih prostorih, delih in napravah,
ki služijo objektu kot celoti. Stanovanje je last
zastaviteljice Vrhovec Lidie, Jakčeva ulica 2,
Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 5. 3. 2004, zastavljeno v korist upnika
Koščak Marjana, Žalna 69A, Grosuplje, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 21.000
EUR, obračunano po prodajnem menjalniškem tečaju SKB banke d.d. Ljubljana, z
obrestmi in vsemi pripadki.
SV 454/04
Ob-9558/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane, opr. št. SV 454/04 z dne 2. 4. 2004, je bila
soba (i, e), št 936, v skupni izmeri 16,99 m2,
ki se nahaja v IX. nadstropju objekta, stoječega na parc. št. 432, stavbišče s poslovno
stavbo v izmeri 1438 m2, vl. št. 594 k.o. Dravlje, s pravico souporabe na solastnih skupnih
prostorih in predstavlja 190/100.000 objekta,
ki je last zastaviteljice, Bernardke Rozman,
Celovška cesta 264, Ljubljana, na podlagi
prodajne pogodbe št. 246 z dne 5. 11. 1993,
zastavljena v korist upnice Lili Mihelčič, Robova ulica 24, Vir, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 15.120 EUR s pripadki.
SV 460/04
Ob-9559/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane, opr. št. SV 460/04 z dne 5. 4. 2004,
je bilo stanovanje št. 3, v izmeri 69,05 m2, ki
se nahaja v večstanovanjski hiši na naslovu
Zofke Kvedrove ulica 8 v Ljubljani, kar vse
je last zastaviteljice Kastelic Buršič Andreje,
na podlagi izročilne pogodbe, sklenjene dne
14. 10. 1992, med Sovinc Ljudmilo kot izročevalko in Buršič Andrejo kot prevzemnico,
zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Kreko-

ve banke d.d., Slomškov trg 18, Maribor, mat.
št. 5706491, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 9,998.000 SIT, vse s pripadki.
SV 443/2004
Ob-9561/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 443/2004 z dne 1. 4.
2004, je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje v stanovanjskem objektu Bohoričeva
19 v Krškem, v I. nadstropju, označeno s št.
9, v izmeri 112,80 m2, last zastavitelja Kos
Jožefa, EMŠO 2812950501164, stanujočega
Bohoričeva 19, Krško, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 46/93 z dne 17. 5. 1993,
sklenjene z Občino Krško, kot prodajalko,
zastavljena v korist upnice Steiermärkische
Bank und Sparkassen AG, Sparkassenplatz
004, A-8011 Graz, Avstrija, identifikacijska št.
FN 37655a, za zavarovanje denarne terjatve v višini 25.000 EUR s pripadki oziroma
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila.
SV 293/04
Ob-9628/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o ustanovitvi
zastavne pravice za zavarovanje dolga, SV
293/04 z dne 7. 4. 2004, notarja Marka Finka
iz Celja, je bilo stanovanje št. 192, v 3. nadstropju stanovanjske hiše v Celju, Pod lipami
30, v skupni izmeri 60,41 m2, ki stoji na parc.
št 597/16, k.o. Ostrožno, last Praznik Aleša,
pridobljeno na podlagi kupne pogodbe z dne
27. 2. 2004, med prodajalko Jakop Tatjano
in kupcem Praznik Alešem, zastavljeno v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, Trg Republike 2, matična številka:
5860571, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 7,800.000 SIT s pripadki, napram dolžniku Praznik Alešu.
SV 464/2004
Ob-9629/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 464/2004 z dne 6. 4.
2004, je bila nepremičnina, dvoinpolsobno
stanovanje št. 35 v izmeri 60,70 m2, v V.
nadstropju in kletna shramba št. 35 v izmeri
5,43 m2, v večstanovanjski stavbi Ljubljanska ulica 94c v Mariboru, ki stoji na parc. št.
591, katastrska občina Spodnje Radvanje, s
solastninsko pravico na skupnih prostorih,
delih, površinah in napravah objekta ter na
gradbeni parceli objekta, last dolžnika Škrban
Zlatka, EMŠO 1010963500253, stanujočega
Maribor, Ferkova ul. 18, do celote, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 12. 2.
2004 s prodajalcem Kumer Dejanom, zastavljena v korist upnika Pjanić Ibra, matična
št. 0201966182291, stanujočega Miklavž na
Dravskem polju, Ulica svobode 062, za zavarovanje denarne terjatve v višini 35.000
EUR s pripadki oziroma v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan plačila.
SV 424/2004
Ob-9630/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opr. št. SV 424/2004 z dne 30. 3.
2004, so bile nepremičnine:
– poslovni prostor št. 316 (označen kot
pisarna številka 36) v izmeri 14,72 m2 in poslovni prostor št. 317 (označen kot pisarna
številka 35) v izmeri 14,47 m2, ki se nahajata
v III. nadstropju poslovne stavbe Partizanska cesta 3-5, Maribor, stoječe na parc.
št. 1198/1, prip. pri vl. št. 1062, katastrska
občina Maribor-grad, last dolžnika Imo Biro
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d.o.o., Partizanska c. 3-5, Maribor, matična
številka 5773342, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 2 z dne 12. 7. 1994, sklenjene
med Inwex d.o.o. Maribor, kot prodajalcem
in dolžnikom kot kupcem;
– poslovni prostor št. 318 (označen kot
pisarna številka 34) v izmeri 14,73 m2, ki se
nahaja v III. nadstropju poslovne stavbe Partizanska cesta 3-5, Maribor, stoječe na parc.
št. 1198/1, prip. pri vl. št. 1062, katastrska
občina Maribor-grad, last dolžnika Imo Biro
d.o.o., Partizanska c. 3-5, Maribor, matična
številka 5773342, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 30. 11. 1996, sklenjene med
Leonido Janežič kot prodajalko in dolžnikom
kot kupcem;
– poslovni prostor št. 319 (označen kot
pisarna številka 33) v izmeri 14,13 m2, ki se
nahaja v III. nadstropju poslovne stavbe Partizanska cesta 3-5, Maribor, stoječe na parc.
št. 1198/1, prip. pri vl. št. 1062, katastrska
občina Maribor-grad, last dolžnika Imo Biro
d.o.o., Partizanska c. 3-5, Maribor, matična
številka 5773342, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 11. 10. 2000, sklenjene med
Ferlin Antonom kot prodajalcem in dolžnikom
kot kupcem,
zastavljene v korist upnice Nove kreditne
banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor,
matična št. 5860580, za zavarovanje denarne
terjatve v višini največ 10,000.000 SIT.
SV 483/04
Ob-9631/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, Vetrinjska 11, opravilna številka
SV 483/04 z dne 5. 4. 2004, je bila nepremičnina – trisobno stanovanje številka 201
v VI. nadstropju, s pripadajočim kletnim
prostorom, v skupni izmeri 78,82 m2, kar vse
se nahaja v stanovanjskem objektu J – Trg
Dušana Kvedra 13, zgrajenem na parcelah številka 1847, 1849, 1760, 1759, 1758,
1753/7, 1753/9, 1754, 1752 in 1751, katastrska občina Spodnje Radvanje; last zastaviteljice Rozalije Senjor do celote, na podlagi
menjalne pogodbe z dne 11. 3. 1998; zastavljena v korist upnice Poštne banke Slovenije
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini
30,000.000 SIT s pripadki ter z zapadlostjo
najkasneje do vključno 1. 4. 2014.
SV 485/04
Ob-9632/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, Vetrinjska 11, opravilna številka
SV 485/04 z dne 5. 4. 2004, je bila nepremičnina – dvosobno stanovanje številka 2,
v pritličju v izmeri 66,56 m2, s kletnim prostorom – shrambo, kar vse se nahaja v stanovanjskem objektu JU-ST-III/14 v Mariboru,
Goriška ulica 2, zgrajenem na parceli številka 176, katastrska občina Spodnje Radvanje; last zastaviteljev Gordana Premužiča in
Miška Premužiča, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 20. 7. 1993, sklenjene med
njima kot kupcema ter med Tovarno umetnih
brusov Swaty d.d. Maribor, kot prodajalcem;
zastavljena v korist upnice Poštne banke Slovenije d.d., za zavarovanje denarne terjatve
v višini 16.000 EUR s pripadki.
SV 162/04
Ob-9633/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Šömen Franca iz
Ljutomera, Glavni trg 4, opr. št. SV 162/04 z
dne 31. 3. 2004, je bilo trisobno stanovanje
št. 16, v skupni izmeri 96,38 m2, v tretjem
nadstropju stanovanjskega bloka P+4, v
Gornji Radgoni, Porabska ul. 4, stoječega na
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parceli številka 219, vpisani pri vložni številki
498 katastrske občine Gornja Radgona, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na
skupnih prostorih zgradbe, last zastaviteljice
Ros Milene, Vučja vas 4, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 9. 2. 2001, sklenjene s
prodajalcem Lesjak Stanislavom, zastavljeno v korist upnice Zadružno hranilno kreditne
službe Ljutomer – Križevci, Rada Pušenjaka
8, Ljutomer, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 4,000.000 SIT s pripadki.
SV 185/04
Ob-9634/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mojce Tavčar Pasar, opravilna številka SV 185/04 z dne 5. 4.
2004, je bil poslovni prostor v 1. nadstropju
objekta B2, ki je v projektni dokumentaciji št98-60 iz decembra 1998 označen z L 1.20
in meri 71,90 m2, stoječ na parceli številka
5533/1 k.o. Portorož, last dolžnka Gramar
– Podjetje za gradbene storitve in inženiring
d.o.o. Portorož, Ul. B. Jakca 7, Portorož,
na podlagi kupoprodajne prodajne številka 115/99 z dne 25. 11. 1999, sklenjene s
prodajalcem GIP Stavbenik d.d., Koper, Ul.
15. maja 16, zastavljen v korist Banke Koper
d.d., Pristaniška 14, Koper, za zavarovanje
naslednjih denarnih terjatev:
– terjatve v višini 10,000.000 SIT s pripadki in stroški,
– terjatve v višini 15,586.264,53 SIT s pripadki in stroški,
– terjatve v višini 10,000.000 SIT s pripadki in stroški,
– pogojne terjatve v višini 2,347.117 SIT s
pripadki in stroški,
– pogojne terjatve v višini 9,000.000 SIT
s pripadki in stroški,
– pogojne terjatve v višini 4,261.979,63
SIT s pripadki in stroški.
SV 1192/2004
Ob-9635/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV 1192/2004 z dne 6. 4. 2004, je
bilo stanovanje št. C18, ki se nahaja v 5. nadstropju stanovanjske stavbe, označene kot
objekt C2, vhod C v neto izmeri 65,65 m2, s
shrambo št. C18 v izmeri 6,85 m2 in parkirnim
mestom v III. kleti, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih zgradbe,
ki stoji na parc. št. 2720, 2724, 2725, 2727,
2728, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748 in
2871, k.o. Tabor, last Vodiškar Janeza, stan.
Trbovlje, Trg Osvobodilne fronte 10, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 74/03-C2 z dne
5. 12. 2003, sklenjene z Energoplan gradbenim podjetjem d.d., Ljubljana, Pod hribom 55,
Ljubljana, kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice Zveze bank, registrirana zadruga
z omejenim jamstvom, Paulitschgasse 5-7,
Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 115.000 EUR s pripadki.
SV 119/04
Ob-9636/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Jasne Bečaj Božičnik iz Šentjurja pri Celju, opravilna številka
SV 119/04 z dne 6. 4. 2004, je bilo dvoinpolsobno stanovanje v prvem nadstropju številka a 8, z oznako številka A 1, I/4 v dejanski
izmeri 70,44 m2, s teraso v izmeri 7,39 m2,
zunanjim boksom v izmeri 5 m2 in garažni
prostor številka P 5, v kleti objekta A v izmeri
12 m2 – to je stanovanje v okviru stanovanjskega objekta s komercialnim imenom “Ob
radvanjskem gradu” in je vpisano v zemljiški
knjigi Okrožnega sodišča v Mariboru, parce-
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le številka 1122/1, 1122/2 in 1123, katastrske
občine Zgornje Radvanje, last zastaviteljice
Belak Tadeje, na podlagi kupoprodajne pogodbe za nakup stanovanja številka A 8 z
oznako A 1 I/4, v prvem nadstropju, z dne
5. 3. 2004, zastavljeno v korist upnice Banke
Celje, d.d., za zavarovanje denarne terjatve
v višini 10,000.000 SIT s pripadki.
SV 319/2004
Ob-9637/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 319/2004 z dne 6. 4.
2004, je štirisobno stan. z oznako S3/1-2
v izmeri 95,59 m², v I. nadstropju s kletno

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 23/2003
Os-8857/04
To sodišče je na seji senata dne 30. 3.
2004 pod opr. št. St 23/2003 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Konfekcija Julija d.o.o., Seidlova cesta 35,
Novo mesto, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Konfekcija Julija d.o.o., Seidlova cesta 35,
Novo mesto, izbriše iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 30. 3. 2004
St 14/2003
Os-8858/04
1. Stečajni postopek nad dolžnikom Anton Mijovič, s.p., Villa Victoria, Cesta svobode 27, Bled, se začne in zaključi.
2. Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 26. 3. 2004
St 4/2002
Os-8859/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
4/2002 dne 22. 3. 2004 v stečajnem postopku nad dolžnikom Keradel d.o.o., Rojčeva
24, Ljubljana, zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 3. 2004
St 71/2003
Os-8860/04
To sodišče je s sklepom St 71/2003 z
dne 26. 3. 2004 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Agencija Gras turizem, trgovina, servis, d.o.o., Ljubljana, Klemenova 70 – v stečaju.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od te objave.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 3. 2004
St 121/2003
Os-8861/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
121/2003 z dne 26. 3. 2004 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Papirart d.o.o.,

shrambo v izmeri 6,94 m², v I. kleti objekta v
Mariboru, Cankarjeva 6C, ki stoji na parc. št.
1212/1 k.o. Maribor Grad in garažno mesto
št. 13 v izmeri 12,38 m², v II. podzemni etaži
objekta ob Cankarjevi ul., last Drofenik Simone in Igorja, obeh stan. Maribor, Cankarjeva 6C, na temelju kupoprodajne pogodbe
št. 263/2001 in št. 99-164/2001 obe z dne
10. 9. 2001, zastavljeno v korist Zveze bank,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
Bank und Revisionsverband, registrierte
Genossenschaft mit beschränkter Haftung,
Paulitschg. 5-7, 9010 Celovec, Republika
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 80.000 CHF s pp.
Trg zbora odposlancev 62, Kočevje – v
stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2004
St 22/2004
Os-8862/04
To sodišče je s sklepom St 22/2004
dne 30. 3. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Altrak, trgovsko podjetje,
d.o.o., Pot k sejmišču 30, Ljubljana Črnuče, matična številka 5517303.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
mag. Suzana Gale Robežnik, odvetnica iz
Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih tejratev, 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 17. 6. 2004 ob 10.15, soba 363/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 3. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2004
St 2/2004
Os-8863/04
To sodišče je dne 29. 3. 2004 izdalo
sklep opr. št. St 2/2004, da se začne stečajni postopek zoper dolžnika Darko Remec,
Zidarstvo, polaganje keramike in kamna,
Ul. M. Doljaka 6, Solkan pri Novi Gorici,
s.p., matična št. 5620964000, šifra dejavnosti 45.210.
Stečajni upravitelj je Dušan Taljat, univ.
dipl. prav. iz Tolmina, Tumov drevored 1.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Vsaki prijavi je potrebno priložiti
sodno takso v višini 2% tolarske vrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.990
SIT) in največ do vrednosti 2.000 točk
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(38.000 SIT). Takso je potrebno plačati
na TRR 01100-1000-339014, sklic na št.
11-42218-7110006-0204. Dokazilo o plačilu
takse je potrebno priložiti prijavi terjatve.
Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
7. 6. 2004 ob 9.30, v sobi št. 110/I tega sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 29. 3. 2004.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 3. 2004
St 6/2004
Os-8864/04
To sodišče v stečajnem postopku zoper
dolžnika Polak, d.o.o., Podjetje za gostinstvo in storitve, Ul. Ivana Suliča 6/c,
Šempeter, matična št. 5967953, številka
dejavnosti 55.401 obvešča, da je Višje sodišče v Kopru s svojim sklepom z dne 12. 2.
2004, opr. št. I Cpg 350/2003-2 razveljavilo
sklep tega sodišča z dne 13. 8. 2003, opr. št.
St 11/2003 o začetku stečajnega postopka
nad navedenim dolžnikom ter o njegovem
takojšnjem zaključku.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 3. 2004
St 138/2003
Os-8865/04
To sodišče je s sklepom z opr. št.
St 138/2003 z dne 25. 3. 2004 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojno podjetnico Sovec Ljubico s.p. s
firmo Gradnje H & S – Tesarstvo, Keramičarstvo, Ljubica Sovec s.p., Nasipna 96,
Maribor, ker je premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, neznatne vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi.
Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri
tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 3. 2004
St 32/2003
Os-8866/04
To sodišče je s sklepom z opr. št.
St 32/2003 z dne 25. 3. 2004 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad samostojno
podjetnico Škrinjar Anico s.p., s firmo Počitniški dom na Osankarici, Ana Škrinjar,
s.p., Lukanja 19, p. Oplotnica, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi.
Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri
tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 3. 2004
St 8/2004
Os-8867/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 8/2004 sklep z dne 29. 3. 2004:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Elektromehanika Remic, Herman
Remic s.p., Dobletina 7, Nazarje (matična
številka: 5182548).
Odslej se firma glasi: Elektromehanika
Remic, Herman Remic s.p., Dobletina 7,
Nazarje (Matična številka: 5182548) – v
stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Branko Đorđevič, Arja vas 1, Petrovče, št.
delovnega dovoljenja: L7/2001.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 01100-1000339014 (sklic na
št. 11-42153-7110006).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
18. junija 2004 ob 9. uri v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 29. 3.
2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 3. 2004
St 12/2004
Os-8868/04
1. Z dnem 29. 3. 2004 se začne postopek prisilne poravnave zoper dolžnika
“Tilia” trgovsko, kmetijsko in turistično
gostinsko podjetje Bučečovci d.o.o., Bučečovci 8, 9242 Križevci pri Ljutomeru.
2. Predlagatelju se nalaga, da na račun Okrožnega sodišča v Murski Soboti
št. 01100-6950422028, sklic na št. 11
42200-2340003-51100124 položi predujem
za stroške postopka v višini 500.000 SIT, v
roku 30 dni.
3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, naj sodišču z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni po objavi tega
oklica prijavijo svoje terjatve. K prijavi terjatve
morajo priložiti dokaz o plačilu sodne takse, ki
znaša 2% od vsote prijavljene terjatve, vendar
najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Ne
plača se taksa za prijavo terjatev delavcev iz
drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-1000339014,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-1000338529, sklic na št.
11 42200-7110006-51100124.
4. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
5. Za upravitelja postopka prisilne poravnave se imenuje dr. Štefan Ščap iz Murske
Sobote, Ulica Ob progi 53.
6. Oklic o začetku postopka prisilne
poravnave je bil dne 29. 3. 2004 nabit na
oglasno desko sodišča.
II. odredilo: imenuje se 5-članski upniški
odbor, ki ga sestavljajo naslednji upniki:
– Tovarna Močnih krmil d.d., Črnci 2/a,
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– Topdom, Trgovsko podjetje d.d., Ljubljana, Letališka cesta 1,
– Zrno d.o.o., Gmajna 6,
– Raiffeisen d.o.o., Industrijska 8, Lenart in
– Nada Cmager, Bučečovci 8, predstavnica delavcev.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 29. 3. 2004
St 9/98
Os-8869/04
Drugi narok za preizkus upniških terjatev
v stečajnem postopku nad dolžnikom Energetika in elektronika Kocuvan – Videm,
Podjetje za konzulting, projektiranje,
proizvodnjo, marketing in inženiring
elektronskih in energetskih sistemov
d.o.o. – v stečaju, Biserijane 6/a, bo dne
19. 4. 2004 ob 9. uri v razpravni dvorani št.
12 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 30. 3. 2004
St 34/2003
Os-8904/04
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 34/2003 z dne 31. 3. 2004 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Trgovina Katka, posredništvo, zastopanje, trgovina, Čevnik Irena s.p., Koroška cesta 47,
Dravograd, matična številka 55.25636, šifra
dejavnosti 52.450.
Odslej firma glasi: Trgovina Katka, posredništvo, zastopanje, trgovina, Čevnik
Irena s.p. – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Tone Kozelj, odvetnik iz Slovenj Gradca.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. I. narok za preizkus terjatev bo dne
23. junija 2004, ob 9. uri v sobi št. 38 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča, dne 31. 3.
2004.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 31. 3. 2004
St 9/2004
Os-8905/04
1. Z dnem 31. 3. 2004 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Špilak Branko s.p.,
Strojno ključavničarstvo, Podgradje 7/b.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica
Ob progi 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pisnih izvodih in potrebno
dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti
tudi dokazilo o plačani taksi, ki znaša 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000
SIT. Ne plača se taksa za prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-1000339014,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-1000338529, sklic na št.
11 42200-7110006-51100094.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
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5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 7. 6. 2004 ob 9.30, v razpravni dvorani
št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 31. 3. 2004 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba
o začetku stečajnega postopka. Tega dne
nastopijo vse pravne posledice začetka
stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega
dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 31. 3. 2004
St 3/2004
Os-8982/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 3/2004 sklep z dne 31. 3. 2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Pavlin, Trgovina in proizvodnja d.o.o., Savinjska cesta 28, Mozirje (matična številka:
5353459, šifra dejavnosti: 51.410), se zaključi v skladu z določili 99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča ter se hkrati prekliče I. narok za preizkus terjatev, razpisan za dne
12. maja 2004 ob 13. uri, soba št. 106/I
tega sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Pavlin, Trgovina
in proizvodnja d.o.o., Savinjska cesta 28,
Mozirje (matična številka: 535459, šifra
dejavnosti: 51.410), iz pristojnega sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 31. 3. 2004
St 53/2003
Os-8983/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St 53/2003
z dne 25. 3. 2004 odločilo, da se stečajni postopek nad dolžnikom Jozičič Franjom s.p.
– slikopleskarstvo, Rožna ulica št. 6, Postojna, začne in takoj zaključi. Po pravnomočnosti tega sklepa se odreja izbris dolžnika iz
registra samostojnih podjetnikov pri Davčni
upravi RS – izpostava Postojna.
Zoper sklep se lahko pritožijo upniki v
roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 25. 3. 2004
St 6/2004
Os-8984/04
1. Nad dolžnikom Porenta, podjetje za
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Breg ob
Savi 50, Mavčiče, matična št.: 1201824,
šifra dejavnosti: 28.150, se začne stečajni
postopek.
2. Za stečajnega upravitelja se določi Mihael Bakovnik, Hotemaže 3, Preddvor.
3. Narok za preizkus terjatev bo dne 6. 7.
2004 ob 13. uri v sobi št. 12 tukajšnjega sodišča.
4. Upnike pozivamo, naj z vlogo v dveh
izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih po objavi
tega oklica.
5. Dolžniki naj brez odlašanja poravnajo
svoje terjatve.
6. Ta oklic je bil pritrjen na oglasno desko
tega sodišča dne 1. 4. 2004.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 1. 4. 2004
St 176/2003
Os-8985/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 176/2003 z dne 11. 2. 2004 potrdilo
sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom Razvojni center TIM Podjetje za
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inženiring, marketing in organizacijo
proizvodnje d.o.o., Koprska 94, Ljubljana in njegovimi upniki, po kateri bo dolžnik
upnikom izplačal:
– terjatve razreda 1 se poplačajo v denarju v višini 20% njihove vrednosti, pri čemer se zmanjšana terjatev poplača v roku
1 leta od pravnomočno potrjene prisilne
poravnave,
– terjatve razreda 2: odpust celotne obveznosti iz naslova zamudnih obresti, glavnica v skupnem znesku 198,010.099,04 SIT
pa se poplača v denarju v višini 20% njene
vrednosti v roku 1 leta od pravnomočno potrjene prisilne poravnave,
– terjatve razreda 3 se konvertira v lastniški kapital.
Prisilna poravnava učinkuje za vse
terjatve upnikov, ki so nastale do 6. 10.
2003 kot dneva začetka postopka prisilne
poravnave.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v
šesti koloni (priznane terjatve) Priloge 1 k
sklepu, zato jih je dolžnik dolžan izplačati
v višini, navedeni v sedmi koloni Priloge 1
k sklepu, ki je sestavni del izreka sklepa v
roku iz 2. točke izreka sklepa.
S potrditvijo te prisilne poravnave prenaša upnik, naveden v Prilogi 1 k sklepu,
svoje terjatve, navedene v prilogi 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 5. 1. 2004.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
11. 2. 2004. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 8. 3.
2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2004
St 13/96
Os-8986/04
To sodišče je v stečajni zadevi TAM
Gospodarska vozila d.o.o. – v stečaju,
Maribor, Ptujska c. 184, s sklepom opr. št.
St 13/96 z dne 15. 3. 2004 odstavilo Mirka
Žagarja s funkcije stečajnega upravitelja in
za novo stečajno upraviteljico določilo Vero
Zavrl, dipl. ekonomistko, zaposleno v Rubikon d.o.o., Maribor, Kalohova 24.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 31. 3. 2004
St 14/2004
Os-8987/04
I.
1. Z dnem 31. 3. 2004 se začne postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Kapela Vinogradništvo in vinarstvo d.d.,
Paričjak 22/a.
2. Predlagatelju se nalaga, da v roku 15
dni na transakcijski račun tukajšnjega sodišča v Murski Soboti št. 01100-6950422028,
sklic na št. 11 42200-2340003-51100144
položi predujem za stroške postopka v višini 1,000.000 SIT.
3. Upnika, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja sklepa o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, naj sodišču z obrazloženo vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve. K prijavi terjatve morajo priložiti
dokaz o plačilu sodne takse, ki znaša 2%
od vsote prijavljene terjatve, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Sodna taksa se plača na transakcijski račun sodnih
taks tukajšnjega sodišča v Murski Soboti,
št. 01100-1000339014 (velja za pravne

osebe) oziroma št. 01100-1000338529
(velja za fizične osebe), sklic na št. 11
42200-7110006-51100144. Ne plača se
taksa za prijavo terjatev delavcev iz drugega
odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL.
4. Upniki lahko z obrazloženo pisno
vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje
točke.
5. Za upravitelja postopka prisilne poravnave se imenuje mag. Milorad Vidović
iz Veščice 6/a.
6. Oklic o začetku postopka prisilne poravnave se dne 31. 3. 2004 nabije na oglasno desko sodišča.
II. Imenuje se petčlanski upniški odbor, ki
ga sestavljajo naslednji upniki:
1. Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana (OE Murska Sobota);
2. Spar Slovenija, Trgovsko podjetje
d.o.o., Ljubljana, Letališka cesta 26, Ljubljana.
3. Zveza hranilno kreditnih služb Slovenije p.o., Ljubljana, Miklošičeva 4, Ljubljana.
4. Vinogradniška zadruga Kapela z.b.o.,
Kapelski vrh 5, Radenci.
5. Forjan Franc, Selišči 24.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 31. 3. 2004
St 54/2000
Os-8988/04
To sodišče je v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Slatna s.p. Koradin Jože,
Gostinstvo, zidarstvo in trgovina na drobno
in debelo, Grgar 47, Grgar, zunaj naroka
dne 31. 3. 2004 sklenilo:
zaključi se stečajni postopek nad dolžnikom Slatna s.p. Koradin Jože, gostinstvo, zidarstvo in trgovina na drobno in
debelo, Grgar 47, Grgar, matična številka
5315937, šifra dejavnosti 55.302.
Odločba o zaključku stečajnega postopka se objavi v Uradnem listu RS. Zoper
sklep o zaključku stečajnega postopka se
lahko upniki pritožijo v 15 dneh od njegove
objave.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v register samostojnih podjetnikov posameznikov pri Ministrstvu za finance, DURS, Davčnem uradu
Nova Gorica, Izpostava Nova Gorica.
Narok za preizkus terjatev, določen za
dne 19. 5. 2004 ob 8.30, v sobi 108/I tega
sodišča se prekliče.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 31. 3. 2004
St 39/2003
Os-8989/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 39/2003 z dne 1. 4. 2004, stečajni postopek nad dolžnikom Pivovarna Radelah,
Slivniker Janko s.p., Sušnikova ul. 14,
Muta, na podlagi prvega odstavka 99. člena
ZPPSL, začelo in ga takoj zaključilo.
Upniki se lahko pritožijo v roku 15 dni po
objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa bo odrejen
izbris dolžnika iz registra podjetnikov posameznikov pod št. 43-0153/94 pri Davčni
upravi Republike Slovenije, Davčni urad
Maribor, Izpostava Radlje ob Dravi.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 1. 4. 2004
St 35/2003
Os-8990/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 35/2003 z dne 1. 4. 2004, stečajni postopek nad dolžnikom Servis obdelovalnih
strojev, David Rogina s.p., Gortina 127,
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Muta, na podlagi prvega odstavka 99. člena
ZPPSL, začelo in ga takoj zaključilo.
Upniki se lahko pritožijo v roku 15 dni po
objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa bo odrejen
izbris dolžnika iz registra podjetnikov posameznikov pod št. 43-572/97 pri Davčni
upravi Republike Slovenije, Davčni urad
Maribor, Izpostava Radlje ob Dravi.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 1. 4. 2004
St 29/2003
Os-9035/04
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 29/2003 sklep z
dne 17. 3. 2004:
1. Potrdi se prisilna poravnava med dolžnikom: Gruda Jurmes d.d., Trženje in inženiring, Leona Dobrotinška 15, Šentjur
in njegovimi upniki, sprejeta na naroku za
prisilno poravnavo dne 17. 3. 2004.
2. Terjatve upnikov so bile razvrščene v
pet razredov, kot sledi:
Razred 1: Terjatve upnikov (dobavitelji
in ostali), katerih terjatve bodo skladno z
ZPPSL poplačane v enem letu v višini 20%.
Obveznosti bodo izračunane v EUR (po
tečaju SIT za EUR na dan pravnomočnosti
sklepa o potrjeni prisilni poravnavi in bodo
nato valorizirane z devizno klavzulo na
dan poplačila oziroma zapadlosti izplačila
obveznosti iz potrjene prisilne poravnave),
izplačane pa bodo v SIT, pri čemer se bo
upošteval srednji tečaj Banke Slovenije (za
EUR) na dan izplačila obveznosti.
Razred 2: Upniki, katerih terjatve imajo
status ločitvene narave, na katere prisilna
poravnava ne vpliva.
Razred 3: Upniki, katerih terjatve imajo
status izločitvene narave, za katere se položaj tudi po prisilni poravnavi ne spremeni.
Razred 4: Upniki po 160. členu ZPPSL,
za katere se položaj tudi po prisilni poravnavi ne spremeni (60. člen ZPPSL veljavne za
prisilno poravnavo).
Razred 5: Upniki, katerih terjatve bodo
konvertirane v osnovni kapital družbe z
odložnim pogojem, to je uspešno izglasovana in pravnomočno potrjena prisilna
poravnava.
3. Razvrstitev terjatev v razrede ter način
poplačila terjatev iz posameznih razredov
po potrjeni prisilni poravnavi in
4. seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za
njihovo poplačilo po posameznih razredih,
sta sestavni del tega sklepa.
5. V tem postopku prisilne poravnave ni
bilo danih nobenih poroštev iz 4. točke drugega odstavka 59. člena ZPPSL.
6. Potrjena prisilna poravnava ima učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka, ter proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.
7. Sklep o potrditvi prisilne poravnave z
dne 17. 3. 2004 je postal pravnomočen dne
31. 3. 2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 2. 4. 2004
St 45/2001
Os-9036/04
Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase v stečajnem postopku TP Erika, turistično podjetje Kranjska Gora d.d. – v stečaju, Vršiška cesta
76, Kranjska Gora, bo dne 21. 5. 2004 ob
13. uri, v sobi 113/I tukajšnjega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo osnutek za glavno razdelitev v času uradnih ur v stečajni
pisarni – soba št. 6 v pritličju tukajšnjega
sodišča.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 1. 4. 2004
St 27/2003
Os-9037/04
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 27/2003 z dne 2. 4. 2004 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Veber Roman s.p.
“Zoro”, Kapucinski trg 7, Škofja Loka,
matična številka družbe: 130934000, šifra
dejavnosti družbe: 64,699.
2. Za stečajnega upravitelja je določen
Mihael Bakovnik, Hotemaže 3, Preddvor.
3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku stečajnega
postopka na oglasno desko, naj prijavijo
svoje terjatve stečajnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku 2 mesecev od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka.
4. Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 27. 8. 2004 ob 8.30, v sobi št. 113/I
tukajšnjega sodišča.
5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.
6. Oklic je bil nabit na oglasno desko
tega sodišča dne 2. 4. 2004.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 2. 4. 2004
St 12/89
Os-9038/04
To sodišče je s sklepom St 12/89 dne
29. 3. 2004 razrešilo likvidacijskega upravitelja Jožeta Kramariča iz Bleda in imenovalo za likvidacijskega upravitelja v likvidacijskem postopku nad TOZD Kaolin Črna
– v likvidaciji, Braneta Goršeta, odvetnika
iz Ljubljane.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 3. 2004
St 163/2003
Os-9039/04
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Mikrotim – Taxi prevozi, računalniški
inženiring, Šuštar Branka s.p., Limbuška
c. 114, 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.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 4. 2004
St 234/2002
Os-9040/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 234/2002 z dne 1. 4. 2004 zaključilo
stečajni postopek nad podjetjem Obreht
Gradbeništvo in trgovina d.o.o. – v stečaju, Maribor, Zrkovska cesta 85, ker so
končana vsa opravila iz stečajnega postopka. Upnike še obveščamo, da je bilo z vnovčenimi sredstvi mogoče poplačati le stroške
stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 4. 2004
St 154/2003
Os-9041/04
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Vukmanič Robert, Splošna gradbena
dejavnost Talgrad s.p., Gradišnikova 18,
Miklavž na Dravskem polju, 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.
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Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 4. 2004
St 30/2004
Os-9042/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 30/2004 z dne 1. 4. 2004 začelo stečajni
postopek nad družbo Klevže, podjetje za
proizvodnjo, montažo, trgovino in inženiring d.o.o., Maribor, Mlinska ulica 22.
Odslej se dolžnikova firma glasi Klevže,
podjetje za proizvodnjo, montažo, trgovino
in inženiring d.o.o. – v stečaju, Maribor,
Mlinska ulica 22, njegova matična številka
je 5364442, šifra dejavnosti pa 011312.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič, dipl. ekonomist, Svetozarevska 10, Maribor.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu na naslov Okrožno sodišče v Mariboru,
2000 Maribor, Sodna ulica 14, v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka.
Narok za preizkus terjatev bo dne 29. 6.
2004 ob 9. uri, v sobi št. 240 tukajšnjega
sodišča.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko naslovnega sodišča dne 1. 4. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 4. 2004
St 85/2003
Os-9043/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St 85/2003
z dne 1. 4. 2004 začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Ismetom Pulajem s firmo Zidarstvo in
fasaderstvo Pulaj Ismet, s.p., Železnikova
15, Maribor, ker je premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, neznatne vrednosti in ne zadošča niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, 2000 Maribor,
Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 4. 2004
St 168/2003
Os-9044/04
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom SAG Konstrukcije d.o.o., Leskovec
13, Pragersko – v stečaju, se v skladu z
99/I členom ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča
niti za stroške stečajnega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 4. 2004
St 90/2003
Os-9045/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St
90/2003 z dne 1. 4. 2004 začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojnim
podjetnikom Bojanom Fajfarjem s firmo Zastopanje in posredovanje v prometu blaga in storitev Bojan Fajfar s.p., Maribor,
Trg Dušana Kvedra 13, ker je premoženje,
ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti in ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
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tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, 2000 Maribor,
Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 4. 2004
St 8/2004
Os-9046/04
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 8/2004 z dne 2. 4. 2004 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Novi senik kmetijska trgovina d.o.o., Pameče 6,
Slovenj Gradec.
Odslej firma glasi: Novi senik kmetijska
trgovina d.o.o. – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Radovan Triplat, Kotlje 94, Kotlje.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. I. narok za preizkus terjatev bo dne
23. junija 2004, ob 10. uri v sobi št. 38 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 2. 4. 2004.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 2. 4. 2004
St 119/2003
Os-9562/04
To sodišče je s sklepom St 119/2003
dne 29. 3. 2004 zavrnilo predlog za prisilno poravnavo in ustavilo postopek prisilne
poravnave ter začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Polder d.o.o., Lepodvorska 20,
Ljubljana.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Katarina Benedik, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Za terjatve, ki so bile prijavljene na oklic
za sklenitev prisilne poravnave se šteje, da
so prijavljene tudi v stečanjem postopku.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 12. 7. 2004 ob 12. uri, v prostorih
tukajšnjega sodišča, Slovenska 41, 9. nadstropje, sejna soba.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
29. 3. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 4. 2004
St 4/2004
Os-9585/04
To sodišče je na seji senata dne 1. 4.
2004 pod opr. št. St 4/2004 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom
Gradbeništvo od A do Ž, Janez Steiner
s.p., Čurile 6, Metlika, matična številka
1088556, šifra dejavnosti 45.210, se začne
in zaključi.
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Po pravnomočnosti skepa se dolžnik
Gradbeništvo od A do Ž, Janez Steiner s.p.,
Čurile 6, Metlika, izbriše iz vpisnika samostojnih podjetnikov.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 1. 4. 2004

Izvršbe
In 2003/00464
Os-6732/04
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Kranju, opr. št. In 2003/00464 z dne
10. 12. 2003, je bil dne 10. 2. 2004 opravljen
v korist upnika Boruta Pernuša, Preska 28,
Tržič, ki ga zastopa odvetnik Zorko Benedičič
iz Tržiča, proti dolžnici Mihaeli Ličen, Zgornje
Veterno 7, Križe, zaradi izterjave 4,585.230
SIT s pripadki, rubež nepremičnine, to je
mansardnega stanovanja-garsonjere št. 22,
v IV. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Ravne 26, Tržič, v lasti zastavitelja Aleša
Brzina, Ravne 26, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 20. 2. 2004
In 2002/01037
Os-6911/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 14. 10. 2002, opr. št. In 2002/01037, je
bil dne 19. 2. 2004 opravljen v korist upnice
Metalka stanovanjske storitve d.o.o., Kersnikova 2, Ljubljana, rubež stanovanja št. 14,
v izmeri 38,49 m2, v Medvodah, Kalanova
ul. 7, last dolžnika Babič Vinka, Kalanova
7, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 3. 2004
In 2000/00583
Os-6915/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 28. 9. 2000, opr. št. In 2000/00583, je
bil dne 26. 2. 2004 opravljen v korist upnice
Metalka stanovanjske storitve d.o.o., Kersnikova 2, Ljubljana, rubež stanovanja št. 16,
IV. nadstropju Gospodinjska 21, Ljubljana,
v izmeri 40,38 m2, last dolžnice Kolakovič
Branke, Gospodinjska 21, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 3. 2004
In 2002/00865
Os-6916/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z
dne 16. 5. 2003, opr. št. In 2002/00865, je bil
dne 26. 2. 2004 opravljen v korist upnika SPL
Ljubljana d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana,
rubež stanovanja št. 20, v izmeri 36,10 m2,
v III. nadstropju večstanovanjske hiše Koseskega 15, Ljubljana, last dolžnice Vrhovec
Anice, Koseskega ul. 15, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 3. 2004
In 2002/01613
Os-8460/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 13. 11. 2002, opr. št. I 2002/13039, je
bila dne 27. 11. 2002 opravljen v korist upnika odvetnika Marjana Šnajderja, Mlinska pot
3, Ljubljana, rubež
– štirisobnega stanovanja št. 9, v zgradbi
na Kotnikovi 20, Ljubljana, II. nadstropje, v
izmeri 111,95 m2 in parkirni prostor št. 123, v
kleti zgradbe, k.o. Tabor,
– lokala št. L-4, pritličje v izmeri 17,60 m2
in v I. kleti v izmeri 45,64 m2, skupaj
63,24 m2, v poslovno stanovanjskem objektu št. 6, zgrajenem na parceli št. 192/21,

192/24, 159/24, stanovanjski del ureditvenega območja CO5/3 Zdravstveni dom – južni
del s pravico uporabe skupnih delov, naprav
in zemljišča, lociran na Slomškovi 33, k.o.
Tabor, last dolžnika Consulting Martin Krpan
d.o.o., Središka 4, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2004
In 2001/00447
Os-6914/04
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Mariboru, opr. št. In 2001/00447 z dne
25. 9. 2002, je bila nepremičnina, stanovanje-garsonjera št. 2, v pritličju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Prvomajska 35, v
skupni izmeri 26,43 m2, od tega s pripadajočim kletnim prostorom površine 2,18 m2, ki je
last dolžnice, dne 17. 11. 2003 po določbah
drugega odstavka 211. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju zarubljena v korist upnice,
zaradi izterjave denarne terjatve v znesku
843.576,90 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 2. 2004
In 2003/00097
Os-6988/04
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. In 03/00097 z dne
10. 7. 2003, je bil dne 3. 10. 2003 opravljen
rubež nepremičnine, ki obsega stanovanje št.
22, v VIII. nadstropju stanovanjskega bloka,
na naslovu Prešernova 10, Maribor, ki obsega predsobo 5,49 m2, kuhinjo 9,47 m2, kopalnico z WC 4,65 m2, dnevno sobo 18,60 m2,
spalnico 12,97 m2, balkon 13,77 m2, klet
2 m2, ki je v lasti dolžnika Erika Marguča do
celote, v korist upnika Staninvest, družba za
poslovanje z nepremičninami d.o.o., Gregorčičeva ul. 19, Maribor.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 2. 2004
In 2003/00006
Os-7910/04
V izvršilni zadevi upnika Fantasy 2000
d.o.o., Trg Ajdovščina 1, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Janez Zajc iz Ljubljane, proti
dolžnici Petri Ramić, Poljanska c. 10, Škofja
Loka, zaradi izterjave 189.113,82 SIT s pp,
na podlagi tusodnega sklepa o izvršbi, opr.
št. In 2003/00006 z dne 19. 5. 2003, je bil
dne 3. 2. 2004 opravljen rubež stanovanja v
izmeri 47 m2, na naslovu Poljanska c. 10, ki
se nahaja v prvem nadstropju levo v dvonadstropni stanovanjski hiši, last dolžnice Petre
Ramić, v korist upnika Fantasy 2000 d.o.o.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 11. 3. 2004

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 27/2003
Os-7977/04
Okrajno sodišče v Ljutomeru po okrajnem sodniku Nemec Otonu, v pravdni zadevi tožeče stranke Kocen Petra, Šafarsko
27, Ljutomer, ki ga zastopa odv. Ciril Logar iz
Ljutomera, zoper tožene stranke Košar Bernardo in ostale, zaradi ugotovitve lastnine in
izstavitve z.k. listine (sp. vr. 300.000 SIT), je
dne 18. 3. 2004 sklenilo:
s sklepom tukajšnjega sodišča P 27/2003
je na podlagi 82. člena ZPP postavljen odvetnik Janez Kočar iz Ljutomera za začasnega
zastopnika toženim strankam Košar Štefanu,
Veščica 37, Puklavec Milki, Šafarsko 13, Puklavec Dragutinu, Vugrišinec 52, Puklavec
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Francu, ZDA, Puklavec Mariji, Prapročan 48,
Puklavec Vjekoslavu, Prekopa 33, Vransko in
Vodušek Julijani, Prapročan 49, katerih naslovi so trenutno neznani in bi se naj nahajali
v tujini, v pravdi ki se vodi pri tukajšnjem sodišču po tožbi Kocen Petra, zaradi ugotovitve
lastnine in izstavitve z.k. listine.
Z istim sklepom je odrejeno, da bo začasni zastopnik zastopal tožene v postopku vse
dokler toženi ali njihovi pooblaščenci ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika tožencem.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 18. 3. 2004
IV I 1998/21769
Os-8466/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Veroniki Peljhan, v izvršilni zadevi
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Alenka
Šušteršič iz Ljubljane, zoper dolžnico Tomažič Črešnar Bertico, Staretova 17, Ljubljana,
zaradi izterjave 325.724,80 SIT s pp, dne
3. 3. 2004 sklenilo:
dolžnici Črešnar Bertici se na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP,
postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c. 55/c
iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 3. 2004
P 20/04
Os-7903/04
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Jolande Jerončič,
Gradnikova ulica 2, Sežana, ki jo zastopa
odv. Dragan Sikirica iz Sežane, zoper toženo stranko Margareto Rener, Krtinovca 6,
Štanjel, sedaj neznanega bivališča, zaradi izstavitve zemljiškoknjižne listine, zaradi pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem
(pcto 350.000 SIT), s sklepom z dne 15. 3.
2004, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku,
toženi stranki Margareti Rener, Krtinovca 6,
Štanjel, sedaj neznanega bivališča, postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika
Dušana Železnika, Pod Sablanico 6, Sežana,
ki bo toženo stranko v tem postopku zastopal
vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 15. 3. 2004

Oklici dedičem
II D 1105/2000
Os-6741/04
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek pod opr. št. II D 1105/2000,
po dne 22. 10. 2000 umrlem Cehtelj Avguštinu, rojenem 11. 5. 1921, državljanu Republike Slovenije, razvezanem, upokojencu,
nazadnje stanujočem Rošpoh 8.
Po do sedaj sodišču znanih podatkih
(smrtovnici) in izjavah zapustnikovih vnukov pride v poštev kot dedinja po zapustni-

ku tudi njegova hči Sonja, katere priimek in
naslov ni znan.
Sodišče s tem oklicem poziva zapustnikovo hči Sonjo oziroma morebitne njene
potomce, da v roku enega leta od objave
tega oklica in oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča priglasijo svoje pravice
do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče izdalo
sklep o dedovanju, na podlagi podatkov, s
katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 3. 2004
I D 3/2002
Os-6893/04
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Viktorju
Marku, rojenem 10. 7. 1930, nazadnje stanujočem Lobnica 3/a pošta Ruše, umrlem
30. 11. 2001.
Sodišče poziva vse dediče po pokojnem
in tiste, ki bi karkoli vedeli o njih, da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Mariboru.
Eno leto po objavi oklica bo sodišče
odločilo na osnovi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 3. 2004
I D 539/99
Os-6902/04
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Pavlu
Šenekarju, rojenem 25. 6. 1924, nazadnje
stanujočem Kozjak nad Pesnico 59, pošta
Zgornja Kungota, umrlem 13. 4. 1999.
Po podatkih s katerimi razpolaga sodišče, je dedinja po pokojnem njegova nečakinja Marija Lebar, rojena Potočnik. Po navedbah drugih dedičev živi nekje v Nemčiji,
na neznanem naslovu.
Sodišče poziva Marijo Lebar in druge,
ki bi karkoli vedeli o njej, da to sporočijo
sodišču.
Po preteku enega leta bo sodišče odločilo na osnovi, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 3. 2004

Oklici pogrešanih
N 2/2004
Os-8455/04
Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je na
predlog Marije Gal, Žitkovci 11, 9223 Dobrovnik, v teku postopek za razglasitev za
mrtvo Ano Kuzma, roj. Gönc, roj. 4. 6. 1891
v Žitkovcih, neznanega bivališča.
Pogrešano zastopa skrbnica Silvija Gal,
roj. 14. 8. 1980, Žitkovci 11.
Pogrešana se poziva, da se oglasi. Vsi
drugi, ki kaj vedo o njenem življenju, naj to
javijo Okrajnemu sodišču v Lendavi, skrbnici ali predlagateljici v roku treh mesecev
po objavi oglasa, ker bo sicer sodišče po
preteku tega roka pogrešano razglasilo za
mrtvo.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 25. 3. 2004
N 6/2004
Os-8454/04
Ana Pintar, roj. Vodišek, roj. 17. 4. 1943,
nazadnje stan. Tenetiše 8, Litija, je pogrešana od 17. 11. 1996.
Pogrešano pozivamo naj se oglasi, vse
druge, ki kaj vedo o njenem življenju, naj to
sporočijo predlagateljici Rosani Vidmar, Tenetiše 8, Litija, ali podpisanem sodišču v roku
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3 mesecev od objave razglasa, ker bo sicer
sodišče pogrešano proglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 23. 4. 2004

Sodni register,
vpisi po ZGD
Spremembe
LJUBLJANA
Rg-7095/04
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2004/01660 z dne 3. 3.
2004 pri subjektu vpisa AVKCIJSKA HIŠA
LJUBLJANA d.o.o. sedež: Šmartinska
152, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod
vložno št. 1/25165/00, vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev
s temile podatki:
Matična številka: 5833736
Ustanovitelji: FINMEDIA upravljanje,
financiranje in kapitalske naložbe d.d.,
Ljubljana, Mali trg 6, 1000 LJUBLJANA,
osnovni vložek: 15.726.496 SIT, ne odgovarja, izstop: 19. 1. 1999; DZS založništvo in
trgovina, d.d., Mali trg 6, 1000 LJUBLJANA,
osnovni vložek: 15.726.496 SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 1. 1999.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 175/2004
Rg-7935/04
To sodišče je na predlog družbenice za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbris iz sodnega registra sklenilo objaviti
sklep:
družba Mideja, tržno komuniciranje
d.o.o., Slake št. 14, Podčetrtek, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbenice z dne 3. 2. 2004.
Družbenica Jerič Metka, Slake 14, Podčetrtek, prevzame premoženje in obveznost
plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu S, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 2. 2004
Srg 238/2004
Rg-7940/04
To sodišče je na predlog družbenikov za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra skelnilo objaviti sklep:
družba Galerija Piros – Žlaus & CO.,
spominkarstvo in zastopanje, d.n.o.,
Vojnik, Globoče 15, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne
16. 2. 2004.
Družba ima dva družbenika Žlaus Elico,
Vojnik in Žlaus Jožefa, oba Globoče 15,
Vojnik, 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
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sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 3. 2004
Srg 1369/2003
Rg-8432/04
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba ARS – Fersped, mednarodna
transportna logistika d.o.o., Vojkovo nabrežje 10, 6000 Koper, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1/6119/00, preneha
po skrajšanem postopku, po sklepu skupščine z dne 9. 12. 2003.
Družbenici Fersped d.d., mednarodna
špedicija, Parmova 37, 1000 Ljubljana in ARS
Altmann AG iz Nemčije, Feierabendmuhle 2,
Wolnzach, izjavljata, da so poplačane vse obveznosti družbe, da so urejena vsa razmerja
z delavci in da prevzameta obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se razdeli med družbenici, sorazmerno z deleži 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 104/2004
Rg-8434/04
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Nostradamus 7, podjetje za
propagandne dejavnosti in design,
d.o.o. Petelinje, Petelinje 97, 6257 Pivka,
ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/11979/00, preneha po skrajšanem postopku, po sklepu skupščine z dne 30. 1. 2004.
Družbenika Baumkircher Gordana, Reška ulica 29, 1000 Ljubljana in Baumkircher
izjavljata, da so poplačane vse obveznosti
družbe, da so urejena vsa razmerja z delavci in da prevzameta obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje drubžbe, ki bo ostalo po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se razdeli med družbenika, sorazmerno z deleži 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 164/2004
Rg-8436/04
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba OVO – proizvodnja in trgovina d.o.o. Ankaran, Ivančičeva 17, 6280
Ankaran, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/3026/00, preneha po skrajšanem postopku, po sklepu skupščine z dne
18. 2. 2004.
Družbenika Gjerkeš Miran, Gjerkeš
Franc, oba Ivančičeva cesta 17, 6280
Ankaran, izjavljata, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da so urejena vsa
razmerja z delavci in da prevzameta obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se razdeli med družbenika tako, kot je dolo-
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čeno v sklepu o prenehanju družbe po skrajšanem postopku z dne 18. 2. 1004, v notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja iz Kopra, opr.
št. SV 173/04 in dogovoru glede premoženja
družbe, pri čemer se upošteva knjigovodska in
računovodska dokumentacija.
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 19. 3. 2004
Srg 280/2004
Rg-7932/04
Družba Ergon, zastopniško in konsultantsko podjetje, Bled, d.o.o., s sedežem Taleška 6, Bled, vpisana na reg.
vl. št. 1/04554/00, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Požar Abram Milena in Požar David, oba Via
Romagna 34/1, Trst, Italija.
Zoper sklep družbenikov 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 17. 3. 2002
Srg 339/2004
Rg-7965/04
Družba Milanović & Partner, trgovina in storitve, d.n.o., Kranj, s sedežem
Likozarjeva 3, Kranj, vpisana na reg. vl.
št. 1/05460/00 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
Milanović Ljiljana, Dražgoška 3, Kranj in
Milanović Milan, Krmine bb pri Banja Luki,
Banja Luka.
Zoper sklep družbnenikov 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 18. 3. 2004
Srg 379/2004
Rg-8431/04
Družba Zadnik Trade & CO., svetovanje in posredništvo, d.n.o., s sedežem
Zgornje Jezersko 90/B, Zgornje Jezersko,
vpisana na reg. vl. št. 1/06739/00, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
družbenici Zadnik Majda, Cesta Jaka Platiše 3, Kranj in Zadnik Pascale Jacqueline,
Zgornje Jezersko 90/B, Zgornje Jezersko.
Zoper sklep družbenic 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 22. 3. 2004
Srg 269/2004
Rg-8438/04
Družba Trojar & Partner, proizvodnja,
storitve in trgovina, k.d., Škofja Loka, s
sedežem Hafnerjevo naselje 63, Škofja
Loka, vpisana na reg. vl. št. 1/05479/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
Trojar Klemen, Hafnerjevo naselje 63,
Škofja Loka in Starman Andrej, Hafnerjevo
naselje 22, Škofja Loka.

Zoper sklep družbenikov 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 23. 3. 2004
Srg 400/2004
Rg-8439/04
Družba Europrom, mednarodna trgovina in poslovne storitve, d.o.o., Jesenice,
s sedežem Spodnji Plavž 6 A, Jesenice,
vpisana na reg. vl. št. 1/01909/00, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzamejo Mišič Miran, Stranska pot 6 A, Jesenice, Pavlič
Jernej, Razgledna pot 7A, Jesenice in Ramuš Tomaž, Pod gozdom 14, Jesenice.
Zoper sklep družbenikov 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 25. 3. 2004
Srg 9220/2003
Rg-2185/04
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog družbe Luves, družba za
posredništvo in trgovino na debelo, d.o.o.,
Grampovčanova ulica 17, Ljubljana, ki jo zastopa notarka Nataša Erjavec, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra objavlja sklep:
družba Luves, družba za posredništvo
in trgovino na debelo, d.o.o. Grampovčanova ulica 17, Ljubljana, ki jo zastopa
notarka Nataša Erjavec, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
10. 12. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljici sta Babič Matko Lucija,
Maurerjeva ulica 4, Ljubljana in Emri Matko
Vesna, Grampovčanova ulica 17, Ljubljana,
z ustanovitvenim kapitalom 2,100.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 2,100.000 SIT prenese
v celoti na ustanoviteljici.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 2. 2004
Srg 00159/2004
Rg-4929/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe Rast, Storitveno in
proizvodno podjetje, d.o.o., Kočevje, Šalka
vas 44, objavlja sklep:
Rast, Storitveno in proizvodno podjetje, d.o.o., Kočevje, Šalka vas 44, reg. št. vl.
1/0331/00, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 23. 12. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Obranovič Cvetko
in Frida, Vas, Poden 1, z ustanovitvenim
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kapitalom 4,500.000 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na oba ustanovitelja v sorazmerju z njunimi
deleži.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2004
Srg 01444/2004
Rg-7913/04
Okrožno sodišče v Ljubljani na predlog
družbe Fjord – E, trgovina, proizvodnja,
zastopanje in marketing, d.o.o., Ljubljana,
Tacenska 93, za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe Fjord – E d.o.o., Ljubljana,
Tacenska 93, objavlja sklep:
družba Fjrod – E, trgovina, proizvodnja, zastopanje in marketing, d.o.o., Ljubljana, Tacenska 93, reg. št. vl. 1/10092/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljice z dne 10. 2. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Vodopivec Valda, Prvačina 121, Dornberk, z ustanovitvenim
kapitalom 1,504.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 1,504.000 SIT prenese
v celoti na Vodopivec Valdo.
Zoper sklep ustanoviteljice 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 00584/2004
Rg-7915/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe Papirosit,
podjetje za papirno galanterijo ter uvoz in
izvoz d.o.o., Medvode, Sora 36b, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe Papirosit,
d.o.o., Medvode, Sora 36 b, objallja sklep:
družba Papirosit, podjetje za papirno
galanterijo ter uvoz in izvoz d.o.o., Medvode, Sora 36 b, reg. št. vl. 1/07331/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu utanovitelja z dne 20. 1. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Rupnik Dominik, Sora
36b, Medvode, z ustanovitvenim kapitalom 1,502.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 1,502.000 SIT prenese
v celoti Rupnik Dominika.
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 01413/2004
Rg-7916/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog družbe Selpros, Tršinar
Tomaž k.d. Ljubljana, Ulica bratov Učakar 70,
družba za trženje, svetovanje, organizacijo,
zastopanje, storitve, inženiring, uvoz, izvoz, ki
jo zastopa notarka Nada Kumar iz Ljubljane,
Slovenska 56, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe Selpros, Tršinar Tomaž k.d., Ulica bratov Učakar 70, Ljubljana, objallja sklep:
družba Selpros, Tršinar Tomaž k.d.
Ljubljana, Ulica bratov Učakar 70, družba za trženje, svetovanje, organizacijo,
zastopanje, storitve, inženiring, uvoz,
izvoz, reg. št. vl. 1/28778/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu utanoviteljev z dne 18. 2. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Korbar Marjeta, Ob
gozdu 5, Bistrica ob Dravi in Tršinar Tomaž,
Ulica bratov Učakar 70, Ljubljana, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v celoti na Korbar Marjeto in Tršinar Tomaža.
Zoper sklep ustanoviteljev 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 01202/2004
Rg-8443/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe Traven, podjetje za založništvo, marketing in trgovino
d.o.o., Kogojeva 8, Ljubljana, za prenehanje
družbe po skrajašenm postopku in izbris iz
sodnega registra družbe Traven d.o.o., Kogojeva 8, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Traven, podjetje za založništvo,
karketing in trgovino d.o.o., Kogojeva 8,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/22744/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščnine z dne 10. 2. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Širca Irena in Plevanč
Marino, oba Kogojeva 8, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2,628.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznost družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 2,628.000 SIT prenese
v celoti Širca Ireno in Plevanč Marina.
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 22. 3. 2004
Srg 01763/2004
Rg-8444/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe FIT Master
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– Pintarič & Vizjak d.n.o., podjetje za šport,
rekreacijo, gostinstvo in trgovino, Kočevje,
Podjetniška cona, stavba 2 A, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra družbe Fit Master – Pintarič & Vizjak, d.n.o., Kočevje, Podjetniška
cona, stavba 2 A, objavlja sklep:
družba Fit Master – Pintarič & Vizjak
d.n.o., podjetje za šport, rekreacijo, gostinstvo in trgovino, Kočevje, Podjetniška
cona, stavba 2 A, reg. št. vl. 1/27617/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljev z dne 19. 2. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Pintarič Marjan in Pintarič Tugomir, oba Kolodvorska 10, Kočevje
ter Vizjak Marko, Pri Unionu 19, Kočevje,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v celoti na Pintarič Marjana, Pintarič Tugomirja
in Vizjak Markota.
Zoper sklep ustanoviteljev 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 22. 3. 2004
Srg 01570/2004
Rg-8445/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe City Avto,
uvoz in prodaja vozil d.o.o., Tbilisijska 59,
Ljubljana, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe City Avto d.o.o., Tbilisijska 59, Ljubljana, objallja sklep:
družba City Avto, uvoz in prodaja vozil d.o.o., Tbilisijska 59, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/33337/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanovitelja z dne
24. 2. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Bajc Niko, Gradišče 44,
Ajdovščina, Furjan Robert, Zavrč 7 A, Zavrč in Vodeb Franc, Kalobje 19, Kalobje, z
ustanovitvenim kapitalom 2,100.000 SIT, ki
prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 2,100.000 SIT prenese
v celoti na Bajc Nikota, Furjan Roberta in
Vodeb Franca.
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 22. 3. 2004
Srg 01148/2004
Rg-8447/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe Globstor
INT., storitve, d.o.o., Cigaletova ul. 11, Ljubljana, za prenehanje družbe po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra družbe Globstor INT., d.o.o., Cigaletova ul. 11,
Ljubljana, objavlja sklep:
družba Globstor INT., storitve d.o.o.,
Cigaletova ul. 11, Ljubljana, reg. št. vl.
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1/34183/00, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu ustanovitelja z dne 11. 2. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Zironda Bruno, Via San
Luca 6, Schio, Italija, z ustanovitvenim
kapitalom 2,100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznsoti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 2,100.000 SIT prenese
v celoti na Zironda Bruna.
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 22. 3. 2004
Srg 01274/2004
Rg-8448/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe Fer CO-OP,
pomožne prometne dejavnosti d.o.o., Parmova 37, Ljubljana, za prenehanje družbe
po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe Fer CO-OP, d.o.o., Parmova
37, Ljubljana, objallja sklep:
družba Fer CO-OP, pomožne prometne
dejavnosti d.o.o., Parmova 37, Ljubljana,
reg. št. vl. 1/35165/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja z dne
9. 2. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Kandit Eda d.o.o., Sernčeva ulica 12,
3000 Celje, preklicuje dve štampiljki z naslednjo vsebino: Kandit Eda d.o.o. Ob-9009/04

Priglasitveni list
Balkovec Andrej s.p., Mali Nerajec
3, Dragatuš, priglasitveni list, opravilna št. 05-0494/94, izdan dne 1.12.1994.
gnr-149154
Drnovšek Robert Rajko s.p., Černivčeva
ulica 6, Ljubljana-Polje, obrtno dovoljenje,
št. 035976/1179/02-36/2002 in odločbo o
obrtnem dovoljenju, izdano dne 12.2.2002.
gnf-149066
Gorela Stanko, Nova vas 31, Sečovlje
- Sicciole, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 059867/1376/01-50/2000, izdana dne
11.8.2000. gnb-148920
Ismaili Jusuf, Dobrovnik 247, Dobrovnik - Dobronak, priglasitveni list, opravilna št. 22-0331/94, izdan dne 30.11.1994.
gno-148807
Ismaili Jusuf, Dobrovnik 247, Dobrovnik - Dobronak, obrtno dovoljenje, št.
31302-0479/00, izdano dne 6.3.1995.
gnn-148808

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Ustanovitelj je Fersped d.d., mednarodna špedicija, Parmova 37, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 2,100.000 SIT,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 2,100.000 SIT prenese
v celoti na Fersped d.d., mednarodna špedicija, Parmova 37, Ljubljana.
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 22. 3. 2004
Srg 678/2004
Rg-8440/04
Družba Maton, storitveno in trgovsko
podjetje d.o.o., Puncerjeva ul. 11, Maribor
reg. št. vl. 1/6891-00, katere družbenik je
Kramberger Toni, Betnavska cesta 11, Maribor, po sklepu družbenika družbe z dne 19. 3.
2004, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Kramberger
Toni.
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 24. 3. 2004

Jagodic Marjan, Koreninova 19, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 28-1246/94,
izdan dne 6.6.1994. gnx-148923
Knavs Ivan, Ulica Marjana Nemca 9, Radeče, priglasitveni list, opravilna št. 0563/97, ERO:
1074130, izdan dne 1.9.1997. gnq-148759
Kozjek Tilen, Cesta železarjev 8, Jesenice, priglasitveni list, opravilna št. 14-0453/94,
izdan dne 1.8.1994. gny-149047
Lenasi Matej, Pobeška cesta 54, Koper
- Capodistria, priglasitveni list, opravilna
št. 17/03-2473/98, izdan dne 17.7.1998,
19.10.2001 in 9.9.2002. gnb-149270
Markovič Miroslav s.p., Kostanjevec 10,
Zgornja Ložnica, priglasitveni list, opravilna
št. 50-4/4-2/93, mat. št. 5278718, izdan dne
1.10.1993. gns-149178
Medjimorec Srečko, Ulica Ane Ziherlove
14, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 956466/4741/01-37/1997, izdana dne
27.2.1997. gnj-148812
Nemec Tomaž s.p., Mala vas 58/a, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 24-2399-01,
izdan dne 3.1.2001. gnc-149344
Simić Đani s.p., Celovška 264, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 27-1804/02, izdan dne 4.3.2002. gnu-149355
Šmitran Dean s.p., Prisoje 5, Koper
- Capodistria, priglasitveni list, opravilna
št. 17/03-2903/01, izdan dne 13.8.2001.
gnu-149276

Potne listine
Ahlin Simona, Mašera Spasičeva
15, Ljubljana, potni list, št. P00339539.
gnb-149195

Ban Marjeta, Vel. Brusnice 3, Brusnice,
potni list, št. P00598945. gnl-148860
Bostič Andrej, Sadarjeva 4, Komenda, potni list, št. P00979421. gnb-148770
Cigler Janez, Dobrova 34, Dravograd, potni list, št. P00544700. gnv-149150
Cmrečnjak Danica, Obala 107, Portorož - Portorose, potni list, št. P00630235.
gnq-149105
Čolić Ivana, Kraigherjeva ulica 9, Postojna, potni list, št. P00897047. gnp-148881
Dedić Adel, Vojkova 10, Sežana, potni list,
št. P00847153. gnm-149159
Dedić Rasema, Vojkova 10, Sežana, potni list, št. P00847154. gnn-149158
Dolinar Frančiška, Virmaše 178, Škofja
Loka, potni list, št. P00102418. gnv-149125
Drinić Nevenka, Planina 1, Kranj, potni
list, št. P00833214. gnt-149252
Drolc Helena, Pod jezom 40, Ljubljana,
potni list, št. P00740218. gnv-149225
Ferfolja Angelca Tina, Mohorini 20, Renče, potni list, št. P00775123. gni-149363
Filipič Tatjana, Vrzdenec 103/a, Ljubljana,
potni list, št. P00572668. gnu-148926
Glavina Andreja, Šmarje 10, Šmarje, potni
list, št. P00076830. gnc-148844
Golob Dušan, Jamova 13, Maribor, potni
list, št. P01050823. gnf-149341
Gorjup Darinka, Kajuhova 7, Ljubljana,
potni list, št. P00240501. gnr-149079
Herlah Jure, Cesta v Tomaž 1, Vojnik, potni list, št. P00353493. gnz-149271
Hočevar Aleksander, Čečovje 4, Ravne
na Koroškem, potni list, št. P00184079.
gnr-149104
Huskić Enisa, Vodnikova cesta 17/a, Ljubljana, potni list, št. P00863351. gnx-149348
Ivanuša Daša, Rozmanova ulica 8,
Novo mesto, potni list, št. P00877896.
gnb-149220
Ivanuša Marko, Fulneška ulica 2,
Ljutomer, potni list, št. P00587810.
gnc-149219
Jeriček Stane, Pristava 1, Novo mesto,
potni list, št. P00771836. gnl-149110
Klopčavar Štublar Nataša, Šmartno pod
Šmarno goro 63, Ljubljana Šmartno, potni
list, št. P00059959. gno-149107
Korže Uroš, Dunajska cesta 103, Ljubljana, potni list, št. P00307430. gnx-149298
Kosmina Peter, Kraljeva 4, Koper
- Capodistria, potni list, št. P00639540.
gnu-148851
Košuta Lara, Gor. Cerovo 65/b, Kojsko,
maloobmejno prepustnico, št. AI 000147970.
gnj-148862
Kovšca Manuela, Predmeja 101, Ajdovščina, maloobmejno prepustnico, št. AI
74224. gno-149232
Mestek Jure, Cesta revolucije 6, Jesenice, potni list, št. P00889198. gnl-149085
Mulej Tadej, Štebijeva 4, Ljubljana, potni
list, št. P00941452. gno-148907
Murati Lili, Volče 22, Tolmin, potni list, št.
P00005190. gnx-148873
Nakič Eldin, Zaboršt pri Dolu 2, Dol
pri Ljubljani, potni list, št. P00767581.
gnn-148933
Nakič Ermin, Zaboršt pri Dolu 2, Dol
pri Ljubljani, potni list, št. P00767583.
gnm-148934
Nakič Mersada, Zaboršt pri Dolu 2,
Dol pri Ljubljani, potni list, št. P00767582.
gnl-148935
Novak Franc, Podhom 69, Zgornje Gorje,
potni list, št. P00112825. gnf-148866
Novak Marija, Podhom 69, Zgornje Gorje,
potni list, št. P00319262. gny-148847

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Pasarić Patrick, Šalek 89, Velenje, potni
list, št. P01008783. gnv-148850
Pečan Renata, Drulovka 43, Kranj, potni
list, št. P00123513. gnr-149254
Perić Adrijana, Rozmanova ulica 3, Novo
mesto, potni list, št. P00716859. gnz-149221
Perviz Mirela, Nazorjev trg 5, Koper
- Capodistria, potni list, št. P00172116.
gns-149103
Podboršek Antonija Magdalena, Posavskega 28, Ljubljana, potni list, št. P00338988.
gnv-148825
Pogladič Mojca, Tomšičeva 1, Velenje,
potni list, št. P00067595. gnn-149133
Pongračič Matevž, Spodnji Rudnik 1
/21, Ljubljana, potni list, št. P00288869.
gnd-148818
Radovič Mateja, Obrh 6, Dragatuš, potni
list, št. P00738391. gnb-149170
Rifelj Polona, Loke 19/a, Mozirje, potni
list, št. P00501321. gnk-149161
Sedlarević Boban, Ulica Janka Puclja 7,
Kranj, potni list, št. P00736045. gns-149078
Serini Gačnik Urška, Seidlova ulica
41, Novo mesto, potni list, št. P00335525.
gnr-149229
Stanovnik Tanja, Livarska 9, Ljubljana,
potni list, št. P00576612. gne-149167
Strajnar Ivan, Polje, cesta V/9, Ljubljana-Polje, potni list, št. P00232561.
gnw-148824
Šimunić Eva, Smrtnikova 3, Ljubljana, potni list, št. P00016442. gng-149215
Šinigoj Petja, Prešernova 41, Trzin, potni
list, št. P00263902. gnk-148936
Škerl Tjaša, Loke 19/a, Mozirje, potni list,
št. P00501366. gni-149163
Šribar Marija, Hilden, Nemčija, potni list,
št. P00259213. gnx-149223
Voga Karmen, Razbor 22, Dramlje, potni
list, št. P377624. gnj-148962
Vovk Borut, Šeškova 39, Kočevje, potni
list, št. P00693112. gns-149053
Zajc Franc, Vrtojba, Zapučke 12/d, Šempeter pri Gorici, maloobmejno prepustnico,
št. AI 000138978. gne-149092

Osebne izkaznice
Adrović Bašo, Zvezda 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 770944. gnc-149144
Alibabić Andrej, Kajuhova cesta 1,
Domžale, osebno izkaznico, št. 1120916.
gnx-149073
Aršič Marija, Vrhovnikova 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 181216. gnm-148809
Avguštin Maja, Sela 73, Dolenjske
Toplice, osebno izkaznico, št. 978505.
gnk-149361
Avsenek Herta, Cankarjeva 24/a, Tržič,
osebno izkaznico, št. 1361942. gnn-149108
Babič Žiga, Novo Polje, cesta XIV/6, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št. 966244.
gne-149267
Babnik Venturini Katarina, Pleteršnikova
23, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 3513.
gns-149207
Balažic Renata, Topniška 23, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1170158. gng-149365
Barič Ivan, Sodevci 4, Stari trg ob Kolpi,
osebno izkaznico, št. 379550. gng-149165
Baškovč Anton, Sobenja vas 30, Krška vas,
osebno izkaznico, št. 215629. gni-149138
Benda Vesna, Miklošičeva 1/e, Domžale,
osebno izkaznico, št. 304615. gng-149369
Berčnik Anton, Majeričeva 2, Maribor,
osebno izkaznico, št. 310508. gnq-149155

Bojc Magda, Na produ 24, Bresternica,
osebno izkaznico, št. 313916. gnh-149239
Borak Natalija, Mariborska 41, Orehova vas, osebno izkaznico, št. 1260396.
gnp-149131
Borovšek Martin, Bovše 8/b, Vojnik, osebno izkaznico, št. 1021402. gne-148867
Božič Boštjan, Ulica 9. septembra 191,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
1097873. gnh-149089
Brajdič Vanja, Trata 14/36, Kočevje, osebno izkaznico, št. 1001464. gnh-148839
Brodnik Andrej, Tkalska 13, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št. 1005988.
gny-149326
Brodnik Matic, Tkalska 13, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št. 1006000.
gnv-149325
Brumen Marjana, Dražen vrh 50, Sv.Ana
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št. 212849.
gnh-148864
Bukovič Neža, Reška 25, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 712015. gno-149257
Burazer Nikola, Polanškova 25, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 406483. gnr-148929
Cijan Matjaž, Ulica heroja Staneta
2, Žalec, osebno izkaznico, št. 798139.
gne-148817
Cmrečnjak Danica, Obala 107, Portorož
- Portorose, osebno izkaznico, št. 277469.
gnp-149106
Cvek Nina, Hladnikova ulica 16, Križe,
osebno izkaznico, št. 418844. gnn-148958
Čater Sergej, Vegova 7, Celje, osebno izkaznico, št. 1614693. gnb-149320
Černe Miran, Sp. Slemen 50, Selnica
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 1281159.
gng-148965
Černovec Ivan, Ročinj 81, Ročinj, osebno
izkaznico, št. 1235438. gnq-148955
Črnič Tomaž, Pribinci 15, Adlešiči, osebno
izkaznico, št. 590392. gng-149265
Dedić Rasema, Vojkova 10, Sežana,
osebno izkaznico, št. 386995. gno-149157
Divjak Bogomila, Madarjeva ulica 16,
Velenje, osebno izkaznico, št. 1234268.
gnq-149330
Dolenc Božo, Spodnje Jarše, Prežihova
19, Domžale, osebno izkaznico, št. 1610274.
gnl-149310
Dolničar Mihaela, Plavlje 67, Škofije,
osebno izkaznico, št. 308042. gnr-148954
Doma Brane, Nanoška 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 896073. gnm-149084
Duraković Fadil, Trg Prešernove brigade 6, Kranj, osebno izkaznico, št. 699209.
gnl-149210
Erker Vinko, Visole 37, Slovenska Bistrica,
osebno izkaznico, št. 1517651. gnr-148829
Eržen Alojzij, Dolomitska 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 117370. gnm-148834
Fortunat Matej, Kozaršče 28, Tolmin,
osebno izkaznico, št. 1217961. gnk-149086
Fras Marjeta, Celovška 99/c, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1623049. gnw-149199
Germšek Zdravko, Pečice 5/a, Podsreda,
osebno izkaznico, št. 940598. gnj-149241
Godeša Nina, Rusjanov trg 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1201673. gnh-149364
Gojak Petjan, Kvedrova 9, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 327812.
gnz-148946
Golob Ludvik, Ugasle peči 15, Prevalje,
osebno izkaznico, št. 315550. gnd-149093
Gomzi Marijan, Podbrezje 208, Naklo,
osebno izkaznico, št. 909327. gni-149113
Granfol Emil, Krog, Murnova 8, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 1386498.
gnu-149226
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Grbec Samo, Kot 14, Postojna, osebno
izkaznico, št. 969279. gni-149263
Hodžić Nermin, Hermana Potočnika 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1568945.
gnm-149309
Hojnik Nisa, Zadobrova 136, Škofja vas,
osebno izkaznico, št. 1083419. gnd-149168
Horvat Matija, Pot na Fužine 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 69279. gnv-149300
Jarić Erika, Arničeva ulica 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 252897. gnz-149071
Javornik Jože, Cesta 2. grupe odredov
28, Ivančna Gorica, osebno izkaznico, št.
1133829. gnd-149218
Jenič Janko, Preglov trg 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 69. gnf-148966
Jeraj Markoja Vanja, Polje, cesta
XXVI/17, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico,
št. 1066195. gnn-149358
Jeriček Stane, Pristava 1, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 1507774. gnm-149109
Jesenovec Jožef, Dragomer, Pot na pot 1,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
1003005. gne-148917
Jordan Jože, Goriška 1/b, Maribor, osebno izkaznico, št. 1568436. gns-149328
Jukić Radomin Renata, Golo brdo 143,
Medvode, osebno izkaznico, št. 1571960.
gnv-149350
Jurič Simon, Slivniško Pohorje 2, Pohorje,
osebno izkaznico, št. 1363652. gnm-149334
Justinek Anica, Steletova 3, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 179041. gnk-148886
Kadić Uzejr, Dergomaška 77, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 595389. gnc-149069
Kaker Mateja, Klavčičeva 8, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 278368. gnd-149368
Kalač Brankica, Na Lazih 4, Brezovica
pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 163948.
gnw-149074
Kalamar Tomi, Wilsonova 19, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1496365. gnz-148896
Karer Tone, V Murglah 261, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 955789. gnm-149134
Karlovčec Marjan, Topolšica 115, Topolšica, osebno izkaznico, št. 1316835.
gnt-148852
Kavčič Roman, Lom pod Storžičem
51, Tržič, osebno izkaznico, št. 922021.
gny-148897
Klaučič Žarko, Glavni trg 2, Maribor, osebno izkaznico, št. 1353201. gnx-149323
Klemenčič Miran, Plečnikova 14, Celje,
osebno izkaznico, št. 758214. gnh-149264
Knez Pavel, Libeliška gora 21, Libeliče,
osebno izkaznico, št. 965782. gny-149147
Kočar Anton, Grintovška 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 199025. gnj-149212
Kolar Marija, Jurčičeva 23, Trebnje, osebno izkaznico, št. 449446. gni-148863
Kopitar Darko, Veselova 10, Celje, osebno izkaznico, št. 343662. gno-149332
Koražija Vesna, C. proletarskih brigad
65, Maribor, osebno izkaznico, št. 1542748.
gnh-149139
Koren Sergeja, Remšnik 70, Podvelka,
osebno izkaznico, št. 241586. gns-148853
Korže Uroš, Dunajska cesta 103, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 739681. gny-149297
Kovač Šiška Marija, Maroltova 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 55756.
gnn-148833
Kovačič Blanka, Cesta na Dobrovo
49, Celje, osebno izkaznico, št. 1493071.
gng-149315
Kozjak Veronika, Severova 9, Ptuj, osebno izkaznico, št. 560767. gnp-149231
Krampl Dimitrij, Zalog 61, Golnik, osebno
izkaznico, št. 320756. gnq-148855
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Krampl Marija, Zalog 61, Golnik, osebno
izkaznico, št. 1646998. gnp-149331
Krapše Sebastijan, Trčova 110, 2229
Malečnik, osebno izkaznico, št. 1244176.
gnn-148883
Kraševec Robert, Metulje 4, Nova Vas,
osebno izkaznico, št. 1390610. gne-148942
Krašovec Branko, Ponikva 13/c, Ponikva,
osebno izkaznico, št. 522446. gng-149240
Kreft Anuša, Miličinskega 73/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1714996. gnu-149126
Krošelj Ivanka, Poklek pri Podsredi 32,
Podsreda, osebno izkaznico, št. 57408.
gnu-149151
Krulec Antonija, Galicija 43, Žalec, osebno izkaznico, št. 713000. gny-148972
Levstik Boris, Slatina v Rožni dolini 10/I,
Šmartno v Rožni dolini, osebno izkaznico, št.
1702768. gnf-149141
Lindič Alojzij, Čopova 19, Lesce, osebno
izkaznico, št. 1397143. gnz-148871
Lorencin Domen, Tugomerjeva ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1190629.
gni-148813
Lovrečič Denis, Obala 116, Portorož Portorose, osebno izkaznico, št. 1446405.
gnc-148869
Lovrečič Vlasta, Obala 116, Portorož
- Portorose, osebno izkaznico, št. 969851.
gnb-148870
Lovše Karel, Sava 45/b, Sava, osebno
izkaznico, št. 390241. gnm-148784
Mandić Marko, Kolodvorska cesta 3, Bled,
osebno izkaznico, št. 1102280. gnq-148830
Marušek Branko, Dražetinci 57, Hajdina,
osebno izkaznico, št. 1453663. gnb-148945
Matičič Ajda, Tržaška 90/d, Logatec,
osebno izkaznico, št. 1556356. gnr-148904
Mavsar Matjaž, Krč 32, Semič, osebno
izkaznico, št. 1420215. gnr-149329
Merslich Giovanni, Liminjanska 25, Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št. 80384.
gnn-149233
Merslich Matilde, Liminjanska 25, Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št. 80405.
gnm-149234
Mežnar Klavdija, Dolje 27, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 728512. gnp-148956
Mežnaršić Leopoldina, Župančičeva
6, Domžale, osebno izkaznico, št. 40301.
gno-149132
Mirt Primož, Zagrad 4/a, Radeče, osebno
izkaznico, št. 1700501. gne-149242
Modic Natalija, Kot 8, Ig, osebno izkaznico, št. 1195172. gnp-148831
Mori Spaći Leonida, Janezovo polje 9,
Ljubno ob Savinji, osebno izkaznico, št.
344632. gnf-149266
Mrakič Jožica, Cesta prekomorskih brigad
62/a, Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico,
št. 1568246. gnq-149230
Mučić Katarina, Ulica Sv. Štefana 5, Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št. 25386.
gnw-149249
Noč Gašper, Cankarjeva 31, Radovljica,
osebno izkaznico, št. 1008913. gny-148872
Novak Ema, Topniška 25, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 368226. gnf-148841
Novak Marija, Podhom 69, Zgornje Gorje,
osebno izkaznico, št. 679350. gnz-148846
Oblak Bernarda, Ivanje selo 41/a, Rakek,
osebno izkaznico, št. 242152. gnh-148893
Ojsteršek Irena, Kacova ulica 4, Maribor,
osebno izkaznico, št. 394311. gnz-149146
Ojsteršek Mojca, Ojstro 14, Laško, osebno izkaznico, št. 1156329. gnb-148970
Osterman Mira, Kajuhova 7, Celje, osebno izkaznico, št. 163889. gnl-148960
Ott Jožef, Goriški vrh 64, Dravograd,
osebno izkaznico, št. 620373. gnp-148856
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Pečnik Renata, Sketova ulica 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1275266. gnt-148902
Petrovčič Bojana, Orehovlje 34, Miren,
osebno izkaznico, št. 1004482. gni-149088
Petrovič Franc, Mala vas 5, Gorišnica,
osebno izkaznico, št. 201890. gng-148815
Pirnar Katarina, Cesarjeva 33, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 1523307.
gnn-149308
Planinšek Simon, Kozje 67, Kozje, osebno izkaznico, št. 435957. gno-148857
Plavčak Stanislav, Tlake 9, Rogatec,
osebno izkaznico, št. 780509. gnr-149129
Plavčak Stanko, Obrtniška 1, Rogatec,
osebno izkaznico, št. 847120. gnc-149244
Podlipnik Jernej, Cesta Krimskega odreda 44, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 367638.
gnl-149360
Podlipnik Robert, Ribčev laz 73/a, Bohinjsko Jezero, osebno izkaznico, št. 474145.
gnl-149260
Podobnik Ana, Topniška 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 582237. gnv-149075
Podržaj Ivo, Šišenska cesta 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 299156. gnb-149345
Pori Frančiška, Na produ 43, Prevalje,
osebno izkaznico, št. 1420518. gnc-148944
Potočnik Alojzij, Gorenjskega odreda
16, Kranj, osebno izkaznico, št. 1432890.
gnc-149169
Potokar Marija, Vir, Maistrova 17,
Domžale, osebno izkaznico, št. 1477611.
gnd-148968
Povh Veronika, Pot za krajem 16, Kranj,
osebno izkaznico, št. 29485. gnj-149137
Prebil Dušan, Tratnikova 27, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 747348. gno-148832
Pribičnik Ingrid, Krvavška cesta 18, Cerklje na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
337342. gnf-148816
Puh Črtomir, Razlagova 1, Maribor, osebno izkaznico, št. 638295. gnx-148898
Race Val, Goriška 53, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 1752309. gnr-149354
Radomin Flora, Golo brdo 143, Medvode,
osebno izkaznico, št. 1669710. gnw-149349
Rakič Igor, Kogovškova 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1612973. gng-149340
Rakovc Danica, Jenkova 1, Kranj, osebno
izkaznico, št. 826367. gnv-149250
Rakovič David, Ljubljanska 94/b, Maribor,
osebno izkaznico, št. 710988. gnh-148964
Renko Polonca, Prnovše 24, Radeče,
osebno izkaznico, št. 234812. gnf-148891
Rolih Dušan, Gubčeva ulica 2, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 150520.
gni-148967
Sedlarević Boban, Ulica Janka Puclja
7, Kranj, osebno izkaznico, št. 223392.
gnt-149077
Simonič Ema, Zagrebška cesta 33,
Maribor, osebno izkaznico, št. 105595.
gnb-149145
Skornšek Aleksandra, Ravne 82, Šoštanj,
osebno izkaznico, št. 529264. gnd-149243
Skuk Avgust, Dolga Brda 44, Prevalje,
osebno izkaznico, št. 1160914. gnd-148843
Slejko Bojan, Cesta na Vrhovce
27/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
806823. gnt-149202
Stabej Polona, Pribinova 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 312500. gno-148932
Stavanja Peter, Strmica 13/c, Logatec,
osebno izkaznico, št. 1403019. gnh-149214
Strupi Ivan, Tomšičeva 5, Kranj, osebno
izkaznico, št. 1258769. gnj-149312
Šarc Jožef, Testenova 79, Loka, Mengeš,
osebno izkaznico, št. 1606252. gnt-149127
Šemrl Peter, Ulica Tatjane Odrove
12, Kranj, osebno izkaznico, št. 961344.
gni-149238

Škof Ester, Bistrica ob Sotli 3, Bistrica
ob Sotli, osebno izkaznico, št. 857052.
gns-149128
Škulj Martin, Krivec 6, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 430924. gng-149115
Šoba Anton, Leskovec 91, Pragersko,
osebno izkaznico, št. 344707. gnh-149164
Šobot Mara, Breg 4, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 577590. gnd-149343
Šolar Gorazd, Zlatoličje 66, Starše, osebno izkaznico, št. 308903. gnj-148887
Šrajner Jožica, Sv. Primož nad Muto
26, Muta, osebno izkaznico, št. 932554.
gnl-148885
Štiblar Marta, Krog, Brodarska 56, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 1068988.
gnu-148951
Šuštar Anton, Podbrezje 182, Naklo,
osebno izkaznico, št. 879836. gnj-149262
Šuštar Damjan, Jakčeva ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 776888.
gnp-149256
Šušteršič Marija, Tržaška 75, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1480756. gnw-149274
Tanšek Franc, Javorje 6, Gorica pri
Slivnici, osebno izkaznico, št. 500508.
gnz-149321
Tomažin Damjana, Visoko 168, Visoko,
osebno izkaznico, št. 1564398. gno-148957
Tomšič Mojca, Potoška vas 15, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 1357428.
gny-149247
Tribnik Šaruga Maša, Sp. Kamenščak 22/a, Ljutomer, osebno izkaznico, št.
1205020. gng-149090
Trilar Klara, Drulovka 8, Kranj, osebno izkaznico, št. 1238183. gnj-148837
Trobec Peter, Škofova 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1447062. gnm-149359
Trošt Bogomir, Podgara 86/a, Podnanos,
osebno izkaznico, št. 1022389. gnp-149306
Turk Matjaž, Šalka vas 53, Kočevje, osebno izkaznico, št. 1698517. gnp-149156
Turk Mitja, Klinetova 4, Maribor, osebno
izkaznico, št. 665077. gnk-149136
Ulčar Frančiška, Gostičeva 8, Radomlje,
osebno izkaznico, št. 1011981. gnw-148949
Ulčnik Janez, Stranska pot 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1475700. gni-148963
Ušen Rok, Rakovlje 18, Braslovče, osebno izkaznico, št. 1146233. gnx-149248
Valand Stojan, Kvedrova cesta 2, Koper
- Capodistria, osebno izkaznico, št. 152776.
gnn-148858
Vetrovec Avrelija, Ravno brdo 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1005924. gnj-149087
Vidic Milan, Tovarniška ulica 2, Lesce,
osebno izkaznico, št. 647040. gnk-149311
Vidmar Zavodnik Vesna, Cesta na Vrhovce 21, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1479054. gnt-149227
Vodeb Anton, Straška gorca 26, Prevorje,
osebno izkaznico, št. 305045. gne-148842
Voga Urška, Sele 2, Gorica pri Slivnici,
osebno izkaznico, št. 1526382. gng-148840
Volk Andreja, Vilenska cesta 16, Orehova vas, osebno izkaznico, št. 1208872.
gnq-149130
Zabret Janja, Krožna pot 17, Prelog,
Domžale, osebno izkaznico, št. 361928.
gnn-149083
Zadravec Alojz, Kmečka 19, Beltinci,
osebno izkaznico, št. 154335. gnl-148943
Zanjko Štefan, Šafarsko 57, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 1566887. gnw-148849
Zjačić Julijana, Podgrad 16/a, Podgrad,
osebno izkaznico, št. 424110. gnp-148835
Zupan Marjan, Šorlijeva 9, Kranj, osebno
izkaznico, št. 240471. gnu-148976
Zupanc Ida, Gosposka 3, Celje, osebno
izkaznico, št. 1546405. gns-149153
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Zupančič Anica, Medetova ulica 14, Kranj,
osebno izkaznico, št. 1486009. gno-148757
Žabkar Stanislava, Hudovernikova 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1586673.
gnx-148973
Žunko Aleš, Gornji trg 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 413522. gnc-149269

Vozniška dovoljenja
Adrović Bašo, Zvezda 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1593505,
reg. št. 168185, izdala UE Ljubljana.
gnd-149143
Alibabić Andrej, Kajuhova cesta 1, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
000758695, reg. št. 11346, izdala UE Domžale. gny-149072
Arh Tadić Jela, Srednje Gameljne 47/b,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1013962, izdala UE Ljubljana.
gnq-148780
Babič Franc, Gačnik 80/c, Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
S 1539216, reg. št. 916, izdala UE Pesnica.
m-460
Babnik Venturini Katarina, Pleteršnikova
23, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 932352, reg. št. 67297, izdala UE Ljubljana. gnr-149208
Bajić Milan, Morova 25/f, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h BGH,
reg. št. 12395, izdala UE Izola. gnn-148762
Bavec Uroš, Drska 46, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 35794, izdala
UE Novo mesto. gni-149288
Berdajs Andreja, Čilpah 10, Trebelno, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001732732. gnh-149289
Bistan Barbara, Slovenskla cesta 67,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1922152, reg. št. 40535,
izdala UE Domžale. gnc-148919
Bizjak Kočevar Viljana, Regentova 4/b,
Ankaran - Ankarano, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 48170, reg. št. 20128.
gnt-149352
Bobek Ivan, Rakičan, Lendavska 13, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 10373.
gnn-149183
Bornšek Filipina, Gornja vas 13, Stranice,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 13596.
gng-148865
Brglez Petra, Spodnje Škofije 202, Škofije, vozniško dovoljenje, kat. B, št. SI 27290,
izdala UE Piran. gnk-148786
Cencelj Jure, Jurčičeva ulica 11, Kamnik,
duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BGH, št.
21054, izdala UE Kamnik. gnt-149302
Cenček Borut, Hlebce 9, Lesce, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1618816, reg. št.
28695. gnt-148802
Cipar Miroslav, Šmarca, Gornji log 32,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH,
št. 12708, izdala UE Kamnik. gnj-149062
Cvetko Nada, Borovci 30, Markovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1390728,
izdala UE Ptuj. gne-149292
Černovec Ivan, Ročinj 83, Ročinj, vozniško dovoljenje, reg. št. 13481. gny-148772
Črnič Tomaž, Pribinci 15, Adlešiči, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 11447,
izdala UE Črnomelj. gnk-148961
Ćoralić Safet, Čoralići 130, Cazin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1368507, reg.
št. 232726, izdala UE Ljubljana. gnf-149166
Daka Ramiz, Struževo 3/a, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1229498, reg.
št. 20079, izdala UE Kamnik. gnd-149293

Damijan Womatschka Branka, Spodnja
gorica 25/a, Pragersko, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 609504, reg. št. 78528, izdala UE Maribor. gno-148861
Dedič Elvir, Trubarjeva 24, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, št. 9912, izdala UE Izola. gnd-149193
Doberšek Marjana, Tkalska 3/a, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 782608,
reg. št. 12932. gnb-149149
Drole Ivan, Sela nad Podmelcem 1/a,
Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 1842543,
izdala UE Tolmin. gnk-149061
Duraković Fadil, Trg Prešernove brigade 6, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. A do
50 km/h, BCEFGH, št. S 1659640, reg. št.
10748, izdala UE Kranj. gnk-149211
Eržen Katja, Rudno 8, Železniki, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 26694, izdala UE
Škofja Loka. gnk-149261
Farkaš Brigita, Kidričeva ulica 9, Lendava
- Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14711, izdala UE Lendava. gns-149253
Fartelj Utroša Suzana, Staneta Rozmana
2, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 16990. gnw-148874
Fergola Vladimir, Jastrebci 14, Kog, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10075,
izdala UE Ormož. gns-148803
Flajšman Marjan, Črešnjevec pri Oštrcu
1, Kostanjevica na Krki, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, reg. št. 18872. gnz-148971
Fortunat Matej, Kozaršče 28, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 1580191, izdala UE
Tolmin. gnv-149050
Gaberščik Aleksander, Gradnikove brigade 29, Nova Gorica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 15540, izdala UE Nova Gorica.
gni-149188
Gajič Milan, Paradiž 7, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S000739929, reg. št.
2759. gnl-149060
Golob Ida, Zlatoličje 31, Starše, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 671227, reg. št.
58098, izdala UE Maribor. gny-149322
Golub Anže, Rocenska ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 350 ccm,
BGH, št. S 1611065, reg. št. 246484, izdala
UE Ljubljana. gns-149203
Grkinić Gordana, Tržišče 17/a, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
42313, izdala UE Celje. gnc-149273
Grohar Rolando, Zabreznica 72, Žirovnica, vozniško dovoljenje, št. S 1128958, izdala
UE Jesenice. gni-149063
Habjanič Branko, Kraigherjeva 29, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. AB, št. SA 83046,
izdala UE Ptuj. gnz-149196
Horvat Bojan, Kidričeva ulica 32, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
938396, reg. št. 17052, izdala UE Murska
Sobota. gnm-149184
Hribar Majda, Trojane 29, Trojane, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH, št. S
1801088, reg. št. 4049, izdala UE Domžale.
gnl-149235
Ilić Nenad, Delakova ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1749168, reg. št. 258441, izdala
UE Ljubljana. gnd-148922
Jakoš Andrej, Volče 142/a, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 1380479, izdala UE
Tolmin. gnh-149189
Jarić Erika, Arničeva ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
925705, reg. št. 132574, izdala UE Ljubljana. gnb-149070
Javornik Jože, Cesta 2. grupe odredov
28, Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, št. S 1227169, reg. št. 2745,
izdala UE Grosuplje. gne-149217
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Jeraj Anton, Bevke 64, Vrhnika, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 546, izdala
UE Vrhnika. gnz-148925
Jeraj Markoja Vanja, Polje, cesta XXVI/17,
Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 128626, izdala UE Ljubljana.
gno-149357
Jeriček Stane, Pristava 1, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2534, izdala UE Novo mesto. gnk-149111
Jovič Kostatin, Kolodvorska 4, Pivka,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 16507.
gnc-149294
Juteršek Jan Kristjan, Dekani 55, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1319811, reg. št. 44711, izdala UE Koper. gni-148788
Kalšnik Peter, Šmarska cesta 80, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
SI 52889, reg. št. 47693. gnj-149287
Kavčič Roman, Lom pod Storžičem 51,
Tržič, vozniško dovoljenje, št. S 1428638,
reg. št. 10367. gnq-149180
Klaučič Žarko, Glavni trg 2, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 443124, reg.
št. 57818, izdala UE Maribor. gnw-149324
Kmetec Aleš, Škoflekova ulica 14, Vojnik,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 45137,
izdala UE Celje. gnt-148977
Kokalj Karmen, Gorenjska cesta 2, Naklo, preklic duplikata vozniškega dovoljenja,
kat. BGH, št. S 1437373, reg. št. 47737.
gnx-148773
Kopitar Darko, Veselova 10, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 23319.
gnn-149333
Koren Andrej, Jezerce 6, Šmartno v Rožni dolini, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 986810, reg. št. 18604, izdala UE Celje.
gnu-149101
Korez Branimir, Starošince 27, Cirkovce, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1750916, izdala UE Ptuj. gnf-148916
Korže Uroš, Dunajska cesta 103, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1944259, reg. št. 10888, izdala
UE Ljubljana. gnz-149296
Kosovel Ermin, Zg. Gorje 87, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
831932, reg. št. 9920. gnm-149059
Kovačevič Samir, Cesta 1. maja 72, Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S 1788433,
izdala UE Jesenice. gnf-148791
Kovačič Blanka, Cesta na Dobrovo 49,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
34254. gnh-149314
Krapše Sebastijan, Trčova 110, 2229
Malečnik, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 001849919, reg. št. 84513,
izdala UE Maribor. gnq-148884
Kraševec Robert, Metulje 4, Nova Vas,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1048526, reg. št. 6356, izdala UE Cerknica.
gnf-148941
Križan Marko, Iršičeva ulica 6, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1242897,
reg. št. 45070. gnc-149319
Kugovnik Marijana, Podpeca 73, Črna na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 4475, izdala UE Ravne na Koroškem.
gns-148878
Kuhar Mojca, Martjanci 83/a, Martjanci, vozniško dovoljenje, št. S 566293,
reg. št. 68885, izdala UE Murska Sobota.
gne-148767
Lah Marija, Črmošnjice 46, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15627, izdala UE Novo mesto. gnl-149185
Lamberger Alja, Mihovce 4, Cirkovce,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1152773,
izdala UE Ptuj. gnf-148766
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Laura Maks, Brstje 12/a, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1458094, izdala
UE Ptuj. gnv-148875
Ličen Robert, Branik 47, Branik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 28412.
gno-149057
Lindič Alojzij, Čopova 19, Lesce, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1846544, reg. št.
21736. gnx-148798
Lokan Zdravko, Ipavčeva 6, Žalec, preklic
vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 32/2004. gnh-149014
Madritsch Martina, Čurile 3, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S000803074,
reg. št. 4014, izdala UE Metlika. gnr-149179
Majdak Starc Sabina, Cesta na Markovec
47, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50 km/h, BGH, št. 59204, reg. št.
13835, izdala UE Piran. gns-149028
Mandić Marko, Kolodvorska 3, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 724807,
reg. št. 19009. gnw-148799
Mavec Diana, Pako 22, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7849, izdala UE
Vrhnika. gnf-149191
Medved Špela, Trnovska ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, reg. št. 265013, izdala UE Ljubljana.
gns-148828
Mehle Jožef, Babškova pot 6, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1043609, izdala UE Ljubljana. gnz-149096
Mejminoski Mustafa, Struževo 3/a, Kranj,
vozniško dovoljenje, št. 1652382, reg. št.
29907, izdala UE Škofja Loka. gnt-149052
Mežnar Klavdija, Dolje 27, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 1283197, izdala UE
Velenje. gnu-148776
Mihailović Dragan, Rogoza, Samova 88,
Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 610512, reg. št. 94351,
izdala UE Maribor. gnb-149245
Mlakar Nina, Brodarjev trg 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1589852, reg. št. 252827, izdala UE Ljubljana. gnq-148930
Muršič Danilo, Sp. Dobrenje 58/a, Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 817302, reg. št. 7860, izdala UE
Pesnica. m-476
Notersberg Anton, Podgorci 58, Podgorci,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št.
6196, izdala UE Ormož. gns-148953
Novak Marija, Podhom 69, Zgornje Gorje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1162948,
reg. št. 15002. gnb-148795
Novak Simon, Jama 24/a, Mavčiče, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH, št.
S 1932888, reg. št. 58519, izdala UE Kranj.
gnl-149285
Oblak Bernarda, Ivanje selo 41/a, Rakek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1253911, reg. št. 10488, izdala UE Cerknica. gng-148894
Orthaber Matjaž, Sp. Polskava 191, Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1308393, reg. št. 19429. gnr-148779
Palčič Dragica, Arbajterjeva 1, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1883796, izdala
UE Ptuj. gnc-149194
Papič Alenčica, Janeza Puharja 9, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 643963,
reg. št. 23598, izdala UE Kranj. gnk-149286
Pavlović Bojan, Stara cesta 11, Rakek, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1668223, reg. št. 11678, izdala UE Cerknica. gni-149313
Pečnik Renata, Sketova ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1618502, reg. št. 145487, izdala UE Ljubljana. gnu-148901
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Pešič Janez, Dolšce 19/a, Kostanjevica
na Krki, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
reg. št. 2831, izdala UE Krško. gnt-149327
Petan Mateja, Potok 47, Straža, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 42106, izdala UE
Novo mesto. gnn-149058
Pezdirnik Darja Martina, Hradeckega
cesta 70, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 974353, reg. št. 136154, izdala
UE Ljubljana. gny-149222
Piljagić Biljana, Jaruge 56, Prijedor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH, št.
S 1823477, reg. št. 261262, izdala UE Ljubljana. gnz-149100
Pintarič Barbara, Noršinci 31, Martjanci, vozniško dovoljenje, reg. št. 35762.
gnd-148768
Pirnar Katarina, Cesarjeva 33, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25017,
izdala UE Novo mesto. gns-149307
Plavčak Stanislav, Tlake 9, Rogatec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 9054, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnl-148760
Podlesnik Blaž, Cesta v Rastke 87, Ljubno
ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 9711, izdala UE Mozirje. gnf-149016
Podlipnik Robert, Ribčev laz 73/a, Bohinjsko Jezero, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1201398, reg. št. 18396. gnp-149181
Podolski Drago, Grajski trg 40, Žužemberk, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
32412, izdala UE Novo mesto. gnh-148914
Pogačar Tilien, Sp. Gorje 43, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1300952, reg. št. 24930. gny-148797
Pori Frančiška, Na produ 43, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 7708, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnd-148918
Potrpin Karin, Slovenska cesta 65, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000700342, reg. št. 19159, izdala UE Domžale. gnb-149295
Rajh Katja, Belingerjeva ulica 4, Selnica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001255404, reg. št. 8701, izdala UE Ruše.
m-451
Rajnar Jože, Apače 90, Apače, vozniško
dovoljenje, kat. BCFGH, št. 4862, izdala UE
Gornja Radgona. gnf-149291
Ramšak Anton, Podvrh 110, Braslovče, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št.
S001756874, izdala UE Žalec. gne-149017
Repanšek Jurij, Homec, Bolkova ulica 42,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 000699483, reg. št. 6296, izdala UE
Domžale. gnj-149362
Rifelj Polona, Loke 19/a, Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7789, izdala UE Mozirje. gnj-149162
Rutar Marija, Ulica V. Vodopivca 64, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18616, izdala UE Nova Gorica. gne-149067
Seljak Duška, Ob ribniku 74, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1379184, reg. št. 117502, izdala UE Maribor.
gnz-148975
Serini Gačnik Lučka, Seidlova ulica 41,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 7957. gnj-149187
Serk Danijel, Zg. Velka 120, Zgornja
Velka, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
1471501, reg. št. 2591, izdala UE Pesnica.
m-459
Sgerm Gorazd, Ribnica 36/a, Ribnica na
Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 860202, reg. št. 5624, izdala UE Radlje ob
Dravi. gnl-149160
Sitar Ida, Bazoviška 2, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 426952, reg.
št. 3104. gnz-148796

Skočir Martina, Kamno 8, Kobarid, vozniško dovoljenje, št. S 1554833, izdala UE
Tolmin. gnv-148775
Skok Lucija Lučka, Trata 12, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001052680, reg. št. 30628, izdala UE
Domžale. gnf-149095
Skornšek Aleksandra, Ravne 82, Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001054658, reg. št. 25847, izdala UE Velenje. gnx-148848
Skuk Avgust, Dolga Brda 44, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 4971, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnr-148879
Slejko Bojan, Cesta na Vrhovce 27/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1614189, izdala UE Ljubljana. gnu-149201
Smej Jožef, Ulica Štefana Kovača 23,
Odranci, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št.
221, izdala UE Lendava. gnt-149152
Smogavec Dragotin, Kostanjevec 16,
Zgornja Ložnica, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 1203627, reg. št. 4254, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnw-149049
Smonkar Marija, Tribej 11, Dravograd,
vozniško dovoljenje, reg. št. 5103, izdala UE
Dravograd. gnj-148937
Sočič Sabina, Predanovci 58, Puconci,
vozniško dovoljenje, št. 31175. gno-149182
Stavanja Peter, Strmica 13/c, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 8097,
izdala UE Logatec. gni-149213
Strmčnik Robert, Sv. Primož na Pohorju
72, Vuzenica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 15907156, reg. št. 7738, izdala UE Radlje ob Dravi. gnu-149251
Strupi Ivan, Tomšičeva 5, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 642447, reg. št.
22635, izdala UE Kranj. gng-149015
Šaranović Igor, Kotnikova cesta 2, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. A do 50, BGH,
št. 17766, izdala UE Vrhnika. gnh-149118
Šeligo Milena, Negova 65, Spodnji Ivanjci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9364,
izdala UE Gornja Radgona. gnu-149051
Šesek Jožef, Primožičeva ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1136509, izdala UE Ljubljana. gnw-149099
Šimenc Marko, Godešič 127, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18604, izdala UE Škofja Loka. gnf-149366
Škulj Martin, Krivec 6, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1594600, izdala
UE Ljubljana. gnh-149114
Šmid Mojca, Srednje Bitnje 109/a, Žabnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
600057, reg. št. 42591, izdala UE Kranj.
gnh-149064
Šolar Gorazd, Zlatoličje 66, Starše,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1330562, reg. št. 104486, izdala UE Maribor. gni-148888
Špegel Rado, Kozjak 23, Mislinja, preklic
vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 32/2004. gnp-149056
Špes Silvo, Prežihova ulica 21, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. A do
50 km/h, BGH, št. S 161977, izdala UE Lenart. gng-149290
Šunjič Ajša, Kolezijska ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1795529, reg. št. 186191, izdala
UE Ljubljana. gnr-149054
Šuštar Damjan, Jakčeva ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1042545, izdala UE Ljubljana. gnq-149255
Tanhofer Tina, Ročinj 102, Ročinj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 41117, izdala
UE Nova Gorica. gnq-149055
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Teran Irena, Trstenik 33/a, Golnik, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S 1640621, reg. št. 56969, izdala UE Kranj.
gnd-148822
Točaj Igor, Štrihovec 52, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001457180, reg. št. 9803, izdala UE
Pesnica. m-453
Trbižan Ljubo, Obrtna ulica 6, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 110812,
izdala UE Ljubljana. gne-149192
Trebušak Rok, Srednja vas pri Kamniku
21/a, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 001413095, reg. št. 22425, izdala UE
Kamnik. gnp-149206
Turk Mitja, Klinetova 4, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH, št. S
1862701, reg. št. 125088, izdala UE Maribor. gnl-149135
Udovč Aleks, Vrhovčeva 11, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, GH, št. 43719, izdala UE Novo mesto.
gnk-149186
Ulčnik Janez, Stranska pot 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
768295, reg. št. 77484, izdala UE Ljubljana.
gnu-149351
Urankar Marija, Vir, Bukovčeva ulica 20,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001517792, reg. št. 36810, izdala UE Domžale. gno-149082
Uršič Roš Martina, Ledine 31, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 39822,
izdala UE Nova Gorica. gnu-149026
Vehovec Marjan, Trg Prešernove brigade
6, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 114398, reg. št. 2435, izdala UE Kranj.
gnm-149284
Velikonja Boris, Grajska ulica 7, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 834626, izdala UE
Tolmin. gng-149190
Verbošek Simon, Trška cesta 103, Podčetrtek, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
16017, izdala UE Šmarje. gny-149272
Vodovnik Nina, Bezjakova 29, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1444689, reg. št. 118698, izdala UE Maribor.
gng-148890
Vodušek Janez, Bračičeve brigade 6,
Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 988165, reg. št. 13135, izdala UE Slovenska Bistrica. gns-148778
Vrankar Ana, Gorenjska cesta 13/a,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
1172300, reg. št. 32272, izdala UE Domžale. gnv-149200
Vučković Čedomir, Polje, Cesta VI/12,
Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1593576, reg. št. 254171, izdala
UE Ljubljana. gnn-148758
Zajec Lučka, Kogejeva ulica 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h
BGH, št. S 1828453, reg. št. 262240, izdala
UE Ljubljana. gnu-148805
Zupančič Marko, Zelena ulica 8, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, št. S 1177211.
gng-148915
Zvonar Tilen, Savlje 35, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1595939, reg.
št. 256137, izdala UE Ljubljana. gnf-149116
Žabkar Stanislava, Hudovernikova 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1185473, reg. št. 22328, izdala UE Novo
mesto. gnw-148974
Žibert Terezija, Pišece 111, Pišece, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1155, izdala
UE Brežice. gnm-149259
Žitnik Boris, Rošpoh 5/a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH, št. S
1849023, reg. št. 79763, izdala UE Maribor.
gnx-149148

Živkovič Dular Dragica, Ulica talcev
15, Straža, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 9368, izdala UE Novo mesto.
gnt-148877
Živkovič Igor, Drska 46, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, reg. št. 24286,
izdala UE Novo mesto. gnl-148785
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711114, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnj-149337
Vrhovnik Gregor, Križ 43, Komenda, zavarovalno polico, št. 00101700904, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gny-149347

Spričevala
Zavarovalne police
Begić Cvetka, Potrčeva ulica 16, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO 639870, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gng-149065
Brajnik Marjan, Potoče 5/a, Preddvor, zavarovalno polico, št. 243387, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnm-148913
Brglez Jože, Mizarska ulica 8, Slovenske Konjice, zavarovalno polico, št. AO
1165474, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. gnp-149281
Cilenšek Danijel, Tomišelj 17, Ig, zavarovalno polico, št. AO 589051, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnq-149205
Čeleš Izidor, Shakespearova 8, Maribor,
zavarovalno polico, št. AO 00101355813, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. m-462
Dornik Rajko, Pohorska ulica 4, Celje, zavarovalno polico, št. 525585, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnn-149033
Džehverović Zemka, Liminjanska 89,
Portorož - Portorose, zavarovalno polico, št.
AO 510792, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. gns-149278
Ferlič Zdenko, Bergantova 13, Maribor,
zavarovalno polico, št. AO 00101636518, izdala zavarovalnica Slovenica. m-464
Gramc Martin, Stojanski vrh 16, Cerklje
ob Krki, zavarovalno polico, št. 577083, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnv-149275
Grgič Koritnik Živa, Podmilščakova ulica
9/a, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
442130, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnk-149236
Kadušič Šeča, Jakčeva ulica 17, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 593612, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnr-149204
Kastelic Roman, Periška cesta 19,
Ljubljana-Dobrunje, zavarovalno polico, št.
583652 in 583660, izdala zavarovalnica Slovenica. gnp-148906
Kump Janez, Ulica Mirana Jarca 20, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 041015015, izdala zavarovalnica Tilia. gni-149038
Mezgec Kristjan, Rodiška cesta 16, Kozina, zavarovalno polico, št. 1155471, izdala
zavarovalnica Adriatic. gnr-148783
Miklavčič Nina, Porentova ulica 5, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 629196, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gno-148882
Okovič Zlatko, Kajuhova 2, Slovenske Konjice, zavarovalno polico, št. 525516, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnt-148777
PM & A BPD d.d., Celovška 206, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 558917, izdala
zavarovalnica Slovenica. gng-148940
Ravnjak Ana Marija, Pod gradom 35, Radlje ob Dravi, zavarovalno polico, št. 480458,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-467
Seršen Damjan, Dvorje 77/a, Cerklje
na Gorenjskem, zavarovalno polico, št. AO
546037. gny-149197
Slejko Bojan, Cesta na Vrhovce 27/a, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 650538, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnj-149237
Smonker Boris, Ulica 28. maja 57, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO 558925, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnd-149068
Van Nadgob Bogdan, Pavšičeva 4,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO

Adamlje Tom, Frtica 4, Litija, spričevalo
4. letnika Ekonomske šole v Ljubljani, izdano
leta 2003. gnx-148948
Apotekar Uroš, Šmartno v Rožni dolini
41/b, Šmartno v Rožni dolini, spričevalo 3.
letnika Poklicne tehniške elektro in kemijske
šole, izdano leta 2003. gng-148765
Avsec Petra, Polje, Cesta XVIII/7, Ljubljana-Polje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje upravno-administrativne šole, izdano leta 1992. gni-148988
Bajc Darja, Gradišče 44/a, Ajdovščina,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 2003. m-469
Banfič Josip, Gosposvetska 5, Maribor,
diplomo Srednje gradbene šole Maribor, št.
175-90, izdana leta 1990. m-475
Begič Muhamed, Miostrah b.b., Cazin,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani.
gnw-149124
Bilandžija Anto, Ulica K. Katarine 36/11,
Jajce, BIH, spričevalo 1. in 2. letnika ter diplomo Srednje šole Zagorje, izdano leta 1984
do 1986. gnn-149258
Bobnar Miroslav, Zgornja Senica 11/a,
Medvode, spričevalo 3. letnika Poklicne šole
Kranj, poklic puškar, izdano leta 1979.
gne-149317
Božič Stanko, Lončarjev Dol 38, Sevnica, diplomo Srednje šole Krško, izdana leta
1987. gnh-149039
Cvetković Romana, Razori 16, Dobrova, spričevalo 4. letnika PTT srednješolskega centra v Ljubljani, izdano leta 1996.
gne-148792
Čakarun Jasna, Kolomban 10/č, Ankaran
- Ankarano, potrdilo o uspehu v ocenjevalnem obdobju, izdala Gimnazija Koper decembra leta 2003. gnp-149081
Čehić Ingrid, Volaričeva ulica 34, Postojna, spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta 1984.
gni-148938
Čepon Gregor, Slovenska cesta 2, Horjul, maturitetno spričevalo Gimnazije Jožeta Plečnika v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnx-149123
Černilec Primož, Strahinj 111, Naklo, indeks, št. 22033630, izdala Fakulteta za šport.
gnl-148810
Čož Bojana, Ulica Matije Tomca 4, Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra Rudolf Maister Kamnik, izdano leta
1998. gnw-149024
Črnko Roman, Ljubljanska 104, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje živilske šole, smer mesar, izdano leta 1992.
m-470
Deželan Anica, Zloganje 38, Škocjan, diplomo Družboslovne in ekonomske srednje
šole Novo mesto, št. 62, izdana leta 1984,
na ime Hrastar Anica. gnr-148804
Drašler Vojmir, Pot na Golovec 13, Ljubljana, diplomo št. I.1147-3, izdala Srednja
ekonomska šola Boris Kidrič, izdana 26. 9.
1990 na ime Tkavc Vojmir. gnu-148826
Dreo Peter, Vosek 15/c, Pernica, letno
spričevalo 2. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu, živilski delavec v mesarstvu.
m-481
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Đukić Goran, Moravske Toplice 24, Moravske Toplice, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča v
Ljubljani, izdano leta 1986. gnc-148969
Faganelj Ditka, Ulica 9. septembra 255,
Šempeter pri Gorici, indeks, št. 18020432,
izdala Filozofska fakulteta. gnb-149370
Fevžer Martin, Prešernova 1, Slovenske
Konjice, spričevalo 4. letnika SERŠ Maribor,
izdano leta 1992/93. m-477
Fortuna Damijan, Soussenska ulica 14,
Ljubljana, indeks, izdala Srednja šola za
elektroniko Ljubljana. gns-148903
Friškovič Majda, Suhadolčanova 21,
Ljubljana-Črnuče, spričevalo o zaključnem
izpitu Pedagoškega šolskega centra v Celju,
izdano leta 1979, izdano na ime Hartl Majda.
gnx-149198
Gregor Alja, Center 147, Črna na Koroškem, spričevalo 3. letnika Srednje strokovne zdravstvene šole Slovenj Gradec.
gnn-148912
Gregorn Tina, Pod kolodvorom 4, Postojna, spričevalo 3. letnika Srednje tehnične in
naravoslovne šole Postojna - smer lesarstvo,
izdano leta 1992. gnl-148910
Grmovšek Jožica, Vrhtrebnje 10, Trebnje, spričevalo o končani OŠ Stična, izdano leta 1988, izdano na ime Papež Jožica.
gnj-149091
Grohar Ludvik, Bašelj 75, Preddvor, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne šole
- kovinarske in elektro stroke Kranj, št. 8-7,
izdano leta 1969. gnc-148769
Grošić Fikret, Slovenska 67, Mengeš,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene in ekonomske šole v Ljubljani, izdano
leta 1992. gnq-149080
Habajec Aleksandra, Trnovska ulica 6,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Borisa
Kidriča v Ljubljani, izdano leta 1983, izdano
na ime Zakovšek Aleksandra. gne-149367
Hohnjec Mirko, Zrkovska cesta 110/a,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne avtomehaniške šole Maribor, izdano
leta 1982. m-452
Horvat Teja, Dolga gora 64, Ponikva,
maturitetno spričevalo Šolskega centra
Celje, kemijski tehnik, izdano leta 1998.
gnd-149318
Horvat Timotej, Na Jelovcu 15, Bresternica, spričevalo 3. letnika Tretje gimnazije
Maribor, program gimnazija, izdano leta
2002/03. m-468
Horvat Valerija, Vrbanska 30, Maribor,
maturitetno spričevalo Kmetijske šole Rakičan, izdano leta 1997. gnw-148774
Jerančič Cvetka, Stopiče 86, Stopiče,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole Novo mesto, izdano leta
1970/71, izdano na ime Jelen Cvetka.
gnj-149037
Juteršek Jan Kristjan, Dekani 55, Koper
- Capodistria, indeks, št. 26010601, izdala
fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v
Ljubljani. gnh-148789
Juvan Roman, Rimska cesta 9, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane, izdano leta 1979. gnd-148868
Kalan Jurij, Hosta 15, Škofja Loka, indeks, št. 22044890, izdala Fakulteta za
šport. gnz-149121
Kogler Robert, Ložane 14/a, Pernica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kmetijske šole Maribor, smer kmetijski tehnik, izdano leta 1988. m-473
Kopač Polona, Kalanova ulica 1, Medvode, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje glasbene in baletne šole, izdano leta 1996 in 1997.
gnc-149094
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Kovačič Anamarija, Vodmatska ulica 9,
Ljubljana, indeks, št. 11020660, izdala Visoka šola za zdravstvo. gnx-149098
Krajnc Metod, Gortina 118, Muta, indeks,
št. 21014691, izdala FDV. gne-149117
Kukovec Nives, Kragujevskih žrtev 23,
Maribor, indeks, št. 41048910, izdala Fakulteta za organizacijske vede Kranj. m-456
Kunej Damir, Blejska Dobrava 40, Blejska
Dobrava, spričevalo 4. letnika Srednje šole
Jesenice, izdano leta 2003. gnk-148790
Kuri Nada, Staneta Severja 13, Maribor,
spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene
šole Maribor, smer zdravstveni tehnik, izdano leta 1986. m-461
Ljubi Rok, Hruševec 39, Straža, spričevalo 3. letnika Ekonomske šole Novo mesto,
izdano leta 2002/03. gnt-149277
Lumpert Polonca, Smolenja vas 49,
Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu Družboslovne in ekonomske srednje
šole Novo mesto, št. 330, izdano leta 1989.
gnb-148820
Luskovec Aleš, Cesta Maršala Tita 47,
Jesenice, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene šole Kranj, izdano leta
1996. gnj-149112
Maljevac Martin, Vodovodna pot 38/a,
Rakek, spričevalo 3. letnika Šolskega centra Postojna, smer gimnazija, izdano leta
2002/03. gns-149303
Marič Lotka, Kardeljev trg 9, Velenje, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. letnika Srednje vrtnarske šole Celje, izdano leta
1994 in 1993. gnl-148889
Medizza Orianna, Polje 12/a, Izola
- Isola, diplomo Srednje pedagoške šole.
gnz-149046
Mitnjek Simon, Vanča vas 31, Tišina, letno
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Kmetijske šole
Rakičan, smer kmetovalec. gnq-149030
Mom Liljana, Fram 51, Fram, spričevalo
3. letnika Srednje eknomske šole Maribor,
izdano leta 2003. m-472
Mrežar Jana, Prvomajska 43, Sevnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
in trgovske šole, št. 832, izdano leta 2000.
gnq-148905
Murovec Aldo, Slap ob Idrijci 19, Slap ob
Idrijci, letno spričevalo 4. letnika TŠC Nova
Gorica, strojni tehnik, izdano leta 1981/82.
gnt-149027
Naglič Gregor, Podlubnik 211, Škofja Loka,
indeks, št. 12130081284, izdal Šolski center
za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, višja strokovna šola. gnr-149029
Nagovnak Uroš, Krakovska ulica 6,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole
tehniških strok Šiška, izdano leta 2000.
gnu-149076
Oblak Gorazd, Griže 46, Griže, spričevalo
o končani OŠ Nade Cilenšek Griže, izdano
leta 1988. gnv-148950
Ocvirk Vasja, C. Kozjanskega odreda 8,
Štore, spričevalo 3. letnika Srednje tehniške
šole Celje, elektrotehniška usmeritev, izdano
leta 1983. gno-149032
Ozimek Matjaž, Bistričica 9/c, Stahovica,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednješolskega
centra Rudolf Maister Kamnik, gimnazija, izdano leta 1981/82 in 1982/83. gnl-149035
Pahulje Grega, Turjaška 2, Kočevje, spričevalo 3. letnika Srednje šole za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani, izdano leta
2002. gnz-148921
Pavlin Gregor, Spodnje Jarše, Jarška cesta 9, Domžale, spričevalo 2. letnika Srednje
kovinarske in usnjarske šole Domžale, izdano leta 1990/91. gne-149346
Pekovšek Gregor, Framska 4, Maribor,
spričevalo 4. letnika Srednje kovin. stroj-

ne metal. šole Maribor, izdano leta 2000.
m-450
Peroša Orijana, Bošamarin 32/a, Koper
- Capodistria, maturitetno spričevalo Ekonomske srednje šole Koper, izdano leta
1982. gnm-149034
Peterlin Ančka, Pod gozdom 43, Trzin, letno spričevalo 4. letnika Gimnazije Poljane,
izdano 5. 6. 1972, izdano na ime Abe Ančka.
gnv-149025
Planinc Saša, Purgarjeva ulica 6, Tržič,
maturitetno spričevalo Gimnazije Škofja
Loka, izdano leta 1997. gnv-148900
Poček Ivan, Globoko 18, Globoko, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra
Borisa Kidriča v Celju, št. 6766, poklic avtoklepar, izdano 22.6.1977. gnw-149299
Podgornik Anja, Rožna dolina, Cesta
IV/29, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Ledina, izdano leta 2002. gnw-148928
Posavec Simona, Njegoševa cesta 6/a,
Ljubljana, diplomo Srednje šole za trgovinsko dejavnost, št. 257, izdana 20. 6. 1990.
gnc-148819
Požar Cvetka, Belsko 6/c, Postojna, spričevalo 3. in 4. letnika SŠZT Piran, izdano leta
1978 in 1979. gno-148911
Remih Ivanka, Prušnikova 34, Maribor,
diplomo Ekonomske srednje šole, izdala
Dopisna delavska univerza v Ljubljani, CDI
Univerzum leta 1986. m-480
Resnik Rado, Zbigovci 24, Gornja Radgona, spričevalo o končani OŠ Alojz Kebe v
Ljubljani, izdano leta 1983. gns-149353
Ružič Natalija, Črnc 61, Brežice, indeks,
št. 81589849, izdala Ekonomska poslovna
fakulteta v Mariboru. gnm-148909
Sambrailo Tamara, Langusova 56, Radovljica, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole Kranj - smer ekonomski tehnik.
gnu-148876
Satler Darko, Pobrež 2/a, Slovenske Konjice, spričevalo 3. in 4. letnika ter diplomo
TETŠ Maribor, izdano leta 1978 in 1979.
m-463
Selan Samo, Leninov trg 1, Trbovlje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, poklic tehnik
strežbe, izdano leta 1995. gns-149228
Serčić Goran, Halovo, Zaječar, spričevalo
o končani OŠ Prežihov Voranc v Ljubljani, št.
151/87, izdano leta 1987. gny-148947
Slaček Jana, Na jami 11, Ljubljana, spričevalo Gimnazije Poljane, izdano leta 1990.
gnd-148793
Solar Nino, Endliharjeva 15, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole
v Ljubljani, izdano leta 2003. gnt-148927
Strašek Alenka, Dvor 6, Šmarje pri Jelšah, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje trgovske šole Celje, izdano leta 1993 in 1994.
gnb-148845
Strupar Snežana, Strmec 10/a, Destrnik,
spričevalo 1. in 2. letnika Vrtnarske šole v
Celju. gnn-149283
Supovec Uroš, Florjan 153, Šoštanj, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra
Velenje, Poklicna in tehniška šola za storitvene dejavnosti, program trgovec, izdano leta
2000/2001. gnc-149119
Svenšek Tamara, Čučkova 3, Kidričevo,
spričevalo o končani OŠ Boris Kidrič Kidričevo, izdano leta 1997. gnw-148978
Špilak Anita, Razlagova 3/b, Murska
Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu
gimnazije Fran Miklošič Ljutomer, izdano
leta 1982/83, izdano na ime Štumpe Anita.
gne-149042
Štajer Tadej, Zasip, Sebenje 26, Bled,
spričevalo 4. letnika Srednje turistične šole
Radovljica. gnw-149174
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Šuc Bojan, Cesta Prekomorskih brigad
38, Šempeter pri Gorici, spričevalo 4. letnika
Splošne gimnazije v Novi Gorici, izdano leta
1982. gns-148782
Šuvak Andrej, Osenjakova ulica 12, Ljubljana, indeks, št. 71000021, izdala Biotehniška fakulteta. gnr-149304
Švajger Darinka, Sv. Anton 110, Vuhred,
spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole v
Mariboru, izdano leta 2003. m-458
Tavčar Ada, Mladinska 14, Spodnja Idrija,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. in 4. letnika Srednje medicinske šole - za
babice, izdano leta 1977 in 1978, izdano na
ime Tavčar Adolfa. gnp-148931
Terjašek Tilen, Ločica 51/e, Polzela, spričevalo o zaključnem izpitu ŠCC, Srednje
elektrotehnične šole, smer elektrikar-energetik. gno-148836
Valonte Barbara, Jurski vrh 12/c, Zgornja
Kungota, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta 2003. m-471
Vehabović Dejan, Pot na Hreše 9/a, Ljubljana-Polje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta 1999. gnm-148959
Vehovec Stanislav, Novosadska ulica
18, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu SŠTS Ljubljana, izdano leta 1984.
gnb-149020
Vellkova Marija, Gorenjskega odreda 14,
Kranj, diplomo in spričevalo 4. letnika STOGŠ
Kranj, izdano leta 2002. gnv-148800
Vilfan Matej, Rožna dolina 32, Lesce,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole. gnd-149043
Vurnik Mateja, Celovška cesta 106, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
upravno-administrativne šole v Ljubljani, izdano leta 1984. gnw-149224
Zupanc Darja, Koritno 32, Bled, spričevalo 3. letnika in spričevalo o zaključnem
izpitu Centra srednjih šol Jesenice, Gimnazija Jesenice, izdano leta 1979 in 1980.
gnu-149176
Žibert Damjan, Kovinarska 1/b, Krško,
spričevalo 4. letnika Srednje šole Krško, izdano leta 1996. gnp-149031
Žilavec Davorina, Šentjane 39/a, Portorož
- Portorose, spričevalo o zaključnem izpitu št.
523, izdal Šolski center Koper, ekonomsko
administrativne šole, izdano 26. 6. 1980.
gng-149040
Živalič Suzana, Dobeno 53/a, Mengeš,
spričevalo 1. in 3. letnika Centra za permanentno izobraževanje Cene Štupar, nižja poklicna šola v Ljubljani, izdano leta 2000/01 in
2002/03. gnk-149336
Žnidarčič Alenka, Jamova cesta 48, Ljubljana, maturitetno spričevalo II. gimnazije v
Ljubljani, izdano leta 1971. gne-148771
Žura Maja, Ptujska ulica 26, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠOF Ljubljana, izdano leta 1996. gni-149338

Ostali preklici
AVTOPREVOZNIŠTVO DANIJEL LOVRENČIČ S.P., Vranji Vrh 12, Sladki Vrh,
izvod licence za vlečno vozilo IVECO,
reg. št. MB N4-303, izdan 24.10.2002,
velja do 28.10.2007, št. licence št. 1979.
gne-149342
AVTOPREVOZNIŠTVO Ribič Aleš s.p.,
Kumen 50/a, Lovrenc na Pohorju, dovolilnico za Jugoslavijo - bilateralno, št. 6436.
gnd-149018
AVTOPREVOZNIŠTVO Ribič Aleš s.p.,
Kumen 50/a, Lovrenc na Pohorju, dovolilni-

ce za Avstrijo - bilateralne, št. 19431, 19434
in 19435 ter za Avstrijo - maloobmejne, št.
10327. gnc-149019
AVTOPREVOZNIŠTVO Ribič Aleš s.p.,
Kumen 50/a, Lovrenc na Pohorju, dovolilnice za Nemčijo - EURO2, št. 22965, 22966,
22967 in 22968 ter za Nemčijo - bilateralne
- tranzitne, št. 18395 in 18396. gnz-149021
BATIČ COMPANY d.o.o., Mednarodni
prehod Vrtojba 4, Šempeter pri Gorici, dovolilnice za Italijo - bilaterarne, oznaka 380/02,
št. 005394, 005479 in 005522, datum prejema 5. 1. 2004, dok. prejema 04-000032.
gnb-149045
Cotič Jasna, Kocjančičeva 4, Ankaran - Ankarano, študentsko izkaznico, št.
41020236, izdala Medicinska fakulteta.
gnp-149356
Debeljak Bernarda, Šutna 32, Žabnica,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
pod evidenčno številko 1553, izdano leta
1985. gnz-148821
EUROTEK d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber,
dovolilnice za Belgijo (056/03), letnik 2003,
št. 010308, 051031 in 051032. gnm-149209
FER D.O.O., Sv. Anton, Turki 21, Pobegi, maloobmejno dovolilnico za mednarodni cestni transport blaga z rep. Italijo, št. N.2004/002750, izdana 5.1.2004.
gnt-148827
Fister Tadej, Mali Bakovci 44, Murska
Sobota, študentsko izkaznico, št. 93478983,
izdala Fakulteta za gradbeništvo. m-478
Fišer Stojan, Žitna ulica 23, Murska Sobota, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-2409/01, VČ-4940, izdala Uprava RS za pomorstvo v Kopru dne
19.6.2001. gno-149282
GLOBUS MEDNARODNA ŠPEDICIJA
D.O.O., Drašiči 8, Metlika, rusko univerzalno
dovolilnico (643/01), št. dovolilnice 310458.
gnz-149171
GLOBUS MEDNARODNA ŠPEDICIJA
D.O.O., Drašiči 8, Metlika, ukrajinsko univerzalno dovolilnico (804/01), št. dovolilnice
296506. gny-149172
GLOBUS MEDNARODNA ŠPEDICIJA
D.O.O., Drašiči 8, Metlika, slovaško tranzitno
dovolilnico (703/03), št. dovolilnic 02279096
in 02279771. gnx-149173
Guzej Janez, Dvor 12/a, Šmarje pri Jelšah, delovno knjižico. gnm-148859
Habjan Transport d.o.o., Zminec 78,
Škofja Loka, A - Cemt dovolilnico št. 0057,
izdala Gospodarska zbornica Slovenije dne
31.12.2003. gny-149122
Hoedlmayr d.o.o., Tovarniška 36, Logatec, potrdilo za registarcijo potrdila za vozilo
Peugeot 206 Break BK 1,4, št. šasije VF32EKFWF43750865, ocarinjeno po ECL-u
K4-1581, dne 30.3.2004. gni-148892
Horvat Slavko, Slovenska vas 12,
Stara Cerkev, študentsko izkaznico, št.
64000219, izdala Fakulteta za elektrotehniko. gnl-149335
Horvat Teja, Dolga gora 64, Ponikva, delovno knjižico, št. A0395880, reg. št. 13481,
izdana 31.3.1998. gnf-149316
Kantar Dušanka, Plečnikova 8, Maribor,
delovno knjižico. m-455
KARGO TRADE D.O.O., Braslovče 80,
Braslovče, CEMT dokument št. SLO 0004392
P7, izdal Avtotreiding d.o.o. gnd-149022
KARGO TRADE D.O.O., Braslovče 80,
Braslovče, CEMT dokument št. SLO 0002308
P7, izdal Avtotreiding d.o.o. gnx-149023
Kavčič Samanta, Gubčeva ulica 4, Krško,
vozno karto, št. 0059, izdal Integral Brebus
Brežice. gnr-149279
Klampfer Boštjan, Visoko 49, Visoko, delovno knjižico. gnx-149048
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Kolenc Jaka, Brodarjev trg 2, Ljubljana,
delovno knjižico. gnu-149301
Korla Jure, Brilejeva ulica 22, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-03855/01. gng-149140
Korošec Andrej, Levič 10, Laporje, vozno karto, št. 61655, izdal Certus Maribor.
m-474
Kovačič Vera, Bevkova 22, Ankaran - Ankarano, študentsko izkaznico, št. 81564471,
izdala EPF Maribor. m-465
Krajnc Bojan, Vojkovo nabrežje 3, Koper - Capodistria, dvojnik delovne knjižice.
gnj-148787
Lorencin Domen, Tugomerjeva ulica 2, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 21018519, izdala FDV v Ljubljani.
gnh-148814
Maček Barbara, Trojno 9, Laško, študentsko izkaznico, št. 81604375, izdala
EPF v Mariboru. m-457
Magdić Predrag, Jakčeva ulica 8, Ljubljana, delovno knjižico. gnp-148806
Marinič Ana, Vedrijan 9, Kojsko, vozno karto, št. 4431, relacija Nova Gorica-Gonjače, izdal Avrigo d.d., Nova Gorica.
gnk-149036
Mikolič Nives, Zupančičeva 8, Izola
- Isola, delovno knjižico, reg. št. 1719, serija 0232788, izdana 15. 10. 1993 v Izoli.
gnf-149041
Mlakar Kristina, Gubčeva 13, Zgornja
Polskava, vozno karto, št. 89083, relacija
Zgornja Polskava-Maribor. m-483
PINTARŠPED d.o.o., Mednarodni prehod 1, Šempeter pri Gorici, italijansko maloobmejno dovolilnico, št. 001978, oznaka
380/04, leto izdaje 2004. gnb-148895
Ploj Vanja, Principova 8, Maribor, delovno knjižico, št. 20346, izdana leta 2002 v
Mariboru. m-482
Potokar Iztok, Rebče 2, Šmarje-SAP,
študentsko izkaznico, št. 18990245, izdala
FF v Ljubljani. gnt-148952
Predojević Zvezdan, Kolomban 74,
Ankaran - Ankarano, delovno knjižico.
gnu-148801
Rakuša Tomaž, Sejanci 19, Sveti Tomaž, študentsko izkaznico, št. 71030411,
izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani.
gnr-148854
Redžić Šeherezada, Šolska ulica 10,
Mengeš, vozno karto, št. 330641, izdal Kam
bus Kamnik. gnq-148880
Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Šmartinska 55, Ljubljana, preklicuje
službeno izkaznico pooblaščene uradne
osebe Maja Janko, zaposlen na Davčnem uradu Ljubljana, na delovnem mestu republiški inšpektor I; pod registrsko
številko: 08543, izdano dne 18. 10. 2000.
Ob-9026/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, preklicuje
carinske klešče št. 453. Ob-9010/04
Rupnik Damjan, Šmarata 30, Stari trg pri
Ložu, vozno karto, št. 798, izdal Avrigo d.d.
gnm-148838
Smerdelj Jurij, Brestovica 35, Komen,
vpisni list za čoln, št. 01/03-717/86, izdan
11. 8. 1986 za čoln z označbo PI-2432, izdala URSP Piran. gnk-148761
Sotlar Mitja, Cesta revolucije 6, Jesenice, delovno knjižico. gnq-149280
Šabić Meuludin, Trg Franca Fakina 14,
Trbovlje, delovno knjižico. gnr-148908
Šimič Janita, Trg svobode 23, Tržič,
študentsko izkaznico, št. 18981057, izdala
Filozofska fakulteta. gny-149097
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Škrjanc Boštjan s.p., Poštni Vrt 6 6,
Logatec, licenco, št. 1011462, izdana dne
5.3.2003 za vozilo z reg. št. MB 1844.
gnh-148939
Štavar Edvard, B. Kalina 13, Solkan, nacionalno licenco št. 0316/1736 privatnega
pilota letala. gnc-149044
Štrumbelj Borut, Seidlova cesta 26, Novo
mesto, delovno knjižico, ser. št. 0280340,
reg. št. 39307, izdana 11.11.1994 pri SO
Novo mesto. gnv-149175
Šuvak Andrej, Osenjakova ulica 12, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 71000021, izdala Biotehniška fakulteta. gnq-149305
TRANS FELIX Jelnikar Feliks s.p., Log,
cesta ob potoku 19, Brezovica pri Ljubljani, dovolilnice za prevoz blaga v mednarodnem cestnem prometu: avstrijska
maloob. zelena, 000865, D023660, prejeta 26.3.03., avstrijska maloob. zelena,
001554, D024349, prejeta 23.9.03. in avstrijska maloob., 009048, D129899, prejeta
23.9.03. gno-148823
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TRANS FELIX Jelnikar Feliks s.p., Log,
cesta ob potoku 19, Brezovica pri Ljubljani, italijansko maloobmejno dovolilnico, št. 006014
- D004662in italijanske bilateralne dovolilnice,
št. 014762 - D008773, št. 024590 - D107353
in št. 023296 - D123296. gnb-148924
Trdin Urška, Na jami 1, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnd-149268
Trunkelj Irena s.p., TRANSPORT TRUNKELJ, Podlisec 2, Dobrnič, italijanski cemt št.
0933 in zvezek cemta št. 0933/1, izdala Obrtna zbornica Slovenije. gnh-149339
Ukalović Vice, Cesta Toneta Tomšiča 70/d,
Jesenice, delovno knjižico. gnt-149177
VIATOR & VEKTOR d.d., Dolenjska cesta
233, Ljubljana, licenco Evropske gospodarske skupnosti št. GE 000201/00420 za vozilo
z reg. številko LJ Z4-13R, izdala GZS v Ljubljani dne 16.12.2003. gnt-149102
Vivod Mateja, Brezje 24, Oplotnica, študentsko izkaznico, št. 61211021, izdala Pedagoška fakulteta v Mariboru. m-479

Zajšek Jožef, Moravci 72/b, Mala Nedelja,
delovno knjižico, ser. št. DK A0306349, reg.
št. 11/96, izdana 24.1.1996. gnf-149216
Zamolo Bojana, Mladinska ulica 14,
Zgornja Polskava, vozno karto, št. 61514,
relacija Zgornja Polskava-Maribor, izdal
Certus. m-454
Žalec Bojan, Ljubeljska 10, Ljubljana, delovno knjižico. gnb-149120
Železnik Matjaž, Radvanjska 114, Maribor, delovno knjižico št. 8929, izdana leta
1996 v Mariboru. m-466
Žitnik Alojz s.p., Avtoprevozništvo-prevoz
blaga, Suška cesta 26, Škofja Loka, izvod
licence št. 000803 izdan za vozilo M.A.N.
8.163 LC z reg. oznako KR 70-90D, izdan
20.8.2002, velja do 30.8.2007. gnk-148811
Žižmond Slađana, Obrežje 50, Zidani
Most, delovno knjižico. gnc-148794
Župan Miro, Trnovska 4, Ljubljana, delovno knjižico. gne-149142
Žura Maja, Ptujska ulica 26, Ljubljana,
delovno knjižico. gnz-149246
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