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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
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. 3531-19/2003-160

Ob-15891/04

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 113-114 z dne
21. 11. 2003, Ob-106371 in sprememba,
objavljena v Ur. l. RS, št. 125-127 z dne
19. 12. 2003, Ob-107891 ter sprememba objavljena v Ur. l. RS, št. 48-51 z dne
7. 5. 2004, Ob-12267/04, je bil objavljen
javni razpis “Nabava in montaža splošne,
medicinske in tehnološke opreme za OP
in porodni blok in ostale prostore za dokončanje objekta 3 v Splošni bolnišnici
Novo mesto”.
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00 in 102/00) podaljšujemo rok za
predložitev ponudb na 8. 6. 2004 do 12.
ure. Odpiranje ponudb bo v veliki sejni
sobi Ministrstva za zdravje, Štefanova 5,
Ljubljana, dne 8. 6. 2004 ob 13. uri. Čas,
v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo je vsak delovni dan do 8. 6.
2004 med 9. in 12. uro. Kraj predložitve
ponudb ostane nespremenjen.
Ministrstvo za zdravje
Št. 17123-03-403-36/2004/9

Ob-15956/04

Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila
blaga po odprtem postopku za dobavo
prenosnih elektronskih merilnikov alkohola
v izdihanem zraku – etilometrov in ročnih
elektronskih indikatorjev prisotnosti alkohola v izdihanem zraku – alkoskopov, št.
17123-03-403-36/2004, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 39-42/04, Ob-10338/04, se
spremenijo 6., 8. (a), 9. in 14. točka tako, da
se pravilno glasijo:

11. 6. 2004

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: najdaljši rok za
dobavo blaga je 45 dni od sklenitve pogodbe.
Servisno tehnično šolanje mora biti izvedeno
najkasneje v roku 14 dni pred potekom roka
za dobavo blaga, usposabljanje uporabnikov
pa najkasneje v roku 7 dni po prevzemu blaga. Predvideni datum začetka je 10. 8. 2004,
datum zaključka vseh del pa je 1. 10. 2004.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 28. 6. 2004, najkasneje do 10. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 28. 6.

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. 40505-3/2004

Ob-15646/04

Zavrnitev vseh ponudb
Naročnik Občina Postojna, Ljubljanska
cesta 4, 6230 Postojna, je na podlagi 77.
člena ZJN–1A zavrnil vse ponudbe za javni
razpis za oddajo naročila Izgradnja komunalne opreme stanovanjske soseske Poljane, objavljen v Uradnem listu RS, št. 32 z
dne 2. 4. 2004, Ob-8419/04.
Občina Postojna

ZJN-12.S

Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
storitev po odprtem
postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega razpisa za oddajo naročila storitev po odprtem postopku
Št. 351-05-28/2004

Ob-15977/04

Podaljšanje roka za oddajo ponudb
V javnem razpisu za izvajanje svetovalnega inženiringa in izvajanje koordinacije za
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2004, ob 11. uri, na naslovu: Fakulteta za
policijsko – varnostne vede, Kotnikova 8,
Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 16. 7. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve

varnost in zdravje pri delu pri izgradnji ter rekonstrukciji objektov za zagotavljanje pogojev dela Policije na meji z Republiko Hrvaško,
in sicer PP Metlika, PP Piran, PP Brežice, PP
Ormož, PP Gorišnica in PP Podlehnik, objavljenem pod Ob-11985/04, v Uradnem listu
RS, št. 48-51 z dne 7. 5. 2004 in popravek v
Uradnem listu RS, št. 61 z dne 4. 6. 2004, se
podaljšuje rok za oddajo ponudb.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 6. 2004 do 9. ure.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 6. 2004 ob 9.30; Republika Slovenija,
Servis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 25/a, 1000 Ljubljana – sejna soba.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

ZJN-15.B

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Št. 402-8/04-17-8
Ob-15624/04
1.Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, faks 01/51-88-303.
3. Datum izbire: 24. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava mehanizacije in drugih osnovnih
sredstev:
1. sklop – univerzalno delovno vozilo
– 1 kos,
2. sklop – ročni markirni stroj – 1 kos,
3. sklop – snežni plug – 1 kos,
4. sklop – klima naprava – 1 kos,
5. sklop – cisterna – 1 kos,
6. sklop – samohodni mulčar – 1 kos,
7. sklop – stroj za pometanje – 2 kosa,
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8. sklop – oprema elektro delavnice – po
specifikaciji v predračunu,
9. sklop – oprema delavnice – po specifikaciji v predračunu,
10. sklop – pisarniška oprema – po specifikaciji v predračunu;
poslovne enote – AC baze v Republiki
Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, rok dobave, ustreznost
blaga. Teža in način uporabe meril je podan
v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop 1 – se ne odda, ker je naročnik
pridobil samo eno pravilno ponudbo,
– sklop 2 – Multigeo d.o.o., Bratovševa
ploščad 19, 1000 Ljubljana,
– sklop 3, 8 – Merkur d.d., Cesta na
Okroglo 7, 4202 Naklo,
– sklop 4, 5, 7 – Metalka Trgovina d.d.,
Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana,
– sklop 6 – MACO-SL d.o.o., Mejni prehod 1, 5290 Šempeter pri Gorici,
– sklop 9 – se ne odda, ker je naročnik
pridobil samo eno pravilno ponudbo,
– sklop 10 – se ne odda, ker je naročnik
pridobil samo eno pravilno ponudbo.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 2 – 3,609.000 SIT,
– sklop 3, 8 – 4,191.735,60 SIT,
– sklop 4, 5, 7 – 1,480.924,80 SIT,
– sklop 6 – 16,440.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop – 2,
2. sklop – 3,
3. sklop – 4,
4. sklop – 1,
5. sklop – 4,
6. sklop – 3,
7. sklop – 2,
8. sklop – 3,
9. sklop – 1,
10. sklop – 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop – /
2. sklop – 5,800.000 SIT, 3,007.500 SIT,
3. sklop – 4,800.000 SIT, 2,150.829 SIT,
4. sklop – 609.154 SIT,
5. sklop – 679.000 SIT, 425.000 SIT,
6. sklop – 16,950.000 SIT, 13,276.450
SIT,
7. sklop – 226.760 SIT, 199.950 SIT,
8. sklop – 1,590.600 SIT, 1,342.284 SIT,
9. sklop – /
10. sklop – /
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: 3. 6. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Št. 1-04/01-2
Ob-15644/04
1. Naročnik: Zdravstveni dom Laško,
Kidričeva 5/b, 3270 Laško.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom
Laško, Kidričeva 5/b, 3270 Laško, tel.
03/734-36-00, faks 03/734-36-39, (e-mail:
zd-lasko@siol.net).
3. Datum izbire: 12. 5. 2004.
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4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava ultrazvočnega aparata.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, tehnične karakteristike
aparata, reference, servis, garancija, odkup
rabljenega ultrazvočnega aparata.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 11,711.000,40
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,711.000,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 6. 2004.
JZ ZD Laško
Ob-15821/04
1. Naročnik: Dijaški dom Drava Maribor.
2. Naslov naročnika: Smetanova ulica
67, 2000 Maribor, tel. 02/229-63-70, faks
02/228-26-61.
3. Datum izbire: 18. 5. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava živil in kurilnega olja, Dijaški dom
Drava Maribor, Smetanova ulica 67, 2000
Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponujena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. sklop: meso in mesni izdelki, perutninsko meso in ribe:
1. skupina: svinjsko meso – Mesarija in
predelava mesa Stevan Babič s.p., V zavoju
32/c, 2000 Maribor,
2. skupina: goveje meso – Mesarija in
predelava mesa Stevan Babič s.p., V zavoju
32/c, 2000 Maribor,
3. skupina: telečje meso – Mesarija in
predelava mesa Stevan Babič s.p., V zavoju 32/c, 2000 Maribor,
4. skupina: mesni izdelki – Mesarstvo
proizvodnja, trgovina in storitve Kristijan Nikl
s.p., Betnavska cesta 122, 2000 Maribor,
5. skupina: perutninsko meso –Mesarija
in predelava mesa Stevan Babič s.p., V zavoju 32/c, 2000 Maribor,
6. skupina: ribe – Ledo d.o.o., Brnčičeva
29, 1231 Ljubljana-Črnuče;
2. sklop: mleko in mlečni izdelki in sladoled:
1. skupina: mleko in mlečni izdelki
– Ljubljanske mlekarne, Obrat Maribor,
Osojnikova 5, 2000 Maribor,
2. skupina: sladoled – Brumec-Ručigaj,
Testenova 55, 1234 Mengeš;
3. sklop: kruh, pekovski in mlevski izdelki, testenine:
1. skupina: kruh – Kruh-Pecivo Proizvodnja, trgovina in storitve, d.d., Ul. Jožice
Flander 2, 2000 Maribor,
2. skupina: pekovski izdelki – Agro Styria
d.o.o., Pesnica 48, 2211 Pesnica,
3. skupina: mlevski izdelki – Žito Prehrambena industrija d.d., Šmartinska 154,
1529 Ljubljana,
4. skupina: testenine – Žito Prehrambena industrija d.d., Šmartinska 154, 1529
Ljubljana;

4. sklop: razni prehrambeni izdelki in
zmrznjen program:
1. skupina: razni prehrambeni izdelki
– ERA-SV d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj,
2. skupina: mlečne čokolade in napolitanke – ERA-SV d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250
Ptuj,
3. skupina: zmrznjen program – Ledo
d.o.o., Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče;
6. sklop: kurilno olje – EL:
1. skupina: kurilno olje – EL – EOC
d.o.o., Tržaška cesta 37a, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: meso in mesni izdelki, perutninsko meso in ribe:
1. skupina: svinjsko meso – 3,732.500
SIT,
2. skupina: goveje meso – 3,635.500
SIT,
3. skupina: telečje meso – 585.000 SIT,
4. skupina: mesni izdelki – 5,993.000
SIT,
5. skupina: perutninsko meso –
2,331.500 SIT,
6. skupina: ribe – 348.614 SIT;
2. sklop: mleko in mlečni izdelki in sladoled:
1. skupina: mleko in mlečni izdelki
– 3,495.256,10 SIT,
2. skupina: sladoled – 1,025.325 SIT;
3. sklop: kruh, pekovski in mlevski izdelki, testenine:
1. skupina: kruh – 2,825.927 SIT,
2. skupina: pekovski izdelki – 2,215.500
SIT,
3. skupina: mlevski izdelki – 146.840
SIT,
4. skupina: testenine – 453.860 SIT;
4. sklop: razni prehrambeni izdelki in
zmrznjen program:
1. skupina: razni prehrambeni izdelki
– 3,756.745,70 SIT,
2. skupina: mlečne čokolade in napolitanke – 1,639.300 SIT,
3. skupina: zmrznjen program –
2,015.837,80 SIT;
6. sklop: kurilno olje – EL:
1. skupina: kurilno olje – EL – 8,990.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1. sklop: meso
in mesni izdelki, perutninsko meso in ribe:
1. skupina: svinjsko meso – 6,
2. skupina: goveje meso – 6,
3. skupina: telečje meso – 6,
4. skupina: mesni izdelki – 6,
5. skupina: perutninsko meso – 4,
6. skupina: ribe – 5;
2. sklop: mleko in mlečni izdelki in sladoled:
1. skupina: mleko in mlečni izdelki – 3,
2. skupina: sladoled – 4;
3. sklop: kruh, pekovski in mlevski izdelki, testenine:
1. skupina: kruh – 3,
2. skupina: pekovski izdelki – 3,
3. skupina: mlevski izdelki – 3,
4. skupina: testenine – 3;
4. sklop: razni prehrambeni izdelki in
zmrznjen program:
1. skupina: razni prehrambeni izdelki
– 3,
2. skupina: mlečne čokolade in napolitanke – 2,
3. skupina: zmrznjen program – 2;
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6. sklop: kurilno olje – EL:
1. skupina: kurilno olje – EL – 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop: meso in mesni izdelki, perutninsko meso in ribe:
1. skupina: svinjsko meso – 5,377.798,50
SIT, 3,732.500 SIT,
2. skupina: goveje meso – 5,519.395
SIT, 3,635.500 SIT,
3. skupina: telečje meso – 842.455 SIT,
585.000 SIT,
4. skupina: mesni izdelki – 8,611.454
SIT, 5,993.000 SIT,
5. skupina: perutninsko meso –3,208.055
SIT, 2,331.500 SIT,
6. skupina: ribe – 756.000 SIT, 348.614
SIT;
2. sklop: mleko in mlečni izdelki in sladoled:
1. skupina: mleko in mlečni izdelki
– 3,997.871 SIT, 3,495.256,10 SIT,
2. skupina: sladoled – 1,359.400 SIT,
1,025.325 SIT;
3. sklop: kruh, pekovski in mlevski izdelki, testenine:
1. skupina: kruh – 3,282.000 SIT,
2,825.927 SIT,
2. skupina: pekovski izdelki – 2,631.400
SIT, 2,215.500 SIT,
3. skupina: mlevski izdelki – 178.640,04
SIT, 146.840 SIT,
4. skupina: testenine – 521.969,20 SIT,
453.860 SIT;
4. sklop: razni prehrambeni izdelki in
zmrznjen program:
1. skupina: razni prehrambeni izdelki
– 4,980.728,68 SIT, 3,756.745,70 SIT,
2. skupina: mlečne čokolade in napolitanke – 2,433.589,90 SIT, 1,639.300 SIT,
3. skupina: zmrznjen program –
2,252.080,25 SIT, 2,015.837,80 SIT;
6. sklop: kurilno olje – EL:
1. skupina: kurilno olje – EL – 9,238.000
SIT, 8,990.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št. 15 z
dne 14. 2. 2003, Ob-87697.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 6. 2004.
Dijaški dom Drava Maribor

Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana Črnuče.
7. Pogodbena vrednost: 72,223.962 SIT
(DDV vključen).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je predmetno javno naročilo
oddal po postopku s pogajanji (skladno s
3. točko 110. člena ZJN 1-UPB1).
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 4. 6. 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 33
Ob-15835/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 4. 5. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 105 poštnih koles, dobavljenih na
poslovne enote Pošte Slovenije po terminskem planu.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena vrednost.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Poslivno posredništvo
Matevž Fortuna s.p., Stritarjeva ulica 4,
4000 Kranj.
7. Pogodbena vrednost: 12,463.000 SIT
brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,463.000 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2004.
Pošta Slovenije d.o.o.
Maribor
Št. 859/04
Ob-15857/04
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/23-04-000,
telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 21. 4. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava OPWR (P) optičnega kabla in
opreme za relacijo RTP Žiri – RP Žirovski
vrh.
Dostavna dispozicija za razpisane opreme je fco skladišče naročnika v RTP Žiri.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: predmet pogajanj med naročnikom in ponudnikom:
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe naročila.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektronabava d.o.o.,
Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana Črnuče.
7. Pogodbena vrednost: 22,498.408,80
SIT (DDV vključen).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je predmetno javno naročilo
oddal po postopku s pogajanji (skladno s
3. točko 110. člena ZJN 1-UPB1).
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 4. 6. 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 858/04
Ob-15858/04
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/23-04-000,
telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 21. 4. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava OPWR (P) optičnega kabla in
opreme za relacijo RTP Bršljin – RP Hudo
– RTP Trebnje.
Dostavna dispozicija za razpisane
opreme je fco skladišče naročnika v RTP
Bršljin.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: predmet pogajanj med naročnikom in ponudnikom:
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe naročila.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektronabava d.o.o.,
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Št. 311-1/2003
Ob-15889/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Servis
skupnih služb vlade, po pooblastilu.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva
27/a, telefaks 01/478-18-78.
3. Datum izbire: 26. 1. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava električne energije za potrebe državnih organov, odjema mesta po
Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena – do 100 točk,
kvalitetno in pravočasno opravljene letne
dobave električne energije v zadnjih treh
letih pred oddajo ponudbe – skupaj največ
10 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektro Ljubljana javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 15,12 SIT z
20% DDV za 1 kWh.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
15,58 SIT z 20% DDV za 1 kWh, 15,12 SIT z
20% DDV za 1 kWh.
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. 61-62 z dne 27. 6. 2003.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2004.
Republika Slovenija,
Servis skupnih služb vlade
Št. 17123-02-403-99/2003
Ob-15890/04
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: 9. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
predmet javnega razpisa je dobava informacijske opreme, in sicer:
– sklop 1: prenosni računalniki s podnožjem,
– sklop 2: OCRB čitalniki,
– sklop 3: namizni laserski tiskalniki A4.
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Kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na javni razpis je pravočasno
prispelo 7 ponudb, pri čemer je bilo ugotovljeno, da ena ponudba za vse sklope,
osnovna ponudba enega ponudnika za
sklop 1 in variantna ponudba drugega ponudnika za sklop 2 v celoti ne ustrezajo
zahtevam iz razpisne dokumentacije, zato
so bile ponudbe izločene iz nadaljnjega postopka. Ostale ponudbe ustrezajo zahtevam
iz razpisne dokumentacije, ter so pravilne
in primerne. Naročnik je na podlagi merila
cena in certifikat ISO za posamezni sklop
izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo,
kot je navedeno v 6. točki te objave.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop 1: SRC.SI d.o.o., Tržaška c. 116,
1001 Ljubljana,
– sklop 2: Unistar LC d.o.o., Kotnikova
32, 1000 Ljubljana,
– sklop 3: ITS Intertrade sistemi d.o.o.,
Leskoškova 6, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– za sklop 1 je 27,399.600 SIT z DDV,
– za sklop 2 je 49,448.557,95 SIT z DDV
(zmanjšanje količin za 25 kosov),
– za sklop 3 je 2,142.277,20 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za sklop 1: 32,283.694,80 SIT z DDV,
27,399.600 SIT z DDV,
– za sklop 2: 86,336.532 SIT z DDV,
75,161.808,08 SIT z DDV,
– za sklop 3: 2,756.678,40 SIT z DDV,
2,142.277,20 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil objavljen v Ur. l. RS, št.
1 z dne 9. 1. 2004, Ob-125/04 in v Ur. l. RS,
št. 14 z dne 13. 2. 2004, Ob-2252/04.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 006/2004
Ob-15970/04
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 28. 4. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: magnetoskopi formata IMX in
DVCAM, kamkorderji formata DVCAM,
studijske kamere, objektivi, studijski in
ENG stativi.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: sklop A: magnetoskopi formata
IMX (cena – 100%); sklop B: magnetoskopi
formata DVCAM (cena -100%); sklop C:
kamkorderji formata DVCAM (cena – 70%,
tehn. ustreznost – 30%); sklop D: studijske
kamere (cena – 70%, tehn. ustreznost –
30%); sklop E: objektivi (cena – 70%, tehn.
ustreznost – 30%); sklop F: studijski stativi
(cena – 70%, tehn. ustreznost – 30%); sklop
G: ENG stativi (cena – 70%, tehn. ustreznost – 30%).
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop A, B, C, D: Sony
Hungaria Kit, Arpad Fejedelem utja 26-28,
HU-1023 Budapest, Hungary; sklop E, F,
G: Audio Video Consulting GmbH, Muenchner Bundesstrase 121a, 5020 Salzburg,
Austria.
7. Pogodbena vrednost: sklop A, B, C, D:
793.295 EUR: CIP Ljubljana, sklop E, F, G:
150.848,12 EUR: CIP Ljubljana.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: sklop A: 581.137 EUR, 469.921
EUR; sklop B: 126.809 EUR, 100.176 EUR;
sklop C: 62.921 EUR, 51.014 EUR, sklop
D: 163.275 EUR, 133.972 EUR, sklop E:
90.221,36 EUR, 71.624,96 EUR; sklop F:
76.074,47 EUR, 50.732,40 EUR.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: za sklop G je naročnik prejel le eno
pravilno ponudbo.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2004.
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod
Ob-15984/04
1. Naročnik: Vrtec Koper.
2. Naslov naročnika: Kettejeva 13,
6000 Koper, tel. 05/613-10-00, faks
05/627-25-48.
3. Datum izbire: 4. 5. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
prehrambeno blago po posameznih sklopih (sukcesivna dobava blaga od 1. 6. 2004
do 31. 5. 2005), vse enote naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena pri izpolnjevanju
vseh razpisnih pogojev.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop 1. – sadje: KZ Agraria, z.o.o. Koper, Ul. 15. maja 17, 6000 Koper,
– sklop 2. – zelenjava: KZ Agraria, z.o.o.
Koper, Ul. 15. maja 17, 6000 Koper,
– sklop 3. – kruh in pekovsko pecivo:
Mlinotest kruh Koper d.o.o., Ul. 15. maja
12, 6000 Koper,
– sklop 4. – mlevski izdelki in testenine:
Mlinotest kruh Koper d.o.o., Ul. 15. maja 12,
6000 Koper,
– sklop 5. – meso in mesni izdelki: Celjske mesnine, d.d., Celje,
– sklop 6. – suhomesni izdelki: Celjske
mesnine, d.d., Celje, Cesta v Trnovlje 17,
3000 Celje,
– sklop 7. – perutnina in perutninski
izdelki: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10,
2250 Ptuj,
– sklop 8. – ribe: Delmar, d.o.o., Industrijska c. 12, 6310 Izola,
– sklop 9. – mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, 1000
Ljubljana,
– sklop 10. – jajca: KZ Agraria, z.o.o. Koper, Ul. 15. maja 17, 6000 Koper,
– sklop 11. – sadni sokovi: Mercator,
d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana,
– sklop 12. – zamrz. zelenjava in zamrz.
izdelki: Mercator, d.d., Dunajska 107, 1000
Ljubljana,
– sklop 13. – splošno prehrambeno
blago: Mercator, d.d., Dunajska 107, 1000
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1. – sadje: 2,384.350 SIT,
– sklop 2. – zelenjava: 2,789.500 SIT,
– sklop 3. – kruh in pekovsko pecivo:
2,380.640 SIT,
– sklop 4. – mlevski izdelki in testenine:
772.730 SIT,
– sklop 5. – meso in mesni izdelki:
5,244.890 SIT,
– sklop 6. – suhomesni izdelki: 1,028.037
SIT,
– sklop 7. – perutnina in perutninski izdelki: 2,195.964 SIT,
– sklop 8. – ribe: 1,664.600 SIT,
– sklop 9. – mleko in mlečni izdelki:
4,073.563 SIT,
– sklop 10. – jajca: 287.800 SIT,
– sklop 11. – sadni sokovi: 1,198.026
SIT,
– sklop 12. – zamrznjena zelenjava in
zamrznjeni izdelki: 168.569 SIT,
– sklop 13. – splošno prehrambeno blago: 5,082.391 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1. – sadje: 3,
– sklop 2. – zelenjava: 3,
– sklop 3. – kruh in pekovsko pecivo: 1,
– sklop 4. – mlevski izdelki in testenine: 2,
– sklop 5. – meso in mesni izdelki: 2,
– sklop 6. – suhomesni izdelki: 3,
– sklop 7. – perutnina in perutninski izdelki: 2,
– sklop 8. – ribe: 4,
– sklop 9. – mleko in mlečni izdelki: 2,
– sklop 10. – jajca: 1,
– sklop 11. – sadni sokovi: 3,
– sklop 12. – zamrznjena zelenjava in
zamrznjeni izdelki: 3,
– sklop 13. – splošno prehrambeno
blago: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1. – sadje: 3,800.120 SIT,
2,384.350 SIT,
– sklop 2. – zelenjava: 4,543.300 SIT,
2,789.500 SIT,
– sklop 3. – kruh in pekovsko pecivo:
2,380.640 SIT,
– sklop 4. – mlevski izdelki in testenine:
924.796 SIT, 772.730 SIT,
– sklop 5. – meso in mesni izdelki:
5,315.901 SIT, 5,244.890 SIT,
– sklop 6. – suhomesni izdelki: 1,333.151
SIT, 1,028.037 SIT,
– sklop 7. – perutnina in perutninski izdelki: 2,713.897 SIT, 2,195.964 SIT,
– sklop 8. – ribe: 1,956.483 SIT,
1,664.600 SIT,
– sklop 9. – mleko in mlečni izdelki:
4,094.687 SIT, 4,073.563 SIT,
– sklop 10. – jajca: 287.800 SIT,
– sklop 11. – sadni sokovi: 1,410.260
SIT, 1,198.026 SIT,
– sklop 12. – zamrznjena zelenjava in
zamrznjeni izdelki: 292.407 SIT, 168.569
SIT,
– sklop 13. – splošno prehrambeno blago: 5,082.391 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: 7. 6. 2004.
Vrtec Koper
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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. 35103-04-18/2004
Ob-15621/04
1. Naročnik: Občina Cerklje na Gorenjskem.
2. Naslov naročnika: Trg Davorina
Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem,
tel. 04/28-15-800, faks 04/28-15-820.
3. Datum izbire: 6. 4. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: rekonstrukcija lokalnih cest
v Občini Cerklje na Gorenjskem.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference in plačilni
pogoji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj, Jezerska c. 20, 4000 Kranj.
7. Pogodbena vrednost: 66,720.003,71
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 91,431.667,80 SIT in 66,720.003,71
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. 6. 2004.
Občina Cerklje na Gorenjskem
Št. 402-00-8/2004-26
Ob-15622/04
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Dunajska c. 48, tel. 01/478-74-00, faks
01/478-74-22.
3. Datum izbire: 8. 4. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: sanacija V.V. nasipov Drnice
od izliva v morje do rudnika v Sečovljah
(od km 0,00 do km 3,70) I. faza – dostopna pot do nasipa Drnice od letališča do
izliva v morje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Adriaing, d.o.o. Koper.
7. Pogodbena vrednost: 54,304.262,64
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 127,790.025,31 SIT, 54,304.262,64
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. 5. 2004.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Št. 01/2004
Ob-15982/04
1. Naročnik: Stanovanjska ustanova delavcev pri s.p.
2. Naslov naročnika: Gledališka 2, 3000
Celje, tel. 03/548-23-33, faks 03/548-43-48,
e-mail: sklad.obrti@siol.net.
3. Datum izbire: 4. 5. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: gradbena, obrtniška, instalacijska dela ter zunanja ureditev s priključki na objektu Draga-Občina Štore,
blok A-6 stanovanj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Remont Obrtno gradbeno
podjetje d.d., Oblakova 30, Celje.
7. Pogodbena vrednost: 75,704.988,12
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 83,363.753,13 SIT; 75,704.988,12 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
omejenega postopka: Ur. l. RS, št. 25 z dne
19. 3. 2004, Ob-6852/04.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 3. 2004.
Stanovanjska ustanova
delavcev pri s.p.

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. 22/04
Ob-15660/04
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 21. 5. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava sistema vodenja za povečanje zaloge demi
vode v GPO (1 A, zap. št. 12).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oddaja naročila po postopku s
pogajanji brez predhodne objave, v skladu
s 3. točko 110. člena ZJN-1A.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Siemens d.o.o., Bratislavska
cesta 5, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 22,800.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
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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: 3. 6. 2004.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Javni razpisi
Blago
Ob-16346/04
Podaljšanje roka in obdobja
V javnem razpisu za laboratorijski material, objavljenem v Ur. l. RS, št. 58 z dne
28. 5. 2004, Ob-14701/04, se popravijo naslednje točke:
IV.3.3) rok za sprejemanje prijav je
24. 6. 2004 do 9. ure.
II.3) trajanje javnega naročila: 18 mesecev.
Ministrstvo za zdravje
Ob-16347/04
Podaljšanje roka in obdobja
V javnem razpisu za obvezilni material,
objavljenem v Ur. l. RS, št. 58 z dne 28. 5.
2004, Ob-14704/04, se popravijo naslednje
točke:
IV.3.3) rok za sprejemanje prijav je
23. 6. 2004 do 13. ure.
II.3) trajanje javnega naročila: 18 mesecev.
Ministrstvo za zdravje
Ob-15952/04
Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup motorizirane glave studijskih stativov s spremljajočo
opremo, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 61 z dne 4. 6. 2004, Ob-15006/04, se
IV.3.5) točka popravi in pravilno glasi:
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski ali angleški jezik.
RTV Slovenija, Javni zavod
Št. 5/35/1-04

Ob-15986/04
Popravek
Naročnik Pošta Slovenije, d.o.o. pri objavi
javnega naročila za izdelavo, dobavo in montažo pohištvene opreme na pošti 3104 Celje,
objavljenem v Ur. l. RS, št. 61 z dne 4. 6. 2004,
Ob-15327, popravlja točko II.3) Rok za zaključek javnega naročila, in sicer: rok za zaključek
javnega naročila je 25. 8. 2004.
Pošta Slovenije d.o.o., Maribor
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Št. 2788-04

Ob-15992/04
Popravek
V javnem razpisu za dobavo plinskega
olja D2 in zelenega bencina 95, objavljenem v Ur. l. RS, št. 57-58 z dne 28. 5. 2004,
Ob-14281/04, se spremeni točka II.1.7)
Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali
izvedbe: obvezen bencinski servis na
območju Občine Trbovlje in bencinski
servisi drugje po Sloveniji.
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene.
Javno podjetje
Komunala Trbovlje d.o.o.
Št. 3621-1/2004

Ob-15995/04
Popravek
V objavi javnega razpisa za oddajo naročila za dobavo pisarniškega materiala,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 61, z
dne 4. 6. 2004, Ob-15537/04, pod naslovom
“Storitve” se popravi tako, da gre za javni
razpis: “Blago”
Javna agencija za železniški
promet Republike Slovenije
Ob-16031/04
Popravek
V javnem razpisu za sukcesivno dobavo potrošnega pisarniškega materiala
in potrošnega računalniškega materiala,
naročnika Inštitut za varovanje zdravja
RS, Trubarjeva 2, Ljubljana, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 61 z dne 4. 6. 2004,
Ob-15384/04, na strani 3577, se popravita
točki II.1.7) in IV.2) in se pravilno glasita:
II.1.7) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
IV.2) Merila za oddajo:
1. najnižja končna vrednost ponudbe,
2. reference,
3. certifikat ISO 9001:2000.
Inštitut za varovanje zdravja
Republike Slovenije
Št. 404-08-213/2004-2
Ob-15618/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/433-11-11, 01/471-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo
RS, Urad za logistiko, Oddelek za nabavo,
kontaktni osebi za dvig razpisne dokumentacije Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86,
Dušan Cirar, tel. 01/471-23-48, dodatne
informacije – vodja izvedbe javnega naročila: Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-43, faks 01/431-90-35,
elektronska pošta: boštjan.purkat@mors.si,
dušan.cirar@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Urad za logistiko, Oddelek za nabavo, kontaktni osebi za dvig razpisne dokumentacije
Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan
Cirar, tel. 01/471-23-48, dodatne informacije – vodja izvedbe javnega naročila: Jože
Mokorel, tel. 01/471-25-53, Kardeljeva
ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-23-43, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: boštjan.purkat@mors.si, dušan.cirar@mors.si.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 127/2004-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
akumulatorji za bojna in motorna vozila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: MORS, centralno
skladišče Miheličeva ul. b.š., Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celotni
obseg naročila, ki se pričakuje v ponudbah
je ocenjen na 21,000.000 SIT z vključenim
DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pogodba se sklepa za nabave
akumulatorjev do konca leta 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
potrebno.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
30 dni po prejemu računa na naročnikov
naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo:
1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe)
a) fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetja ali druge ustrezne evidence,
1.2. Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
a) overjeno potrdilo, da so vpisani v
vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov, izdano s strani pristojne izposatave Davčnega urada RS;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
Dokazilo: fotokopija izpiska iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence ali lastna
izjava v skladu z 44. členom ZJN.
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ne starejša od
30 dni od datuma oddaje ponudbe ali lastna
izjava v skladu z 44. členom ZJN.
– da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države
v kateri ima sedež;
Dokazilo:
4.1. za pravne osebe: fotokopija potrdila
izdanega s strani sodišča oziroma pristojnega organa,

4.2. za fizične osebe (samostojni podjetniki in obrtniki): overjeno potrdilo, da so še
vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov
pri izpostavi Davčnega urada ali Obrtne
zbornice;
– 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;
Dokazilo: original potrdilo, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež.
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ne starejša od
30 dni od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila
1. da je finančno in poslovno sposoben;
a) Za pravne osebe (gospodarske
družbe)
Dokazilo: fotokopija obrazca BON 1
in BON 2 skupaj, izdanih v letu 2004 ali
fotokopija BON –1/P izdanih v letu 2004 ali
fotokopija BON 1 in izpisa banke o stanju
sredstev na transakcijskem računu podjetja,
ki vsebuje vse podatke kot BON 2, izdanih
v letu 2004.
b) Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Dokazilo:
a) Originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za
preteklo leto (DURS), vključno z bilanco
stanja za preteklo leto
b) Originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem
računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
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.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
A) skupna
vrednost
ponudbe
z
vključenim DDV – utež 0,50,
B) rok dobave akumulatorjev v dnevih po
prejemu naročilnega lista s strani naročnika
(ne manj kot 8 dni) – utež 0,20,
C) garancijski rok za celotno količino
akumulatorjev (ne manj kot 12 in ne več kot
60 mesecev) – utež 0,20,
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D) brezplačni odvoz neuporabnih akumulatorjev – 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.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Pridobiti ju je mogoče do 12. 7. 2004,
vsak delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS 127/2004-ODP) na transakcijski račun št. 01100-6370191114.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, davčno številko,
št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000127) 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, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika z številko fax-a,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 12. 7. 2004, do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do konca leta 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 7. 2004
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 24, 1000
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 6. 2004.
Ministrstvo za obrambo

predpisi države v kateri ima sedež. Izpisek
ne sme biti starejši od 30 dni šteto od datuma oddaje ponudbe.
2.1.5. Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila
(dokazilo je potrebno predložiti le v primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno).
2.1.6. Originalno potrdilo, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države,
da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež. Če ima sedež v tujini, mora
predložiti tudi potrdilo, da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati v Republiki Sloveniji. Potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni, šteto od datuma
oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
2.1.7. Celoletni prihodek ponudnika mora
v vseh zadnjih treh letih presegati vrednost
javnega naročila, kar ponudnik izkaže z
izkazom uspeha za zadnja tri leta. Kot dokaz
se predloži bilance stanja, izvlečki iz bilance
stanja ali drugim enakovrednim dokazilom.
Če je ponudnik zavezan k revidiranju izkazov mora predložiti revidirane izkaze. Če
ponudnik glede na svojo statusno obliko
ni dolžan dajati takšnih izkazov je dolžan
predložiti davčne napovedi.
2.1.8. Noben izmed računov ponudnika
ne sme biti v zadnjih šestih mesecih blokiran, kar ponudnik izkaže s predložitvijo izjave katere račune ima in obrazcem BON2
za vsak svoj račun. Če se obrazec BON2
za določen račun ne izdaja, se neblokiranost računa izkaže z drugim enakovrednim
dokazilom ali potrdilom banke pri kateri ima
odprt svoj račun.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
2.1.9. Ponudnik mora izkazati vsaj tri
dobave oziroma storitve v zadnjih treh letih,
ki so po vsebini in vrednosti podobne predmetu javnega naročila. Ponudnik izkaže
izpolnjevanje tega pogoja s svojo izjavo in
izjavo, ki jo potrdijo naročniki teh del. Če gre
za skupno ponudbo se reference partnerjev
lahko komulirajo. Reference podizvajalcev
se ne upoštevajo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 220-7/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 7. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 7. 2004 do 14.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.

Ob-15632/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za promet, Uprava RS
za civilno letalstvo, kontaktna oseba:
Valter Premate, tel. 01/47-34-653, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-34-600, faks 01/43-16-035, elektronska pošta: urscl@caa-rs.si, internetni naslov:
www.caa-rs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: dobava gasilskega vozila za letališko gasilsko službo na letališču
Maribor.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava gasilskega vozila za letališko gasilsko službo na letališču Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Letališče Maribor.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet
34.14.42.10-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celoten obseg je razviden iz popisa del – vzorec
predračuna, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 25. 10. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija v višini 5% ponudbene
vrednosti.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: ponudniki morajo predložiti
pogodbo o skupni izvedbi naročila z natačno
opredelitvijo odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo naročila ter z navedbo
imen in strokovne kvalifikacije oseb, ki bodo
odgovorne za izvedbo naročila. Ponudniki
ne glede na vsebino pogodbe odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
2.1.1. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence (za pravne osebe redni izpis iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike
potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov), iz katerega je razvidno, da je pri
pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
Izpisek ne sme biti starejši od 30 dni šteto
od datuma oddaje ponudbe.
2.1.2. Potrdilo ministrstva, pristojnega
za pravosodje, da ponudnik in zakoniti zastopniki ponudnika niso vpisani v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem. Potrdilo predloži
ponudnik in vsak izmed zakonitih zastopnikov (poslovodja, član uprave, prokurist...).
Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni,
šteto od datuma oddaje ponudbe.
2.1.3. Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik in zakoniti zastopniki ponudnika niso v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem. Potrdilo
predloži ponudnik in vsak izmed zakonitih
zastopnikov (poslovodja, član uprave, prokurist...).
2.1.4. Izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno, da
zoper njega ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drag postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom, skladno s
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 7. 2004
ob 12. uri; v sejni sobi Uprave RS za civilno
letalstvo, Kotnikova 19a, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 6. 2004.
Uprava RS za civilno letalstvo
Št. 7/2004
Ob-15669/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Lendava, kontaktna oseba: Jožica Kovačič, Kidričeva 34, 9220
Lendava, Slovenija, tel. 02/578-92-10, faks
02/578-13-64, elektronska pošta: zd.lendava@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zdravstveni dom Lendava, kontaktna oseba: Dragica Horvat,
Kidričeva 34, 9220 Lendava, Slovenija, tel.
02/578-921, faks 02/578-13-64, elektronska
pošta: zd.lendava@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zdravstveni dom Lendava,
kontaktna oseba: Dragica Horvat, Kidričeva 34, 9220 Lendava, Slovenija, tel.
02/578-92-10, faks 02/578-13-64, elektronska pošta: zd.lendava@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zdravstveni dom Lendava, Kidričeva 34, 9220
Lendava, Slovenija, tel. 02/578-921, faks
02/578-13-64, elektronska pošta: zd.lendava@siol.net.
II.1.6) Opis, predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je nabava ampul
in zdravil - seznam je priloga razpisne dokumentacije.
Sposobnost bo kandidatom priznana za
tri leta ali do izvedbe novega javnega naročila s področja, ki je predmet tega javnega
naročila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Zdravstveni dom Lendava
in zdravstvene postaje Črenšovci, Turnišče
in Dobrovnik.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost naročila za 12 mesecev je
7,500.000 SIT. Priložen je seznam popisa
ampul in zdravil, ki se bodo nabavljala.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev, začetek 1. 9. 2004
in konec 1. 9. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bianco menica za resnost ponudbe; ob sklenitvi
pogodbe bo potrebno priložiti še bianco
menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: Zdravstveni dom Lendava.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni
dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vsak delovni dan od
8. do 14. ure v tajništvu zavoda do 30. 6.
2004, po predhodni najavi po faksu. Kontaktna oseba je Dragica Horvat.
Cena: 10.000 SIT.
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Pogoji in način plačila: plačilo na podračun št. 01259-6030921555 s pripisom »javni
razpis za dobavo ampul in zdravil«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 8. 7. 2004 do
10. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: v drugi polovici meseca julija 2004.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 1 mesec od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 6. 2004.
Zdravstveni dom Lendava
Št. 025/2004
Ob-15798/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna
oseba: Služba za komercialne zadeve in
javna naročila RTV – Katarina Novak, Kolodvorska 2, SI-1550, Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-92, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
postavitev centralnega diskovnega polja
v SAN/NAS okolju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet
30.25.00.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet
30.25.00.00-6.
2) Kratek opis: centralno diskovno polje,
SAN/NAS oprema, sistem za varovanje
podatkov.
Sklop št. B
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet
30.25.00.00-6.
2) Kratek opis: oprema za nadgradnjo
SDLT knjižnic.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: postavitev sistema.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
primeru, da skupna vrednost ponudbe presega 30,000.000 SIT, mora kandidat predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe
v znesku 500.000 SIT. Bančna garancija
za resnost ponudbe mora veljati do 31. 8.
2004.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: obvezni
minimalni plačilni rok je najmanj 30 dni po
količinskem prevzemu opreme na lokaciji
naročnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http:

//www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna
naročila – Public Procurement pod oznako
Javno naročilo RTV 025/2004.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi
na podstrani Javna naročila – Public Procurement pod oznako Javno naročilo RTV
025/2004.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public Procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 025/2004.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena – za sklop B.
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: – za sklop A:
1. cena (80%),
2. tehnična ustreznost (7%),
3. reference (5%),
4. garancijska doba (4%),
5. vzdrževanje (4%).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo
je dokumentu določil naročnik: RTV
025/2004-E-ODP/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 7. 2004.
Pogoji in način plačila: spletna verzija razpisne dokumentacije, pridobljena
preko interneta, 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 025/2004-E-ODP/B) in z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 7. 2004 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2004
ob 10. uri; velika sejna soba RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 6. 2004.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-15854/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Dobrova, kontaktna oseba:
Viljem Kovačič, Cesta 7. maja 20, 1356
Dobrova, Slovenija, tel. 01/360-12-22, faks
01/360-12-30, elektronska pošta: o-dobrova.lj@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Osnovna šola Dobrova, kontaktna oseba: Aleš Podlogar, Cesta 7. maja 20,
1356 Dobrova, Slovenija, tel. 01/360-12-27,
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faks 01/360-12-30, elektronska pošta: dobrova.lj@guest.arnes.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Osnovna šola Dobrova, kontaktna oseba: Vida Kreft, Cesta 7. maja 20,
1356 Dobrova, Slovenija, tel. 01/360-12-20,
faks 01/360-12-30, elektronska pošta: o-dobrova.lj@guest.arnes.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Osnovna šola Dobrova, kontaktna oseba:
Jožica Golob, Cesta 7. maja 20, 1356 Dobrova, Slovenija, tel. 01/360-12-20, faks
01/360-12-30, elektronska pošta: o-dobrova.lj@guest.arnes.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago po drugem odstavku
19. člena ZJN-1A.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Osnovna šola Dobrova.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Skupine blaga:
1. splošno prehrambeno blago,
2. sveže meso in izdelki – govedina in
svinjina,
3. perutnina in izdelki,
4. konzervirana živila,
5. čaji,
6. sadni sokovi in sirupi,
7. mleko in mlečni izdelki,
8. mlevski izdelki in testenine,
9. kruh in pekovski izdelki,
10. slaščičarski izdelki,
11. jajca,
12. krompir,
13. jabolka,
14. sadje in zelenjava,
15. zamrznjena živila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2004 in/ali konec
30. 7. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica v znesku 500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katerega je razvidno kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;

– izjavo, da ni dal zavajajočih podatkov;
– izjavo, da zagotavlja zahtevane letne
količine blaga;
– izjavo, da nudi 30-dnevni plačilni rok;
– izjavo, da zagotavlja izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 7. 2004.
Cena. 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: številka bančnega
računa 01221-6030648907.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 7. 2004, vsak delavnik med 8. in 12. uro.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 8. 7. 2004.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 6. 2004.
Osnovna šola Dobrova

– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke
v skladu s predpisi države kjer ima svoj
sedež ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
– da zagotavlja zahtevane letne količine
za vse razpisane vrste blaga iz posameznega sklopa;
– da nudi 30-dnevni plačilni rok;
– da bo dostava blaga fco skladišče
naročnika – razloženo in da nudi odzivni
čas en delovni dan;
– da ponudnik izpolnjuje pogoje in
načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom
o higieni živil-HACCP sistem (Uradni list
RS, št. 60/02 in 104/03) in upošteva druge
predpise o higieni in zdravstveno tehničnih
pogojih v proizvodni in prometu živil izdanih
na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti
živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z
živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02);
– da je ponudnik pravilno in pravočasno
izpolnjeval pogodbene obveznosti iz
prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh
letih pred objavo tega razpisa (da naročnik
ni vlagal upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in neupoštevanja drugih določil
pogodbe).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
– da ima veljavno dovolenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila oziroma izjavo, da po posebnem zakonu takšno dovolenje ni potrebno;
– ponudniku ni bila 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;
– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali je prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik je poravnal davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
– ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel
blokiranega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik ima zagotovljeno kontrolo
kakovosti in sistem HACCP;
– ponudnik zagotavlja dostavo blaga fco
skladišče naročnika – razloženo;
– ponudnik izjavlja, da sprejema razpisne pogoje;

Stran

Št. 025-22/2004
Ob-15860/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za gozdove Slovenije, kontaktna
oseba: Bojan Vintar, Večna pot 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386(1)470-00-51,
faks +386(1)423-53-61, elektronska pošta:
bojan.vintar@zgs.gov.si, internetni naslov:
www.gov.si/zgs/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– feromonske vabe za malega smrekovega lubadarja,
– feromonske vabe za velikega smrekovega lubadarja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: feromonske vabe za
velikega smrekovega lubadarja (Ips typographus L.).
3) Obseg ali količina: 9000 kosov.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: feromonske vabe za
malega smrekovega lubadarja (Pityogenes
chalchographus L.).
3) Obseg ali količina: 9000 kosov.
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Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: feromonske vabe za velikega
smrekovega lubadarja (Ips typographus L.)
– 9000 kosov.
– sklop 2. feromonske vabe za malega
smrekovega lubadarja (Pityogenes chalchographus L.) – 9000 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: sukcesivne dobave do 31. 12.
2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
2. Bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: 45 dni po potrditvi računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. registracija pri pristojnem organu;
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila;
3. ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvez s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil obsojen;
4. v preteklih 3 letih pred začetkom
naročila njegovi vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem;
5. proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali
postopek likvidacije;
6. ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
7. je ekonomsko – finančno sposoben;
8. razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi za izvedbo predmetnega javnega naročila.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Veljavni izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu.
2. Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da je ponudnik registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
4. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, iz katerega je razvidno, da
ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma da so posledice sodbe že izbrisane.
5. Izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica je prenehanje
ponudnikovega poslovanja. Če poslovanje
ponudnika vodi izredna uprava ali če je
uveden kateri koli drug postopek, podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež.
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6. Potrdilo davčnega ali drugega prisojnega organa države, kjer ima ponudnik svoj
sedež, ki izkazuje, 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 Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo, da je ekonomsko-finančno
sposoben:
Pravne osebe: potrjena obrazec BON 1
in BON 2.
– podatke o boniteti poslovanja ponudnika (BON-1) in podatke o plačilni sposobnosti ponudnika (BON-2), na dan odpiranja
ponudb ne smejo biti starejši od 30 dni;
– v primeru odprtega transakcijskega računa pri poslovni banki pa mnenje oziroma
izkaze poslovanja, ki ne sme biti starejši od
30 dni na dan odpiranja ponudb.
Fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik):
– potrdilo banke, pri kateri imajo odprt
transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na transakcijskem
računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe;
– napoved davkov od dejavnosti za preteklo leto, potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco
stanja za preteklo leto.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo, da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo predmetnega javnega naročila:
– seznam najvažnejših opravljenih dobav na osnovi javnih naročil v zadnjih treh
letih, z zneski, datumi in naročniki.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na spodaj navedena merila:
1. kakovost,
2. cena,
3. odzivni čas.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo se lahko prevzame
vsak delavnik od 8. do 12. ure v tajništvu
Zavoda za gozdove Slovenije, Večna pot
2, Ljubljana. Cena razpisne dokumentacije
je 2.000 SIT z upoštevanim DDV. Znesek
se nakaže na TRR št. 01100-6030234244
pri Upravi za javna plačila, sklic na št. 101
– 942. Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne
dokumentacije, mora predložiti potrdilo o
plačilu in posredovati naslednje podatke:
naziv, naslov in davčno številko (če je davčni zavezanec).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 7. 2004 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 7. 2004
ob 10. uri; Zavod za gozdove Slovenije,
Večna pot 2, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: okvirni datum
odločitve o oddaji javnega naročila: 2. 7.
2004.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 6. 2004.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 025-23/2004
Ob-15861/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za gozdove Slovenije, kontaktna
oseba: Bojan Vintar, Večna pot 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386(1)470-00-51,
faks +386(1)423-53-61, elektronska pošta:
bojan.vintar@zgs.gov.si, internetni naslov:
www.gov.si/zgs/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
1. polni zaščitni tulci 1,2 m,
2. polni zaščitni tulci 1,8 m,
3. grobo mrežasti zaščitni tulci 1,5 m,
4. grobo mrežasti zaščitni tulci 1,8 m,
5. fino mrežasti zaščitni tulci 1,2 m,
6. fino mrežasti zaščitni tulci 1,5 m.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: polni zaščitni tulci 1,2 m.
3) Obseg ali količina: 19.000 kosov.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: polni zaščitni tulci 1,8 m.
3) Obseg ali količina: 3.500 kosov.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: grobo mrežasti zaščitni
tulci 1,5 m.
3) Obseg ali količina: 36.000 kosov.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: grobo mrežasti zaščitni
tulci 1,8 m.
3) Obseg ali količina: 31.000 kosov.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: fino mrežasti zaščitni
tulci 1,2 m.
3) Obseg ali količina: 3.500 kosov.
Sklop št. 06
2) Kratek opis: fino mrežasti zaščitni
tulci 1,5 m.
3) Obseg ali količina: 3.500 kosov.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop: polni zaščitni tulci 1,2 m
– 19.000 kosov,
2. sklop: polni zaščitni tulci 1,8 m – 3.500
kosov,
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3. sklop: grobo mrežasti zaščitni tulci
1,5 m – 36.000 kosov,
4. sklop: grobo mrežasti zaščitni tulci
1,8 m – 31.000 kosov,
5. sklop: fino mrežasti zaščitni tulci 1,2 m
– 3.500 kosov,
6. sklop: fino mrežasti zaščitni tulci 1,5 m
– 3.500 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: sukcesivne dobave do 31. 12.
2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
2. Bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: 45 dni po potrditvi računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. registracija pri pristojnem organu;
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila;
3. ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvez s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil obsojen;
4. v preteklih 3 letih pred začetkom
naročila njegovi vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem;
5. proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali
postopek likvidacije;
6. ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
7. je ekonomsko – finančno sposoben;
8. razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi za izvedbo predmetnega javnega naročila.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Veljavni izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu.
2. Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da je ponudnik registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
4. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, iz katerega je razvidno, da
ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma da so posledice sodbe že izbrisane.
5. Izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica je prenehanje
ponudnikovega poslovanja. Če poslovanje
ponudnika vodi izredna uprava ali če je
uveden kateri koli drug postopek, podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež.
6. Potrdilo davčnega ali drugega prisojnega organa države, kjer ima ponudnik svoj
sedež, ki izkazuje, da je poravnal davke in

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: okvirni datum
odločitve o oddaji javnega naročila: 2. 7.
2004.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 6. 2004.
Zavod za gozdove Slovenije

prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo, da je ekonomsko-finančno
sposoben:
Pravne osebe: potrjena obrazec BON 1
in BON 2.
– podatke o boniteti poslovanja ponudnika (BON-1) in podatke o plačilni sposobnosti ponudnika (BON-2), na dan odpiranja
ponudb ne smejo biti starejši od 30 dni;
– v primeru odprtega transakcijskega računa pri poslovni banki pa mnenje oziroma
izkaze poslovanja, ki ne sme biti starejši od
30 dni na dan odpiranja ponudb.
Fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik):
– potrdilo banke, pri kateri imajo odprt
transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na transakcijskem
računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe;
– napoved davkov od dejavnosti za preteklo leto, potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco
stanja za preteklo leto.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo, da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo predmetnega javnega naročila:
– seznam najvažnejših opravljenih dobav na osnovi javnih naročil v zadnjih treh
letih, z zneski, datumi in naročniki.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na spodaj navedena merila:
1. cena,
2. raztržna trdnost,
3. odzivni čas.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo se lahko prevzame
vsak delavnik od 8. do 12. ure v tajništvu
Zavoda za gozdove Slovenije, Večna pot
2, Ljubljana. Cena razpisne dokumentacije
je 2.000 SIT z upoštevanim DDV. Znesek
se nakaže na TRR št. 01100-6030234244
pri Upravi za javna plačila, sklic na št. 101
– 943. Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne
dokumentacije, mora predložiti potrdilo o
plačilu in posredovati naslednje podatke:
naziv, naslov in davčno številko (če je davčni zavezanec).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 7. 2004 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 7. 2004
ob 12. uri; Zavod za gozdove Slovenije,
Večna pot 2, Ljubljana.
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Št. 260-4/04-4
Ob-15863/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca«
Nova Gorica, kontaktna oseba: za predmet
JN: Ivan Leban, dr. med., spec. radiolog
(05/33-01-050); za ekonomska vprašanja:
Stojan Lozar, univ. dipl. ek. (05/33-01-560);
za pravna vprašanja: Katjuša Bizjak, univ.
dipl. pravnica (05/33-01-580), Ulica Padlih
borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel. 05/33-01-550, faks 05/33-01-554,
internetni naslov: www.bolnišnica-go.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica »Dr. Franca
Derganca« Nova Gorica, tajništvo uprave,
kontaktna oseba: Aleksander Đorđević,
prof. fiz. in tehn., Ulica Padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/330-15-50, faks 05/330-15-54, internetni
naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova
Gorica, tajništvo uprave, Ulica Padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN »Telediligiran RTG aparat za diaskopijo« (št.: 260-4/04).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
naročnik objavlja javno naročilo za dobavo in montažo novega telediligiranega
rentgenskega aparata za slikanje pljuč,
abdomna, žil in kosti. Aparat mora omogočati diaskopijo (fluoroskopijo) ter
klasično in digitalno radiografijo. Ponujeno mora ustrezati razpisnim pogojem,
kot sledi:
I) Tehnična specifikacija
Geometrija pregledovalne mize:
– nagib mize +90° do najmanj -10°
(Trendelenburg),
– dolžina mize 235 cm ali več,
– širina mize 65 cm ali več,
– slabljenje žarkov na mizi največ 1 mm
Al (100 kV),
– prečni pomik mize vsaj 33 cm,
– pokrivanje miz s centralnim snopom
najmanj v dolžini 150 cm,
– hitrost pomika mora biti zvezno spremenljiva,
– zvezno nastavljiva razdalja fokus-film
(FFD) od 110 do 150 cm,
– slikanje pod kotom do 40° na vseh FFD
s korekcijo paralakse,
– rotacija RTG cevi vsaj za 90°,
– stopnička za pacienta,
– daljinsko upravljanje za kompresijski
konus,
– možna uporaba standardnih kaset
od formata 18x24 do 35x43 vzdolžno in
prečno,
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– delitev kasete v vseh položajih (zaželeno vsaj na 4 dele v vsakem položaju),
– samodejno zaznavanje velikosti kasete,
– pribor za delo: ročaj za pacienta, klop
za noge (odstranljiva), kompresijski konus,
kompresijski trak.
RTG generator:
– procesorsko krmiljen visokofrekvenčen
izvor visoke napetosti,
– nazivna moč več kot 60 kW,
– regulacija napetosti od 40 do 160 kV,
– čas ekspozicije nastavljiv od 1-10 ms,
– tok nastavljiv od 10 do 640 mA,
– izravnava normalnih nihanj v mreži (10%) za konstantno napetost na cevi
(UPS),
– programska avtomatika z nastavljanjem glede na organe,
– samodejna kontrola količine žarkov
(AEC),
– merjenje doze in shranjevanje v pacientno mapo,
– nastavitev največje doze pri fluoroskopiji,
– pulzna fluoroskopija,
– ustrezno močna RTG cev (glede na
generator),
– hitra anoda (nad 9000/min),
– čas zagona anode največ 0,8 s,
– dva fokusa, manjši največ 0,6 mm večji
najmanj 1 mm,
– hlajenje RTG cevi, ki omogoča velike
obremenitve in dolgo življenjsko dobo (vodno hlajenje),
– »open door« stikalo za preprečevanje
obsevanja izven sobe.
TV veriga:
– slikovni ojačevalec najmanj 30 cm z
dvema povečavama,
– slikovna
kamera
z
ločljivostjo
1024x1024, če je CCD izvedba mora imeti
vsaj 10 bit globine (1024 nivojev sivine),
– zmogljivost sistema do 6 slik/s pri slikanju (DR – 10242 ločljivost) in fluoroskopiji
(FL). Zaželeno je, da je pri DFR (slikanje serij iz diaskopije) zmogljivost še večja četudi
ob manjši ločljivosti (Fluoro loop),
– enostavno upravljanje na novejši
Windows platformi (NT, 2000, XP ali druga
ustrezna platforma),
– subtrakcijska angiografija z algoritmi
za kvantifikacijo zožitev,
– PC tipkovnica z miško za vnašanje
podatkov in upravljanje z njimi, aparat se
upravlja z na dotik občutljivim ekranom,
– delovni pomnilnik najmanj za 64 slik v
polni in najmanj 128 v polovični ločljivosti,
– trajni pomnilnik (disk) za najmanj
10.000 slik,
– najmanj standardne možnosti obdelave slike:
– povečava (zoom),
– pomikanje slike po ekranu,
– rotiranje slike,
– deljenje slike,
– dodajanje oznak oziroma teksta na
sliko,
– ostrenje robov,
DICOM 3 povezava v centralni informacijski sistem (PACS),
– zmogljiv monitor (17’’ in, 1280x1024,
progresivni način) na vozičku in dodatni monitor v pregledovalni sobi (najmanj 19’’ diagonala, najmanj 72Hz, progresivni način).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica »Dr.
Franca Derganca« Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a in Oddelek za radiologijo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja
Bančna garancija za resnost ponudbe
Ponudnik mora ponudbi priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%,
ki jo bo naročnik unovčil v naslednjih primerih:
– če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo po odpiranju ponudb v času veljavnosti ponudbe;
– če izbrani ponudnik v zahtevanem
času ne podpiše pogodbe;
– če izbrani ponudnik v zahtevanem
času ne predloži zahtevanega zavarovanja
za dobro izvedbo posla;
– če se izbrani ponudnik v osmih dneh
ne odzove na poziv za sklenitev pogodbe, ki
je vsebovan v odločitvi o izbiri ponudnika.
Bančna garancija za resnost ponudbe
mora veljati najmanj 3 mesece od roka za
oddajo ponudbe.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu, bo moral hkrati z vsemi podpisanimi
izvodi pogodbe v desetih dneh po podpisu
pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe
izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo
posla v višini 10% od pogodbene vrednosti, ki jo bo naročnik unovčil v naslednjih
primerih:
– če se bo izkazalo, da storitev ni opravljena v skladu s pogodbo ali zahtevami iz
razpisne dokumentacije;
– če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi
kršitev s strani izvajalca;
– če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.
Predložitev bančne garancije je pogoj
za veljavnost pogodbe. Bančna garancija
za dobro izvedbo posla mora veljati do primopredaje plus en dan.
Bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku
Ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu, bo moral ob primopredaji naročniku
izročiti bančno garancijo za odpravo napak
in pomanjkljivosti v garancijski dobi v višini
10% pogodbene vrednosti, z veljavnostjo za
obdobje garancijske dobe plus en dan. Brez
izročitve garancije za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi primopredaja
ni opravljena.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: kupec
se zavezuje pogodbeni znesek za dobavljeno opremo plačati v enkratnem znesku
najmanj v roku 60 dni od dneva izstavitve
računa prodajalca, ki ga bo prodajalec izstavil v zakonskem roku po uspešno opravljeni
primopredaji predmeta pogodbe in zagonu
»v živo« ter podpisu primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih predstavnikov
obeh pogodbenih strank.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti
in sposobnosti
Naročnik bo priznal sposobnost, kot je
navedeno ponudnikom, ki bodo izpolnjevali
pogoje v nadaljevanju:

A) Na poslovnem področju:
– komplet registrskih listov (izpisek iz
sodnega registra) (priloga št. 1), ki odraža
zadnje stanje ponudnika (samostojni podjetnik mora predložiti priglasitveni list DURS);
ter potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila
(priloga št. 2), če ga ponudnik glede na veljavno zakonodajo potrebuje za opravljanje
dejavnosti;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti vodilnih delavcev (priloga
št. 3), da v preteklih petih letih pred pričetkom tega javnega naročila delavci, ki
so registrirani zastopniki ponudnika, niso
bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi
s poslovanjem;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje (priloga št. 4), da ponudnik v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem, oziroma
mu ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila (zahtevek za pridobitev potrdila je
dostopen v elektronski obliki na spletni strani
ministrstva za pravosodje: www.gov.si/mp/ v
rubriki elektronsko poslovanje – obrazci in
navodila – potrdilo iz kazenske evidence
za pravne osebe – oziroma za fizične, če je
ponudnik s.p.);
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, 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 opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
z naslednjo vsebino: (priloga št. 5) »Pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam v zadnjim petih letih pred
objavo javnega naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki
bi bilo povezano z našim poslovanjem in
nam ni bila izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero bi nam bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila. Izjavljamo tudi, da nismo
v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja podkupovanja in nismo bili
obsojeni za to kaznivo dejanje.«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik s katero ponudnik zagotavlja, da
izpolnjuje pogoje, določene v Zakonu o
zdravilih in medicinskih pripomočkih o registraciji dobavitelja medicinskih pripomočkov
ter o registraciji medicinskega pripomočka
(priloga št. 6) s priloženim potrdilom o registraciji dobavitelja medicinskih pripomočkov
ter potrdilom o registraciji medicinskega pripomočka, ki ga ponuja: »Pod kazensko in
materialno odgovornostjo izjavljamo, da
izpolnjujemo pogoje, določene v Zakonu o
zdravilih in medicinskih pripomočkih o registraciji dobavitelja medicinskih pripomočkov
ter o registraciji medicinskega pripomočka
in prilagamo potrdilo o registraciji dobavitelja medicinskih pripomočkov ter potrdilo
o registraciji medicinskega pripomočka, ki
ga ponujamo.«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik s katero ponudnik zagotavlja, da
ponujena oprema ustreza predpisom varstva pri delu ter standardom in normativom,
ki jih narekujejo predpisi Republike Slovenije in EU (priloga št. 9): »Pod kazensko in
materialno odgovornostjo izjavljamo, da po-
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nujena oprema ustreza predpisom varstva
pri delu ter standardom in normativom, ki
jih narekujejo predpisi Republike Slovenije
in EU.«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja,
da je ponujeni RTG aparat in pripadajoči
software zadnje generacije (priloga št. 10):
»Pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavljamo, da je ponujeni RTG aparat in pripadajoči software zadnje generacije.«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše ponudnik, s katero zagotavlja dostavo
opreme franco naslov zavoda in montažo
na lastne stroške (priloga št. 15): »Pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da zagotavljamo dostavo opreme
franco naslov zavoda in montažo na lastne
stroške.«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja, da
bo pridobil in dostavil soglasje naročnika za
načrt postavitve aparata v prostor (priloga
št. 16): »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo pridobili in dostavili soglasje naročnika za načrt postavitve
aparata v prostor.«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja, da
bo dostavil projektantski popis za morebitna
dodatna dela v prostor z obrazložitvijo, s ciljem pridobitve uporabnega dovoljenja (priloga št. 17): »Pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavljamo, da bomo dostavili
projektantski popis za morebitna dodatna
dela v prostor z obrazložitvijo, s ciljem pridobitve uporabnega dovoljenja.«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja,
da bo za ceno navedeno v ponudbi pred
primopredajo pridobil uporabno dovoljenje
s strani ZVD za dobavljeni aparat, brez dodatnih stroškov (priloga št. 19): »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,
da bomo za ceno navedeno v ponudbi pred
primopredajo pridobil uporabno dovoljenje
s strani ZVD za dobavljeni aparat, brez dodatnih stroškov.«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja, da
bo za ceno navedeno v ponudbi po dobavi
in montaži izvedel usposabljanje zaposlenih
radioloških inženirjev, tehnikov in vzdrževalnega osebja naročnika za uporabo opreme,
ki jo ponuja (priloga št. 20): »Pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavljamo,
da bomo za ceno navedeno v ponudbi po
dobavi in montaži izvedli usposabljanje zaposlenih radioloških inženirjev, tehnikov in
vzdrževalnega osebja naročnika za uporabo
opreme, ko jo ponuja.«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja da
bo dostavil garancijsko izjavo za najmanj
2-letno garancijo za celoten aparat šteto
od uspešno opravljene primopredaje (priloga št. 21): »Pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavljamo, da zagotavljamo da bomo dostavili garancijsko izjavo
za najmanj 2-letno garancijo za celoten
aparat šteto od uspešno opravljene primopredaje.«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja da
bo dobavil aparat v 90 dneh po podpisu pogodbe (priloga št. 22): »Pod kazensko in
materialno odgovornostjo izjavljamo, da zagotavljamo bomo dobavili aparat v 90 dneh
po podpisu pogodbe.«;

je v ponudbi predložil prospekte ponujene
opreme z navedbo bistvenih tehničnih lastnosti ter da bo v primeru izbora po javnem
naročilu predložil servisne priročnike in navodila za uporabo v slovenskem jeziku (priloga št. 12): »Pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavljamo, da smo v ponudbi
predložili prospekte ponujene opreme z navedbo bistvenih tehničnih lastnosti ter da
bomo v primeru izbora po javnem naročilu
predložili servisne priročnike in navodila za
uporabo v slovenskem jeziku.«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja,
da bo strokovni skupini/komisiji za oceno
ponudb omogočil brezplačen ogled ponujenega delujočega aparata na terenu (priloga št. 13): »Pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavljamo, da bo strokovni
skupini/komisiji za oceno ponudb omogočili
brezplačen ogled ponujenega delujočega
aparata na terenu.«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja, da
bo za ceno navedeno v ponudbi odstranil
obstoječi RTG aparat iz prostora naročnika,
brez dodatnih stroškov (priloga št. 18): »Pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo za ceno navedeno v ponudbi odstranili obstoječi RTG aparat iz prostora
naročnika, brez dodatnih stroškov.«.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 8. 2004.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 8. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do zaključka izvedbe javnega naročila (48 mesecev od podpisa pogodbe).
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila
ne potrebujejo predstavniki ponudnikov,
ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo
opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 8. 2004
ob 12.15, v prostorih sejne sobe upravne
službe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 6. 2004.
Splošna bolnišnica
»dr. Franca Derganca«, Nova Gorica

– pogodba o skupnem nastopanju oziroma pogodba s podizvajalcem (priloga št.
24), če ponudnik nastopa s partnerji ali podizvajalci. Če ponudnik ne nastopa s partnerji ali podizvajalci, potem mu te priloge ni
potrebno predložiti.
B) Na področju referenc, tehničnih zmogljivosti in kadrov:
– ponudnik ima najmanj 1 potrjeno referenco ustanove, kjer je že dobavil enako ali
podobno opremo v Republiki Sloveniji ali v
EU (kar je razvidno iz obrazca prijava-reference).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja
odlog plačila najmanj 60 dni od prejema
računa, izdanega v zakonskem roku od
uspešno opravljene primopredaje (priloga
št. 14): »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da zagotavljamo odlog
plačila najmanj 60 dni od prejema računa,
izdanega v zakonskem roku od uspešno
opravljene primopredaje.«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja
da ima izjavo banke, da bo dobil garancijo za odpravo napak in pomanjkljivosti v
garancijski dobi v višini 10% pogodbene
vrednosti za čas trajanja garancijske dobe
plus en dan (priloga št. 23): »Pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavljamo, da
imamo izjavo banke, da bomo dobili garancijo za odpravo napak in pomanjkljivosti v
garancijski dobi v višini 10% pogodbene
vrednosti za čas trajanja garancijske dobe
plus en dan.«.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik s katero ponudnik zagotavlja,
da bo za čas pričakovane uporabne dobe
(dobe eksploatacije) aparata (12 let) zagotavljal pooblaščeno servisno službo v
RS, preko katere bo na poziv naročnika v
najkrajšem možnem času odpravil napake,
pomanjkljivosti ali okvare opreme (priloga
št. 7) s priloženim potrdilom: »Pod kazensko in materilno odgovornostjo izjavljamo,
da bomo za čas pričakovane uporabne
dobe (dobe eksploatacije) aparata (12 let)
zagotavljali pooblaščeno servisno službo v
RS, preko katere bomo na poziv naročnika v
najkrajšem možnem času odpravili napake,
pomanjkljivosti ali okvare opreme.«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik s katero ponudnik zagotavlja,
da bo za čas pričakovane uporabne dobe
(dobe eksploatacije) aparata (12 let) zagotavljal rezervne dele v RS (priloga št. 8) s
priloženim potrdilom: »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo
za čas pričakovane uporabne dobe (dobe
eksploatacije) aparata (12 let) zagotavljali
rezervne dele v RS.«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja,
da bo za čas pričakovane uporabne dobe
aparata (dobe eksploatacije) aparata (12
let) redno brezplačno nadgrajeval programsko opremo (priloga št. 11): »Pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavljamo, da
bomo za čas pričakovane uporabne dobe
aparata (dobe eksploatacije) aparata (12 let)
redno brezplačno nadgrajevali programsko
opremo.«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja, da
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Ob-15864/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, Služba za komercialne zadeve in javna naročila, Sonja
Snedec, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana,
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/475-21-96,
faks 01/475-21-86, elektronska pošta: jav-
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na.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 029/2004-E-ODP/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup monitorjev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: RTV Slovenija, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet
33.19.51.00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet
33.19.51.00-4.
2) Kratek opis: monitorji s katodno cevjo
tipa Trinitron.
3) Obseg ali količina: po razpisni dokumentaciji, ki je na voljo na spletnem naslovu:
http://rtvslo.si/razpisi, na podstrani Javna
naročila – Public Procurement pod številko
RTV 029/2004.
Sklop št. B
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet
33.19.51.00-4.
2) Kratek opis: monitorji s katodno cevjo.
3) Obseg ali količina: po razpisni dokumentaciji, ki je na voljo na spletnem naslovu:
http://rtvslo.si/razpisi, na podstrani Javna
naročila – Public Procurement pod številko
RTV 029/2004.
Sklop št. C
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet
33.19.51.00-4.
2) Kratek opis: monitorji s katodno cevjo
in z EBU fosforji.
3) Obseg ali količina: po razpisni dokumentaciji, ki je na voljo na spletnem naslovu:
http://rtvslo.si/razpisi, na podstrani Javna
naročila – Public Procurement pod številko
RTV 029/2004.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
monitorjev po sklopih.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe (izdana s strani
banke ali zavarovalnice), brezpogojna in
plačljiva na prvi poziv, veljavna do 6. 10.
2004, v vrednosti: za vse sklope: 1,100.000
SIT; za sklop A: 500.000 SIT; za sklop B:
400.000 SIT; za sklop C: 250.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po
razpisni dokumentaciji, ki je na voljo na
spletnem naslovu: http://rtvslo.si/razpisi, na
podstrani Javna naročila – Public Procurement pod številko RTV 029/2004.
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III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: po razpisni dokumentaciji, ki je na voljo na spletnem naslovu:
http://rtvslo.si/razpisi, na podstrani Javna
naročila – Public Procurement pod številko
RTV 029/2004.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je na voljo
na spletnem naslovu: http://rtvslo.si/razpisi,
na podstrani Javna naročila – Public Procurement pod številko RTV 029/2004.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji, ki je na voljo na spletnem
naslovu: http://rtvslo.si/razpisi, na podstrani
Javna naročila – Public Procurement pod
številko RTV 029/2004.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji,
ki je na voljo na spletnem naslovu: http:
//rtvslo.si/razpisi, na podstrani Javna naročila – Public Procurement pod številko RTV
029/2004.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
Pri posameznem sklopu bo izbran ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno za posamezen sklop.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 7. 2004.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija v pisni obliki bo na razpolago za
6.000 SIT z vključenim DDV po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu 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 029/2004-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja. Spletna
verzija razpisne dokumentacije, pridobljena
preko interneta, je brezplačna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 7. 2004 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 6. 10. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 7. 2004
ob 11. uri; velika sejna soba – 5 nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 6. 2004.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-15892/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS),
kontaktna oseba: Blaž Bogataj, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/470-00-50, faks 01/423-53-61, elektronska pošta: Blaz.Bogataj@zgs.gov.si, internetni naslov: http://www.zgs.gov.si.

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
informacijska oprema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: centralna enota in območne enote ZGS.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: računalniki s pripadajočo
opremo (zasloni, tipkovnice, miške, enote za arhiviranje podatkov, skener, UPS,
USB diski).
3) Obseg ali količina: 81 računalnikov z
zasloni, 10 enot za arhiviranje podatkov, 1
skener, 2 UPS-a, 6 USB diskov.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: tiskalniki za pisarniško
delo (laserski, črnilni).
3) Obseg ali količina: 28 kosov.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: tiskalniki za kartografijo.
3) Obseg ali količina: 14 kosov 24” in 1
kos 42”.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: digitalni projektor.
3) Obseg ali količina: 2 kosa.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: ostala računalniška oprema.
3) Obseg ali količina: 3 kose – omara
za strežnik.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
I. sklop: računalniki – 81 kosov, II. sklop:
tiskalniki za pisarniško delo – 28 kosov, III.
sklop: tiskalniki za kartografijo – 15 kosov,
IV. sklop: digitalni projektorji – 2 kosa, V.
sklop: ostalo.
Specifikacije informacijske opreme v
sklopih so navedene v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: iz
razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: 30 dni po potrditvi računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. registracija pri pristojnem organu;
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila;
3. ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil obsojen;
4. v preteklih 3 letih pred začetkom
naročila njegovi vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem;
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5. proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali
postopek likvidacije;
6. ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
7. je ekonomsko – finančno sposoben;
8. razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi za izvedbo predmetnega javnega naročila.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Veljavni izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu.
2. Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da je ponudnik registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
4. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, iz katerega je razvidno, da
ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma da so posledice sodbe že izbrisane.
5. Izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica je prenehanje
ponudnikovega poslovanja. Če poslovanje
ponudnika vodi izredna uprava ali če je
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež.
6. Potrdilo davčnega ali drugega prisojnega organa države, kjer ima ponudnik svoj
sedež, ki izkazuje, 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 Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo, da je ekonomsko-finančno
sposoben:
Pravne osebe: potrjena obrazec BON 1
in BON 2.
– podatke o boniteti poslovanja ponudnika (BON-1) in podatke o plačilni sposobnosti ponudnika (BON-2), na dan odpiranja
ponudb ne smejo biti starejši od 30 dni.
V primeru odprtega transakcijskega računa pri poslovni banki pa mnenje oziroma
izkaze poslovanja, ki ne sme biti starejši od
30 dni na dan odpiranja ponudb.
Fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik):
– potrdilo banke, pri kateri imajo odprt
transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na transakcijskem
računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe;
– napoved davkov od dejavnosti za preteklo leto, potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco
stanja za preteklo leto.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo o ustreznem certifikatu proizvajalca operacijskih sistemov za celoten
sistem (sklop 1 certifikat ustreznosti strojne
opreme z WIN XP).

II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: suhomesni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: zelenjava, sadje in jajca.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: kruh in pekovsko pecivo.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 06
2) Kratek opis: zamrznjene ribe in zelenjava.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 07
2) Kratek opis: sokovi in sirupi.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 08
2) Kratek opis: jajčne testenine.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 9
2) Kratek opis: ostalo prehrambeno
blago.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004 in/ali konec
31. 8. 2007.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu – izpisek iz sodne ali druge
evidence;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti,
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno – izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da
ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima sedež – izpisek iz
sodne ali druge enakovredne evidence;
– da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev javnega naročila
– pisna izjava ponudnika.

In drugo po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. garancijski rok,
2. odzivni čas od prijave napake,
3. rok za odpravo napak od prijave napake,
4. zamenjava z novo opremo.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 6. 2004.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delavnik od 8. do 12. ure v tajništvu Zavoda za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, Ljubljana. Cena razpisne dokumentacije je 2.000 SIT z upoštevanim DDV. Znesek se nakaže na TR št. 01100-6030234244
pri Upravi za javna plačila, sklic na številko
101 – 941. Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne dokumentacije, mora predložiti potrdilo
o plačilu in posredovati naslednje podatke:
naziv, naslov in davčno številko (če je davčni
zavezanec).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 6. 2004 do 8.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pri odpiranju so lahko
navzoči pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 6. 2004
ob 9. uri; Zavod za gozdove, Večna pot 2,
1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 6. 2004.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 103
Ob-15894/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Elvire Vatovec Prade-Koper/Scuola Elementare Elvira Vatovec Prade-Capodistria, kontaktna oseba:
Margerita Manfreda, Pobeška cesta 52, Prade, 6000 Koper-Capodistria, Slovenija, tel.
05/65-32-531, faks 05/65-30-059, elektronska pošta: O-prade.kpafnaguest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago – po sklopih oziroma
skupinah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Elvire
Vatovec Prade–Koper, Pobeška cesta 52,
Prade, Koper.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke – potrdilo, ki ga izda davčni urad (DURS).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik zagotavlja vse artikle in
celotno ocenjeno letno količino blaga iz
skupine prehrambenega blaga, na katero
se prijavlja na razpis – pisna izjava ponudnika;
– da nudi plačilo blaga po dobavi, z
10-dnevnim zbirnikom, v 60 dneh po datumu
izstavitve računa – pisna izjava ponudnika;
– da zagotavlja dostavo blaga fco sedež
OŠ Elvire Vatovec Prade-Koper – razloženo
– pisna izjava ponudnika;
– da bo ponudnik, po potrebi, dostavljal
vzorce blaga in naročnika obveščal o akcijskih prodajah – pisna izjava ponudnika;
– da zagotavlja odzivni čas 24 ur – pisna
izjava ponudnika;
– da izvaja notranji nadzor po sistemu
HACCP – pisna izjava ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena za skupino oziroma
sklop blaga.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 12.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo znesek za razpisno dokumentacijo
vplačati na transakcijski račun naročnika
št. 01250-6030656798 pri UJP Koper s
pripisom: za razpisno dokumentacijo-prehrambeno blago.
Pred dvigom razpisne dokumentacije
mora ponudnik predložiti potrdilo o vplačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 7. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 7. 2004
ob 10. uri; Osnovna šola Elvire Vatovec
Prade – Koper, Pobeška cesta 52, Prade,
Koper.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
V.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored
za objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 6. 2004.
Osnovna šola Elvire Vatovec Prade –
Koper
Ob-15904/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna
oseba: Franci Šoško, Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/291-44-91,
faks 01/291-48-33, elektronska pošta: nabava@slo-zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
tolčenec 18.000 m3 in sipina 2.000 m3.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: namembne postaje
po lokacijah: Ljubljana in okolica, Celje in
okolica, Maribor in okolica, Novo mesto in
okolica, Postojna in okolica, Nova Gorica in
okolica in Murska Sobota in okolica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklopi od 1 do 7 – 18.000 m3 tolčenec,
– sklopi od 8 do 14 – 2.000 m3 sipina.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 30. 7. 2004 in/ali konec
do 30. 6. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija v znesku 4,500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 90 dni od datuma dobave.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– 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.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedene v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena do 95 točk,
2. plačilni rok do 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 7. 2004 do
12. ure.
Cena: 8.000 SIT + 1.600 SIT (DDV);
valuta: pred prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na TRR št.
02923-0019346887 pri NLB d.d. Ljubljana,
tuji ponudniki pa 35 EUR na devizni račun
NLB01000-0000200097-900-7100-59384/4.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o
plačilu.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 7. 2004 do 12.
ure v tajništvu Centra za nabavo.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 8. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov
ali zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 7. 2004
ob 9. uri; Center za nabavo, sejna soba št.
606, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 6. 2004.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-15907/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Banka Slovenije, kontaktna oseba: Marjan
Kadunc, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-19-540, faks
01/47-19-730, elektronska pošta: marjan.kadunc@bsi.si, internetni naslov: http:
//www.bsi.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava pisarniškega materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev; začetek 1. 8. 2004
in/ali konec 1. 8. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni
dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: cena, ustreznost specifikaciji materiala, dobavni rok, plačilni pogoji.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 7. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na poravnalni
račun Banke Slovenije 01000-0000100090,
sklic M05 312709927-3300.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 7. 2004 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2004
ob 11. uri; Banka Slovenije, Slovenska cesta
35, Ljubljana, soba 537.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 6. 2004.
Banka Slovenije

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
pismo o nameri banke, da bo ponudniku
izdala bančno garancijo za odpravo napak
v garancijski dobi v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
25% vrednosti v 30 dneh po dobavi, ostalo v
najmanj 3 brezobrestnih mesečnih obrokih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu, za kar mora predložiti izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– da ima potrdilo o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov, ki ga izdaja Agencije RS za zdravila in medicinske
pripomočke;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen;
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne
vodi izredna uprava;
– da ima poravnane davke in prispevke,
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, zapadle od dneva dviga potrdila,
ki ga izda pristojni davčni urad ali carinska
uprava;
– da ponudniku v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje v
zvezi z njegovim poslovanjem ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero bi bilo ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila
oziroma so posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON-1/P, ki ga izdaja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve;
– potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran;
– referenčna lista z navedbo vsaj dveh
kupcev oziroma naročnikov, ki jim je dobavil
in opremil podobno opremo z dokazili v obliki potrdila za vsak posel posebej, izdanih s
strani naročnikov;
– izpolnjena lastna izjava o plačilnih pogojih, ki so 25% vrednosti 30 dni od datuma
podpisa zapisnika o prevzemu, ostalo pa v
najmanj 3 brezobrestnih mesečnih obrokih;
– izpolnjena lastna izjava, da so v ponudbeni ceni vključeni vsi nabavni stroški
v smislu transportne klavzule DDP Splošna
bolnišnica Murska Sobota, davek na dodano vrednost, stroški montaže in stroški
poduka delavcev naročnika za ravnanje in
delo z opremo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpolnjena lastna izjava o sposobnosti
dobaviti opremo iz razpisa najkasneje 60 dni
od podpisa pogodbe;
– izpolnjena lastna izjava o zagotovljenem odzivnem času za servisiranje opreme,
ki ne sme biti daljši od 6 ur (lahko je krajši)
od javljanja napake;
– izpolnjena lastna izjava o zagotavljanju dobave rezervnih delov in pooblaščenega servisa, tako v času garancije, kot tudi
po njenem izteku, v za to opremo normalni
življenjski dobi;

Ob-15908/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod Hrastovec-Trate, kontaktna oseba: Raduha Andreja, Hrastovec 22, 2230
Lenart, Slovenija, tel. 02/729-35-42, faks
02/729-35-69.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava ekstra lahkega kurilnega olja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Hrastovec 22, 2230
Lenart.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
500.000 l.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ponudnik mora ob podpisu pogodbe predložiti menico za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v vrednosti 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo dobavljeno blago plačeval v roku 45 dni
od prejema računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: dokazilo o registraciji, dokazilo, da proti
ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in da
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe, potrdilo o nekaznovanosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo o
poravnanih davkih, dokazila o finančnem
poslovanju, potrdilo/a poslovne/ih bank pri
kateri/h ima ponudnik odprt/e TRR o ponudnikovi solventnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika, da je tehnično sposoben izvesti JN, izjava ponudnika,

dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da zakon podjetju ne prepoveduje
sklenitve pogodbe, izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti, izpolniti
referenčno listo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 7. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki lahko
pridobijo razpisno dokumentacijo osebno
vsak delavnik od 9. do 12. ure ali po pošti.
V ceno je že vključen DDV, na TRR Zavoda
Hrastovec-Trate, št. 01100-6030300592,
sklic na številko 04-4 pri UJP Slovenska
Bistrica. Ponudnik mora ob dvigu razpisne dokumentacije predložiti kopijo potrdila
o plačilu, davčno številko in točen naslov
ponudnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 7. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 75 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščene osebe ponudnika, ki predložijo pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 7. 2004
ob 13. uri; Zavod Hrastovec-Trate, Hrastovec 22, 2230 Lenart.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 6. 2004.
Zavod Hrastovec-Trate
Ob-15920/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Murska Sobota, kontaktna oseba: Slavica Heric, Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/512-31-00, faks 02/512-10-07, elektronska pošta: bolnisnica_m.sobota@email.si,
internetni naslov: http://www.sb-ms.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
naprava za reverzno osmozo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: interni oddelek Splošne
bolnišnice Murska Sobota.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 komad.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
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– izpolnjena lastna izjava o garancijski
dobi za aparate;
– predložen CE certifikat pooblaščene
institucije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena – 80%,
2. plačilni pogoji – 15%,
3. garancija – 5%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 7. 2004.
Cena: 8.000 SIT.
Pogoji in način plačila: UJP-MS:
01100-6030278282 s pripisom »Plačilo RD
– JN 04«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 7. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 7. 2004
ob 12.30; Splošna bolnišnica Murska Sobota.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 6. 2004.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Ob-15922/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Murska Sobota, kontaktna oseba: Slavica Heric, Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/512-31-00, faks 02/512-10-07, elektronska
pošta: bolnisnica_m.sobota@email.si, internetni naslov: http://www.sb-ms.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ultrazvok za področje abdomna in mehkih delov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: rentgenološki oddelek
Splošne bolnišnice Murska Sobota.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 komad.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2% ponudbene vrednosti,
– pismo o nameri banke, da bo ponudniku izdala bančno garancijo za odpravo
napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
25% vrednosti v 30 dneh po dobavi, ostalo v
6 brezobrestnih mesečnih obrokih.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu, za kar mora predložiti izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– da ima potrdilo o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov, ki ga izdaja Agencije RS za zdravila in medicinske
pripomočke;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen;
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne
vodi izredna uprava;
– da ima poravnane davke in prispevke,
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, zapadle od dneva dviga potrdila,
ki ga izda pristojni davčni urad ali carinska
uprava;
– da ponudniku v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje v
zvezi z njegovim poslovanjem ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba,
s katero bi bilo ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila oziroma so posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON-1/P, ki ga izdaja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve;
– potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran;
– referenčna lista z navedbo vsaj treh
kupcev oziroma naročnikov, ki jim je dobavil
in opremil podobne ultrazvoke z dokazili v
obliki potrdila za vsak posel posebej, izdanih s strani naročnikov ter referenčno listo
proizvajalca opreme, da je dobavil najmanj
10 ultrazvokov enakega tipa uporabnikom
v EU;
– izpolnjena lastna izjava o plačilnih pogojih, ki so 25% vrednosti 30 dni od datuma
podpisa zapisnika o prevzemu, ostalo pa v
6 brezobrestnih mesečnih obrokih;
– izpolnjena lastna izjava, da so v ponudbeni ceni vključeni vsi nabavni stroški
v smislu transportne klavzule DDP Splošna
bolnišnica Murska Sobota, davek na dodano
vrednost, stroški montaže in stroški poduka
delavcev naročnika za ravnanje in delo z
opremo – minimalno 40 ur.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpolnjena lastna izjava o sposobnosti
dobaviti opremo iz razpisa najkasneje 60 dni
od podpisa pogodbe;
– izpolnjena lastna izjava o zagotovljenem odzivnem času za servisiranje opreme,
ki ne sme biti daljši od 6 ur (lahko je krajši)
od javljanja napake;
– izpolnjena lastna izjava o zagotavljanju dobave rezervnih delov in pooblaščenega servisa, tako v času garancije, kot tudi
po njenem izteku, v za to opremo normalni
življenjski dobi;
– izpolnjena lastna izjava o garancijski
dobi za aparate;
– predložen CE certifikat pooblaščene
institucije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.

IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena – 80%,
2. kvaliteta – 16%,
3. garancija – 4%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 7. 2004.
Cena: 8.000 SIT.
Pogoji in način plačila: UJP-MS:
01100-6030278282 s pripisom »Plačilo RD
– JN 03«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 7. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 7. 2004
ob 12.30; Splošna bolnišnica Murska Sobota.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 6. 2004.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Ob-15947/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., kontaktna oseba: Janez Kopač, Verovškova 70,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97-44,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta: janez.kopac@energetika-lj.si, internetni naslov: http://www.holdingljubljana.si/energetika.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., kontaktna oseba: Nives Nardin,
Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/588-97-04, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: nives.nardin@energetikaa-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: po pošti na
naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana; ali
osebno v vložišče Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PSP 43-04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izbira dobavitelja osebnih računalnikov,
monitorjev in tiskalnikov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Verovškova
62 in 70.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 171
kosov računalniške strojne opreme.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
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višini 2,000.000 SIT, bančna garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30-dnevni rok plačila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu,
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava,
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek,
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež,
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati,
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– skupni prihodki v letu 2002 morajo znašati najmanj 300,000.000 SIT,
– dokazila o finančni sposobnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dobavni rok – 30 dni,
– garancijski roki,
– servisiranje opreme,
– odzivni čas,
– rok za odpravo napake,
– skladnost opreme s HCL certifikatom,
– programska oprema za nadzor delovanja strojne opreme in šolanje,
– načrt za upeljavo,
– tehnična dokumentacija,
– zaposleni in strokovna znanja,
– reference,
– ostali pogoji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PSP 43-04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 7. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o. št.: 02924-0253764022 s
sklicem na št. 100-43-04. Vplačilo je možno
tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000
Ljubljana. Znesek plačila razpisne dokumentacije vključuje 20% davek na dodano
vrednost.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 7. 2004 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 18. 8. 2004.

IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 7. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki lahko
pridobijo razpisno dokumentacijo osebno
vsak delavnik od 9. do 12. ure ali po pošti.
V ceno je že vključen DDV, na TRR Zavoda
Hrastovec-Trate, št. 01100-6030300592,
sklic na številko 04-4 pri UJP Slovenska
Bistrica. Ponudnik mora ob dvigu razpisne dokumentacije predložiti kopijo potrdila
o plačilu, davčno številko in točen naslov
ponudnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 7. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 75 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščene osebe ponudnika, ki predložijo pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 7. 2004
ob 13.30; Zavod Hrastovec-Trate, Hrastovec 22, 2230 Lenart.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 6. 2004.
Zavod Hrastovec-Trate

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2004
ob 12. uri; Sejna soba v pritličju poslovne
zgradbe Energetike Ljubljana, d.o.o. na
Verovškovi 70.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 6. 2004.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-15948/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod Hrastovec-Trate, kontaktna oseba: Raduha Andreja, Hrastovec 22, 2230
Lenart, Slovenija, tel. 02/729-35-42, faks
02/729-35-69.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 5/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava cigaretov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Hrastovec 22, 2230
Lenart.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ponudniki morajo ponuditi količino po v
razpisni dokumentaciji predloženem predračunu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ponudnik mora ob podpisu pogodbe predložiti menico za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v vrednosti 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo dobavljeno blago plačeval v roku 45 dni
od prejema računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: dokazilo o registraciji, dokazilo, da proti
ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, in da
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe, potrdilo o nekaznovanosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo o
poravnanih davkih, dokazila o finančnem
poslovanju, potrdilo/a poslovne/ih bank pri
kateri/h ima ponudnik odprt/e TRR o ponudnikovi solventnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika, da je tehnično sposoben izvesti JN, izjava ponudnika,
dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da zakon podjetju ne prepoveduje
sklenitve pogodbe, izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti, izpolniti
referenčno listo, ceniki.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.

Stran

Št. 1078/04
Ob-15988/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Preserje, kontaktna oseba:
Jasna Beltram, Preserje 60, 1352 Preserje, Slovenija, tel. 01/360-12-60, faks
01/363-30-16, elektronska pošta: os.preserje@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis, predmet javnega naročila:
prehrambeno blago.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Preserje 60, Preserje in
Rakitna 54, Rakitna.
II.1.9) Razdelitev na sklope:
Sklop št. 01
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: dobave za šolsko leto v razdobju od 1. 9. 2004 do
30. 6. 2007.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: dobave za šolsko leto v razdobju od 1. 9. 2004 do
30. 6. 2007.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: ribe in konzervirane ribe.
3) Obseg ali količina: dobave za šolsko leto v razdobju od 1. 9. 2004 do
30. 6. 2007.
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Sklop št. 04
2) Kratek opis: kruh in pekovsko pecivo.
3) Obseg ali količina: dobave za šolsko leto v razdobju od 1. 9. 2004 do 30.
6. 2007.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: slaščičarski izdelki in
pecivo.
3) Obseg ali količina: dobave za šolsko leto v razdobju od 1. 9. 2004 do 30.
6. 2007.
Sklop št. 06
2) Kratek opis: žita, mlevski izdelki in
testenine.
3) Obseg ali količina: dobave za šolsko leto v razdobju od 1. 9. 2004 do 30.
6. 2007.
Sklop št. 07
2) Kratek opis: zamrznjeni izdelki iz
testa.
3) Obseg ali količina: dobave za šolsko leto v razdobju od 1. 9. 2004 do 30.
6. 2007.
Sklop št. 08
2) Kratek opis: sveže sadje ter zelenjava
in suhe stročnice.
3) Obseg ali količina: dobave za šolsko leto v razdobju od 1. 9. 2004 do 30.
6. 2007.
Sklop št. 09
2) Kratek opis: sadni sokovi.
3) Obseg ali količina: dobave za šolsko leto v razdobju od 1. 9. 2004 do 30.
6. 2007.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: ostalo prehrambeno
blago.
3) Obseg ali količina: dobave za šolsko leto v razdobju od 1. 9. 2004 do 30.
6. 2007.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
prehrambenega blaga v obdobju treh let.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 9. 2004 in konec
30. 6. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni plačilni rok je 30 dni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
a) da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
b) da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila,
c) da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
d) da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
e) 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 RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati.
Izpolnjevanje pogojev ponudnik dokazuje z dokazili, ki jih za navedene pogoje
določa ZJN-1A.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila
a) vsaj pet referenc ponudnika za enakovredne dobave prehrambenega blaga po
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vrsti in vrednosti v zadnjih treh letih oziroma
v razdobju 2001 do vključno 2003 skupaj s
potrdili o dobro izvedenem javnem naročilu
z vrednostmi in letom dobave (obrazec razpisne dokumentacije),
b) izjava ponudnika, da bo v primeru, da
bo izbran za najugodnejšega ponudnika,
najkasneje v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe naročniku predložil fotokopijo police o zavarovanju odgovornosti z zavarovalno vsoto
najmanj 5 mio SIT (obrazec izjave v razpisni
dokumentaciji),
c) izjava ponudnika o fiksni ceni v prvem
letu dobave (obrazec izjave o soglasju ponudnika z razpisnimi pogoji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
a) izjava ponudnika o zdravstveni neoporečnosti ter skladnosti s standardi kakovosti
ter drugimi zahtevami, ki jih za predmet javnega naročila določajo predpisi in standardi
(obrazec izjave v razpisni dokumentaciji),
b) dobava prehrambenega blaga na
sedež naročnika in na podružnično šolo na
Rakitni (obrazec izjave o soglasju z razpisnimi pogoji).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena (80%),
2. plačilni pogoji (10%),
3. fiksnost cen (10%).
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 7. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun pri
UJP 01208-6030644985.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 7. 2004 ob 12. uri.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 2. 9. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zastopniki ponudnika ali
pooblaščenci ponudnika s pisnim pooblastilom zastopnika ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 7. 2004 ob
13. uri; Osnovna šola Preserje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored
za objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Jasna Beltram, tel. 01/363-12-69.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 6. 2004.
Osnovna šola Preserje

Ob-15993/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, kontaktna oseba: Dragana

Cvijić, Savska cesta 10, 4264 Bohinjska
Bistrica, Slovenija, tel. 04/577-00-00, faks
04/574-74-31, elektronska pošta: o-jmbohbistr.kr@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
I.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava prehrambenih artiklov po posameznih sklopih za potrebe
šolske kuhinje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Savska
cesta 10, 4264 Bohinjska Bistrica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: za eno
leto: goveje in telečje meso; svinjsko meso;
mesni izdelki; perutninsko meso in izdelki iz
perutninskega mesa; mleko in mlečni izdelki;
kruh; pekovsko pecivo in keksi; slaščičarski
izdelki in čokolade; sveže sadje; sveža zelenjava; testenine; konzervirano sadje, sadni
sirupi in sokovi; jajca; zamrznjeni prehrambeni izdelki; razno prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev; začetek 1. 9. 2004
in/ali konec 31. 8. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
lastna menica v vrednosti 5% od ponujene
vrednosti blaga.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni po potrditvi računa s
strani naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skupina dobaviteljev mora
predložiti dogovor o medsebojni odgovornosti za izvedbo javnega naročila in predstaviti odgovorne osebe vsakega dobavitelja
posebej.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri sodišču (ali občini za
s.p.) – izpis iz registra, ki ni starejši od 30
dni;
– da ni v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali v postopku likvidacije;
– odločbo – dovoljenje za opravljanje
dejavnosti;
– da ni bil ali da ni v postopku zaradi
kaznivih dejanj, storjenih v zvezi s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo banke o solventnosti ali BON
obrazce;
– potrdilo DURSA o rednem plačevanju
davkov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da lahko zagotovi dnevno dobavo ponujenega blaga;
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– da bo dobavljal blago v skladišče
naročnika;
– da bo ponudil vsaj 75% blaga iz
predračuna naročnika;
– da bo odzivni čas največ en delovni
dan;
– da ima organiziran nadzor kakovosti
in mikrobiološke neoporečnosti ponujenih
artiklov v proizvodnji in prometu oziroma,
da ravna pri svojem delu v skladu s standardom HACCAP.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena 50 točk,
2. celovitost ponudbe 20 točk,
3. boljši plačilni pogoji 10 točk,
4. dodatne ugodnosti 10 točk,
5. reference 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 7. 2004.
Cena: 15.000 SIT + 20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek in 20% DDV za razpisno
dokumentacijo nakazati naročniku na transakcijski račun št. 01204-6030644405 pri
Gorenjski banki, d.d. Kranj s pripisom za
namen: razpisna dokumentacija.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 7. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 9. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki bodo predložili pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 7. 2004
ob 8. uri; Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Savska cesta 10,
4264 Bohinjska Bistrica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 6. 2004.
Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja
Bohinjska Bistrica

ring, d.d., Kersnikova 6, Ljubljana, vložišče,
5. nadstropje, Kersnikova 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: AC Smednik – Krška vas:
vozila, mehanizacija in oprema za vzdrževanje; AC baza Drnovo.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
delo je razdeljeno na naslednjih 10 sklopov: Sklop 1: DM12 – Merilec slanosti vozišča, 3 kose; DM19-1 – Bazna postaja, 1
kos; DM19-3 – Mobilna postaja, 20 kosov;
DM19-5 – Ročna postaja, 5 kosov; OO8 –
Digitalni fotoaparat, 1 kos, OO9 – Tiskalnik
za fotografije, 1 kos; OO14 – Nivelir skupaj
z merilno lato, 1 kos; OO15 – Akumulatorske svetilke, 10 kosov; OO18 – Infrardeči
merilec temperature površine, 4 kose; OO19
– Merilec vlage (merjenje vlage soli), 1 kos;
OO20 – Merilec CaCl2, 1 kos; Slop 2: PV2
– Priklopno vozilo za prevoz mehanizacije
nosilnosti min. 2 t, 1 kos; PV3 – Delovno
priklopno vozilo za prevoz prometne signalizacije s svetlobno tablo za zapiranje
prometnega pasu, 1 kos; PV4 – Delovno
priklopno vozilo z nadgradnjo-svetlobna
tabla za zapiranje prometnega pasu, 5
kosov; PV5 – Delovno priklopno vozilo z
nadgradnjo – polno grafična signalna tabla
spremenljive vsebine, 2 kosa; PV6 – Polno
grafična signalna tabla spremenljive vsebine za montažo na pregledno vozilo, 2 kosa;
Sklop 3: UV2 – Univerzalno delovno vozilo
moči nad 150kW, 2 kosa; Sklop 4: NV2
– Delovno vozilo z dvižno košaro višine nad
16,5m, 1 kos; Sklop 5: NV4 – Stroj za pometanje cest – samohodni, 1 kos; Sklop 6:
LM7 – Ročna rotacijska kosilnica – mulčer
del. širine 1.2m, 1 kos; LM8 – Kosilnica vrtna-parkovna del. širina 60 cm, 2 kosa; LM9
– Kosilnica na nitko, 4 kose; LM15 – Žaga
motorna, 2 kosa; DM9.1 – Elektroagregat
– prenosni, 1 kos; DM15 – Motorna črpalka za črpanje onesnažene vode, 1 kos;
OO1 – Inštrument za preiskušanje instalacij, 1 kos; OO4 – Orodje ročno (v kovčku)
– elektronik, telekom., 2 kosa; OO6 – Preiskovalec zaščit, 1 kos; OO12 – Električno
kladivo, 1 kos; OO13 – Potopna črpalka, 1
kos; OO24 – Vgradnja opreme za furgon
– elektro delavnica 1 – kos; Sklop 7: TV1
– Tovorno vozilo moči od 280-320kW, pogon 6x6, 3 – stopenjski hidravlični sistem, 1
kos; TV2 – Tovorno vozilo moči 280-320kW,
pogon 4x4, 3 – stopenjski hidravlični sistem, 4 kose; TV3 – Tovorno vozilo moči
160-200kW, pogon 4x4, 2 – stopenjski
hidravlični sistem, 2 kosa; LV1 – Lahko
tovorno vozilo dovoljene skupne mase 3,5t
in 90-100kW-kratka kabina, 2 kosa; LV2
– Lahko tovorno vozilo dovoljene skupne
mase 3,5t in 90-100kW-dolga kabina, 3 kosi;
KV1 – Kombinirano vozilo (tipa Kangoo -za
nadzor del) do 65 kW in skupne mase do
1,7t, 3 kosi; KV3 – Kombinirano vozilo (tipa
Kangoo - furgon) do 65 kW in skupne mase
do 1,7t, 1 kos; OV1 – Osebno vozilo moči
od 45 kW do 55 kW, skupne mase do 1450
kg, 2 kosa; OV2 – Osebno vozilo od 60 kW
do 80 kW, skupne mase od 1500-1750kg,
1 kos; Sklop 8: ZM1 – Snežni plug – čelni,
preklopni dolžine ca. 5,0m, 5 kosov; ZM2
– Snežni plug – čelni, dolžine ca. 3.8m, 4
kose; ZM3 – Snežni plug – čelni, dolžine ca.

Št. 41405-91/2003
Ob-16022/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, kontaktna oseba:
Vincenc Holc, Ul. heroja Staneta 1, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-358, faks
02/22-01-359.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: dobava in montaža večnamenskih
dvoranskih stolov za dvorano Union v
Mariboru.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Prešernova ulica 3,
2000 Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 28. 10. 2004.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 72 z dne 25. 7.
2003, Ob-98568.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 7. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 7. 2004 do 12.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 7. 2004
ob 13. uri; kletna sejna soba naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 6. 2004.
Mestna občina Maribor
Ob-16259/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Karel Ličen,
univ. dipl. prav., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-50-40,
faks 01/430-45-80, elektronska pošta: karel.licen@zilinzeniring.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: JV SCP d.o.o., kontaktna oseba: Franci Malovrh, dipl. inž. prom.,
Dunajska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/234-00-46, faks 01/234-00-52, elektronska pošta: franci.malovrh@scp.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ZIL inženiring, d.d., kontaktna
oseba: Saša Kos, univ. dipl. prav., Kersnikova 10, Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/433-50-40, faks 01/430-45-80, elektronska pošta: sasa.kos@zilinzeniring.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: ZIL inženi-
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3m, 1 kos; ZM4 – Snežni plug – bočni, 4
kose; ZM6 – Posipalo soli za montažo na
vozila – 6 m3, 5 kosov; ZM7 – Posipalo soli
za montažo na vozila – 4 m3, 4 kose; ZM9
– Stranski odmetalec snega – priključek na
delovno vozilo, 1 kos; Sklop 9: LM1 – Kosilnica – mulčer za bankine (čelni priključek
vozilu), 2 kosa; LM3 – Kosilnica – mulčer
za brežine (montaža na zabojnik vozila),
2 kosa; LM10 – Čelna rotacijska krtača za
pometanje, 1 kos; LM12 – Krtača za pranje
odbojnih ograj in smernikov, 1 kos; LM13
– Vrtalo za vrtanje v zemljo (za smernike),
1 kos; LM14 – Priključek za pranje prometnih znakov, 1 kos; LM16 – Obrezovalnik za
veje, 1 kos; LM17 – Drobilec za veje, 1 kos;
LM19 – Nabijalo za zabijanje stebričkov odbojnih ograj z vrtalom, 1 kos; DM6 – Žaga
za rezanje asfalta, globine reza do 170 mm,
1 kos; DM17 – Stroj za odstranjevanje talnih
obeležb, 1 kos; Sklop 10: ZAP – Kompletna
signalizacija za postavljanej zapore (A, B in
C), 3 kosi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Drnovo.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
AC Smednik – Krška vas: vozila, mehanizacija in oprema za vzdrževanje; AC baza
Drnovo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Glavni besednjak, glavni predmet: AC
Smednik – Krška vas: Vozila, mehanizacija in oprema za vzdrževanje; AC baza
Drnovo.
Dodatni predmeti: Sklop 1: DM12
– Merilec slanosti vozišča, 3 kose; DM19-1
– Bazna postaja, 1 kos; DM19-3 – Mobilna
postaja, 20 kosov; DM19-5 – Ročna postaja,
5 kosov; OO8 – Digitalni fotoaparat, 1 kos,
OO9 – Tiskalnik za fotografije, 1 kos; OO14
– Nivelir skupaj z merilno lato, 1 kos; OO15
– Akumulatorske svetilke, 10 kosov; OO18
– Infrardeči merilec temperature površine, 4
kose; OO19 – Merilec vlage (merjenje vlage
soli), 1 kos; OO20 – Merilec CaCl2, 1 kos.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: dobava 15. 11. 2004.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
AC Smednik – Krška vas: Vozila, mehanizacija in oprema za vzdrževanje; AC baza
Drnovo.
Dodatni predmeti: Sklop 2: PV2 – Priklopno vozilo za prevoz mehanizacije nosilnosti min. 2 t, 1 kos; PV3 – Delovno priklopno vozilo za prevoz prometne signalizacije
s svetlobno tablo za zapiranje prometnega
pasu, 1 kos; PV4 – Delovno priklopno vozilo
z nadgradnjo-svetlobna tabla za zapiranje
prometnega pasu, 5 kosov; PV5 – Delovno
priklopno vozilo z nadgradnjo – polno grafična signalna tabla spremenljive vsebine, 2
kosa; PV6 – Polno grafična signalna tabla
spremenljive vsebine za montažo na pregledno vozilo, 2 kosa.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: dobava 15. 11. 2004.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
AC Smednik – Krška vas: Vozila, mehanizacija in oprema za vzdrževanje; AC baza
Drnovo.
Dodatni predmeti: sklop 3: UV2 – Univerzalno delovno vozilo moči nad 150kW,
2 kosa.
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4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 15. 11. 2004.
Sklop št. 4
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
AC Smednik – Krška vas: Vozila, mehanizacija in oprema za vzdrževanje; AC baza
Drnovo.
Dodatni predmeti: sklop 4: NV2 – Delovno vozilo z dvižno košaro višine nad
16,5m, 1 kos.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: dobava 15. 11. 2004.
Sklop št. 5
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
AC Smednik – Krška vas: Vozila, mehanizacija in oprema za vzdrževanje; AC baza
Drnovo.
Dodatni predmeti: sklop 5: NV4 – Stroj
za pometanje cest – samohodni, 1 kos.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: dobava 15. 11. 2004.
Sklop št. 6
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
AC Smednik – Krška vas: Vozila, mehanizacija in oprema za vzdrževanje; AC baza
Drnovo.
Dodatni predmeti: sklop 6: LM7 – Ročna rotacijska kosilnica – mulčer del. širine
1.2m, 1 kos; LM8 – Kosilnica vrtna-parkovna
del. širina 60 cm, 2 kosa; LM9 – Kosilnica na
nitko, 4 kose; LM15 – Žaga motorna, 2 kosa;
DM9.1 – Elektroagregat – prenosni, 1 kos;
DM15 – Motorna črpalka za črpanje onesnažene vode, 1 kos; OO1 – Inštrument za
preiskušanje instalacij, 1 kos; OO4 – Orodje ročno (v kovčku) – elektronik, telekom.,
2 kosa; OO6 – Preiskovalec zaščit, 1 kos;
OO12 – Električno kladivo, 1 kos; OO13
– Potopna črpalka, 1 kos; OO24 – Vgradnja opreme za furgon – elektro delavnica
1 – kos.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: dobava 15. 11. 2004.
Sklop št. 7
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
AC Smednik – Krška vas: Vozila, mehanizacija in oprema za vzdrževanje; AC baza
Drnovo.
Dodatni predmeti: sklop 7: TV1 – Tovorno vozilo moči od 280-320kW, pogon 6x6, 3
– stopenjski hidravlični sistem, 1 kos; TV2 –
Tovorno vozilo moči 280-320kW, pogon 4x4,
3 – stopenjski hidravlični sistem, 4 kose;
TV3 – Tovorno vozilo moči 160-200kW, pogon 4x4, 2 – stopenjski hidravlični sistem, 2
kosa; LV1 – Lahko tovorno vozilo dovoljene
skupne mase 3,5t in 90-100kW-kratka kabina, 2 kosa; LV2 – Lahko tovorno vozilo dovoljene skupne mase 3,5t in 90-100kW-dolga kabina, 3 kosi; KV1 – Kombinirano vozilo
(tipa Kangoo –za nadzor del) do 65 kW in
skupne mase do 1,7t, 3 kosi; KV3 – Kombinirano vozilo (tipa Kangoo –furgon) do
65 kW in skupne mase do 1,7t, 1 kos; OV1
– Osebno vozilo moči od 45 kW do 55 kW,
skupne mase do 1450 kg, 2 kosa; OV2 –
Osebno vozilo od 60 kW do 80 kW, skupne
mase od 1500-1750kg, 1 kos.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: dobava 15. 11. 2004.
Sklop št. 8
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet
AC Smednik – Krška vas: Vozila, mehanizacija in oprema za vzdrževanje; AC
baza Drnovo.

Dodatni predmeti: sklop 8: ZM1 – Snežni
plug – čelni, preklopni dolžine ca. 5,0 m, 5
kosov; ZM2 – Snežni plug – čelni, dolžine
ca. 3.8 m, 4 kose; ZM3 – Snežni plug – čelni, dolžine ca. 3 m, 1 kos; ZM4 – Snežni
plug – bočni, 4 kose; ZM6 – Posipalo soli
za montažo na vozila – 6 m3, 5 kosov; ZM7
– Posipalo soli za montažo na vozila – 4 m3,
4 kose; ZM9 – Stranski odmetalec snega
– priključek na delovno vozilo, 1 kos;
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: dobava 15. 11. 2004.
Sklop št. 9
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
AC Smednik – Krška vas: Vozila, mehanizacija in oprema za vzdrževanje; AC baza
Drnovo.
Dodatni predmeti: sklop 9: LM1 – Kosilnica – mulčer za bankine (čelni priključek
vozilu), 2 kosa; LM3 – Kosilnica – mulčer
za brežine (montaža na zabojnik vozila),
2 kosa; LM10 – Čelna rotacijska krtača za
pometanje, 1 kos; LM12 – Krtača za pranje
odbojnih ograj in smernikov, 1 kos; LM13
– Vrtalo za vrtanje v zemljo (za smernike),
1 kos; LM14 – Priključek za pranje prometnih znakov, 1 kos; LM16 – Obrezovalnik za
veje, 1 kos; LM17 – Drobilec za veje, 1 kos;
LM19 – Nabijalo za zabijanje stebričkov odbojnih ograj z vrtalom, 1 kos; DM6 – Žaga
za rezanje asfalta, globine reza do 170 mm,
1 kos; DM17 – Stroj za odstranjevanje talnih
obeležb, 1 kos.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: dobava 15. 11. 2004.
Sklop št. 10
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
AC Smednik – Krška vas: Vozila, mehanizacija in oprema za vzdrževanje; AC baza
Drnovo.
Dodatni predmeti: sklop 10: ZAP – Kompletna signalizacija za postavljanej zapore
(A, B in C), 3 kosi.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: dobava 15. 11. 2004.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: delo je
razdeljeno na naslednjih 10 sklopov: Sklop
1: DM12 – Merilec slanosti vozišča, 3 kose;
DM19-1 – Bazna postaja, 1 kos; DM19-3 –
Mobilna postaja, 20 kosov; DM19-5 – Ročna
postaja, 5 kosov; OO8 – Digitalni fotoaparat,
1 kos, OO9 – Tiskalnik za fotografije, 1 kos;
OO14 – Nivelir skupaj z merilno lato, 1 kos;
OO15 – Akumulatorske svetilke, 10 kosov;
OO18 – Infrardeči merilec temperature
površine, 4 kose; OO19 – Merilec vlage
(merjenje vlage soli), 1 kos; OO20 – Merilec CaCl2, 1 kos; Slop 2: PV2 – Priklopno
vozilo za prevoz mehanizacije nosilnosti
min. 2 t, 1 kos; PV3 – Delovno priklopno
vozilo za prevoz prometne signalizacije s
svetlobno tablo za zapiranje prometnega
pasu, 1 kos; PV4 – Delovno priklopno vozilo z nadgradnjo-svetlobna tabla za zapiranje
prometnega pasu, 5 kosov; PV5 – Delovno
priklopno vozilo z nadgradnjo – polno grafična signalna tabla spremenljive vsebine, 2
kosa; PV6 – Polno grafična signalna tabla
spremenljive vsebine za montažo na pregledno vozilo, 2 kosa; Sklop 3: UV2 – Univerzalno delovno vozilo moči nad 150kW, 2
kosa; Sklop 4: NV2 – Delovno vozilo z dvižno košaro višine nad 16,5m, 1 kos; Sklop 5:
NV4 – Stroj za pometanje cest – samohodni, 1 kos; Sklop 6: LM7 – Ročna rotacijska
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kosilnica – mulčer del. širine 1.2m, 1 kos;
LM8 – Kosilnica vrtna-parkovna del. širina
60 cm, 2 kosa; LM9 – Kosilnica na nitko, 4
kose; LM15 – Žaga motorna, 2 kosa; DM9.1
– Elektroagregat – prenosni, 1 kos; DM15
– Motorna črpalka za črpanje onesnažene
vode, 1 kos; OO1 – Inštrument za preiskušanje instalacij, 1 kos; OO4 – Orodje
ročno (v kovčku) – elektronik, telekom., 2
kosa; OO6 – Preiskovalec zaščit, 1 kos;
OO12 – Električno kladivo, 1 kos; OO13
– Potopna črpalka, 1 kos; OO24 – Vgradnja opreme za furgon – elektro delavnica 1
– kos; Sklop 7: TV1 – Tovorno vozilo moči
od 280-320kW, pogon 6x6, 3 – stopenjski
hidravlični sistem, 1 kos; TV2 – Tovorno
vozilo moči 280-320kW, pogon 4x4, 3 – stopenjski hidravlični sistem, 4 kose; TV3 – Tovorno vozilo moči 160-200kW, pogon 4x4, 2
– stopenjski hidravlični sistem, 2 kosa; LV1
– Lahko tovorno vozilo dovoljene skupne
mase 3,5t in 90-100kW-kratka kabina, 2
kosa; LV2 – Lahko tovorno vozilo dovoljene
skupne mase 3,5t in 90-100kW-dolga kabina, 3 kosi; KV1 – Kombinirano vozilo (tipa
Kangoo -za nadzor del) do 65 kW in skupne
mase do 1,7t, 3 kosi; KV3 – Kombinirano
vozilo (tipa Kangoo - furgon) do 65 kW in
skupne mase do 1,7t, 1 kos; OV1 – Osebno vozilo moči od 45 kW do 55 kW, skupne
mase do 1450 kg, 2 kosa; OV2 – Osebno
vozilo od 60 kW do 80 kW, skupne mase od
1500-1750kg, 1 kos; Sklop 8: ZM1 – Snežni
plug – čelni, preklopni dolžine ca. 5,0 m, 5
kosov; ZM2 – Snežni plug – čelni, dolžine
ca. 3.8m, 4 kose; ZM3 – Snežni plug – čelni,
dolžine ca. 3 m, 1 kos; ZM4 – Snežni plug
– bočni, 4 kose; ZM6 – Posipalo soli za montažo na vozila – 6 m3, 5 kosov; ZM7 – Posipalo soli za montažo na vozila – 4 m3, 4 kose;
ZM9 – Stranski odmetalec snega – priključek
na delovno vozilo, 1 kos; Sklop 9: LM1 – Kosilnica – mulčer za bankine (čelni priključek
vozilu), 2 kosa; LM3 – Kosilnica – mulčer za
brežine (montaža na zabojnik vozila), 2 kosa;
LM10 – Čelna rotacijska krtača za pometanje, 1 kos; LM12 – Krtača za pranje odbojnih
ograj in smernikov, 1 kos; LM13 – Vrtalo za
vrtanje v zemljo (za smernike), 1 kos; LM14 –
Priključek za pranje prometnih znakov, 1 kos;
LM16 – Obrezovalnik za veje, 1 kos; LM17
– Drobilec za veje, 1 kos; LM19 – Nabijalo za
zabijanje stebričkov odbojnih ograj z vrtalom,
1 kos; DM6 – Žaga za rezanje asfalta, globine reza do 170 mm, 1 kos; DM17 – Stroj za
odstranjevanje talnih obeležb, 1 kos; Sklop
10: ZAP – Kompletna signalizacija za postavljanej zapore (A, B in C), 3 kosi.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ni opcij.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 15. 11. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 217.800 SIT za sklop 1, v višini
2,278.800 SIT za slop 2, v višini 2,016.000
SIT za slop 3, v višini 936.000 SIT za slop
4, v višini 1,152.000 SIT za slop 5, v višini
367.200 SIT za slop 6, v višini 7,754.400
SIT za slop 7, v višini 3,798.000 SIT za slop
8, v višini 2,257.200 SIT za slop 9, v višini
1.080.000 SIT za slop 10 z veljavnostjo 142
dni od datuma odpiranja ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: lastna
sredstva Družbe za Avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d. in kredit Evropske investicijske
banke (EIB).

Sloveniji, oziroma dostop do drugih finančnih virov; pooblastilo ponudnika naročniku
za pridobivanje informacij od bank ponudnika, ki naročnika pooblašča za pridobivanje
podatkov o finančnem stanju ponudnika v
času trajanja pogodbe za izvedbo dobave;
mnenje pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam najpomembnejših
opravljenih enakovrstnih dobav, kot je predmet javnega naročila, v zadnjih petih letih,
z zneski, datumi in seznamom državnih
ali zasebnih naročnikov. Ponudnik mora
seznamu priložiti potrdila naročnikov del,
ki jih navajajo v seznamu, da je dobave
po Pogodbi opravil pravilno in pravočasno.
Seznam ključnih kadrov, predlaganih za vodenje oziroma dobavo po Pogodbi in drugih
strokovnih delavcev ponudnika, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in odgovornih
za nadzor kakovosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: prednajava.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Uradni list RS, št. 39-42 z dne
23. 4. 2004, Ob-10371/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 6. 2004.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške razpisne
dokumentacije ponudnik poravna z virmanom na TRR št. 05100-8010026397 pri
Abanki Vipa d.d. v korist ZIL Inženiring d.d.,
s pripisom “za razpisno dokumentacijo”.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 7. 2004 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 7. 2004,
ob 11. uri.
Kraj: Ljubljana, Kersnikova 6, 5. nadstropje, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršenkoli uporaben sklic: EIB.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: a) povprečni letni promet dobav v
zadnjih treh letih oziroma kolikor podjetje
posluje krajši čas, od ustanovitve, razviden
iz dokumentov, navedenih v točki 5.1g teh
Navodil ponudnikom v višini 1.300,000.000
SIT za izvedbo vseh razpisanih dobav oziroma: za sklop 1 v višini 14,800.000 SIT,
za sklop 2 v višini 154,200.000 SIT, za
sklop 3 v višini 136,500.000 SIT, za sklop
4 v višini 63,400.000 SIT, za sklop 5 v višini
78,000.000 SIT, za sklop 6v višini 24,600.000
SIT, za sklop 7 v višini 522,500.000 SIT, za
sklop 8 v višini 262,500.000 SIT, za sklop
9 v višini 156,250.000 SIT in za sklop 10 v
višini 75,000.000 SIT, b) uspešne izkušnje
kot glavni dobavitelj pri vsaj enem javnem
naročilu, ki po naravi in sestavi zajema
enakovrstne dobave, kot je predmet javnega naročila v zadnjih 5 letih, v skladu z
zahtevo po točki 5.1h teh navodil ponudnikom;c) prikaz likvidnih sredstev, razvidnih iz
revidirane bilance stanja in prikaz možnosti
najetja kredita.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra; dovoljenje za opravljanje dejavnosti; izpisek
iz sodne ali druge enakovredne evidence,
da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; potrdilo pristojnega davčnega organa;potrdilo ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco kot dokazilo,
da ponudnik ni bil kaznovan za dejanja v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane, mora pa odražati zadnje
dejansko stanje ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta):
– velike in srednje firme v skladu s
klasifikacijo po ZGD predložijo revidirane
bilančne izkaze,
– male firme v skladu s klasifikacijo po
ZGD predložijo izvlečke iz bilance stanja, iz
katerih so razvidni podatki, kot so opredeljeni v Poglavju 10, priloga 2 k točki 5.1 g,
– samostojni podjetniki predložijo izkaz
banke ali druge specializirane institucije, iz
katerega so razvidni podatki, kot so navedeni v Poglavju 10, priloga 2 k točki 5.1 g,
– Tuji ponudniki priložijo kopije izpiskov
iz računa (s prevodom v slovenski jezik) iz
katerih so razvidni podatki, kot so navedeni
v Poglavju 10, priloga 2 k točki 5.1 g.
Poleg tega je potrebno predložiti izjavo
ponudnika o doseženem celotnem letnem
prometu, doseženim z enakovrstnimi dobavami v zadnjih treh letih in projekcijo za
naslednji dve leti.
Naročnik lahko v vsaki fazi izvajanja
pogodbe pri pogodbenih izvajalcih ugotavlja boniteto izvajalskega podjetja in ima
pravico zahtevati ustrezne dokumente v
zvezi s tem.
Ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa.
Dokazilo o možnosti dostopa do finančnih virov; dokazilo mora izkazovati možnost
najetja kredita prvovrstne banke v Republiki
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Ob-16260/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Tone Žagar,
univ. dipl. inž. geod., Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386(0)1/300-99-07,
faks +386(0)1/300-99-37, elektronska poš-
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ta: tone.zagar@dars.si, internetni naslov:
www.dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DARS d.d., kontaktna oseba:
Metka Celestina, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386(0)1/300-99-59, faks
+386(0)1/300-99-37, elektronska pošta:
metka.celestina@dars.si, internetni naslov:
www.dars.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup, najem.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4/2004-DARS.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
licenčna programska oprema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet
30241000-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: najem programske opreme.
3) Obseg ali količina:
Najem programske opreme – imenovane
Open Supscription License (3 leta):
– 300 X MS OSL Platforma (vključuje
Windows Upgrade, Office Professional in
Core Cal, ki pa še vključuje Windows cal,
Exchange cal, Share Point Portal cal in System Management server cal),
– 2 X Windows Standard server 2003,
– 2 X SQL Server 2000 per processor,
– 20 X MS Project Professional 2003,
– 20 X MS Visio Professional 2003,
– 1 X Share Point Portal Server 2003,
– 1 X System Management Server
2003,
– 25 X Windows terminal server cal
2003.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: nakup programske opreme.
3) Obseg ali količina: 40 X Citrix MetaFrame licence.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: 60 dni od datuma veljavnosti pogodbe.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: nakup programske opreme.
3) Obseg ali količina: 50 X RSA sec.
ACE Server licence, 50 X uporabniški ključ
za RSA.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: 60 dni od datuma veljavnosti pogodbe.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: nakup programske opreme.
3) Obseg ali količina: 300 X WinRAR,
150 X Nero 6, 230 X Norton antivirus EE,
70 X Norton antivirus CE upgrade EE.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: 60 dni od datuma veljavnosti pogodbe.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
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– sklop 1: najem programske opreme
– imenovane Open Supscription License
(3 leta),
– sklop 2: nakup programske opreme
– 40xCitrix MetaFrame licence,
– sklop 3: nakup programske opreme
– 50xRSA sec. ACE Server licence, 50xuporabniški ključ za RSA,
– sklop 4: nakup programske opreme
– 300xWINRAR, 150xNero 6, 230xNorton
antivirus EE, 70xNorton antivirus CE upgrade EE.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od datuma veljavnosti pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo za sklop
1 predložiti tudi bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 2,500.000 SIT. Bančna garancija za resnost ponudbe mora biti veljavna 142 dni od datuma odpiranja ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Naročnik bo nesporni del situacije
poravnal v roku 28 dni od njenega uradnega
prejema.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
samostojno ali kot skupina ponudnikov (Joint Venture).
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o finančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam enakovrstnih dobav v
zadnjih treh letih, z zneski, datumi in seznamom državnih ali zasebnih naročnikov.
Ponudnik mora seznamu priložiti potrdila
naročnikov dobav, ki jih navaja v seznamu,
da je dobavo po pogodbah opravil pravilno
in pravočasno.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4/2004-DARS.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 7. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 7. 2004 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki so navzoči, morajo predložiti komisiji po-

oblastilo za zastopanje ponudnika ter se vpisati v register, ki potrjuje njihovo prisotnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 7. 2004
ob 12. uri; DARS d.d., Dunajska 7, Ljubljana, soba 509.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 6. 2004.
DARS d.d.
Ob-16261/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Tone Žagar,
univ. dipl. inž. geod., Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386(0)1/300-99-07,
faks +386(0)1/300-99-37, elektronska pošta: tone.zagar@dars.si, internetni naslov:
www.dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DARS d.d., kontaktna oseba:
Metka Celestina, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386(0)1/300-99-59, faks
+386(0)1/300-99-37, elektronska pošta:
metka.celestina@dars.si, internetni naslov:
www.dars.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 3/2004-DARS.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava računalniške strojne opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet
30230000-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: strežniki (5 kosov), osebni računalniki (100 kosov),
prenosni računalniki (10 kosov), tiskalnik.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 2,270.000 SIT. Bančna garancija za
resnost ponudbe mora biti veljavna 142 dni
od datuma odpiranja ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Naročnik bo nesporni del situacije
poravnal v roku 28 dni od njenega uradnega
prejema.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
samostojno ali kot skupina ponudnikov (Joint Venture).
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
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odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o
finančnem stanju ponudnika (za zadnja
tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam enakovrstnih dobav v
zadnjih treh letih, z zneski, datumi in seznamom državnih ali zasebnih naročnikov.
Ponudnik mora seznamu priložiti potrdila
naročnikov dobav, ki jih navaja v seznamu,
da je dobavo po pogodbah opravil pravilno
in pravočasno.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 3/2004-DARS.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 7. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 7. 2004 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki so navzoči, morajo predložiti komisiji pooblastilo za zastopanje ponudnika ter se vpisati v register, ki potrjuje njihovo prisotnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 7. 2004
ob 10. uri; DARS d.d., Dunajska 7, Ljubljana, soba 509.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 6. 2004.
DARS d.d.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 7. 2004
ob 13. uri; Ministrstvo za zdravje, Štefanova
5, Ljubljana, I. nadstropje – srednja sejna
soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2004.
Ministrstvo za zdravje

Ob-16295/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, kontaktna oseba: Maruša Bizjak, Sektor
za investicije, soba 14, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-69-76,
faks 01/478-69-58, elektronska pošta: maruša.bizjak@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža linearnega pospeševalnika za Onkološki inštitut Ljubljana
I. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava in montaža linearnega pospeševalnika za
Onkološki inštitut Ljubljana I. faza.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 7 mesecev; začetek 31. 8. 2004
in/ali konec 31. 3. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po prejemu dokumentiranega in potrjenega
zahtevka v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna ZIPRS za leto 2004 in 2005.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: ponudnik s podizvajalci ali
ponudnik s partnerji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– 42. člen,
prvi
odstavek,
točke:
1,3-ZJN-1-UPB 1,
– 42. člen, četrti odstavek, točke:
1,2,3-ZJN-1-UPB 1.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
42.a člen, prvi odstavek, točka 1:
ZJN-1-UPB 1:
– revidirana bilanca stanja za zadnja 3
leta, če je ponudnik zavezan k revidiranju;
– bilanca stanja in uspeha za zadnja 3
leta, če ni zavezan k revidiranju;
– obrazca BON 1/P, BON 2;
– originalno potrdilo poslovne banke o
razvrstitvi v bonitetni razred;
– letno poročilo o poslovanju za preteklo
obračunsko obdobje;
– poročilo pooblaščenega revizorja o poravnanih obveznostih ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: 42.a člen, drugi odstavek, 2.
točka: a), d), e) – ZJN-1-UPB 1.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem
javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 44-47 z dne
30. 4. 2004, Ob-11132/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. najnižja ponudbena cena – 90 točk;
2. cena servisiranja in vzdrževanja po
načelu “full option” v triletnem pogarancijskem obdobju za linearni pospeševalnik in
verifikacijski sistem – 6 točk;
3. cena servisiranja in vzdrževanja po
načelu “full option” v triletnem pogarancijskem obdobju za sistem za oblikovanje
majhnih polj – 2 točki;
4. tehnične prednosti opreme – 2 točki
(100 točk možnih).
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 7. 2004 do
12. ure.
Cena 10.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati pred dvigom razpisne
dokumentacije na transakcijski račun št.:
01100-6300109972, sklic na št. odobritve:
18 27111-7141998-22900004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 7. 2004 ali 49 dni
od odposlanja obvestila; do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: vsi zainteresirani.

Stran

Gradnje
Ob-15893/04
Podaljšanje roka
za oddajo ponudb
V javnem razpisu za oddajo naročila
gradnje – izvedbe gradbeno obrtniških
in instalacijskih del za izvedbo sanacije,
adaptacije, rušitve in nadzidave objekta na
Jadranski 21, UL FMF v Ljubljani z zunanjo
ureditvijo in komunalnimi priključki, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 54-55 z dne
21. 5. 2004, Ob-13247/04, se podaljšuje rok
za oddajo ponudb.
Novi rok za oddajo ponudb je 5. 7. 2004
do 11. ure.
Odpiranje ponudb bo 5. 7. 2004 ob 12.
uri.
Oddaja in odpiranje ponudb bosta na
enaki lokaciji, kot je navedena v razpisni
dokumentaciji.
Ogled objekta bo 15. 6. 2004 ob 10. uri
na Jadranski 21 v Ljubljani.
Univerza v Ljubljani
Ob-16024/04
Popravek
V javnem razpisu za izgradnjo prizidka za centralno kuhinjo ter kotlovnico pri
vrtcu Križe, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 54-55 z dne 21. 5. 2004, št. 308/04,
Ob-12844/04, stran 3148, se popravita točki
IV.3.3) in IV.3.7.2) in se pravilno glasita:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 6. 2004 ob 10.
uri.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja:
17. 6. 2004 ob 10.30.
Občina Tržič
Št. 20/04

Ob-16030/04

Popravek
V javnem razpisu za dozidavo in delno
sanacijo vrtca Miren, objavljenem v Ur. l.
RS, št. 61/04, Ob-15037/04, se spremenijo
in dopolnijo točke II.3), III.2.1.3) in IV.3.6) in
se pravilno glasijo:
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2004 in konec do
30. 8. 2004 za dela pod točkami A, B, in
C razpisne dokumentacije, za parkirišče
pa do 30. 9. 2004.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
3. reference ponudnika: da je bil ponudnik pozitivno ocenjen glavni izvajalec pri izvedbi vsaj treh gradbenih del, primerljivih s
predmetom javnega naročila (šole, vrtci,
zdravstveni domovi, dijaški in študentski
domovi, domovi za starejše občane).
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 10. 2004.
Občina Miren-Kostanjevica

Stran
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Št. 34404-3/04-07
Ob-15619/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Radlje ob Dravi, kontaktna oseba Judita Gačnik, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje
ob Dravi, Radlje ob Dravi, Slovenija, tel.
02/887-14-01, faks 02/887-12-11, elektronska pošta: judita.Gacnik@radlje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje,
ki ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve: gradbene storitve.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija lokalne ceste Remšnik
– Koležnikov most (zemeljska, gradbena
in asfalterska dela).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Remšnik, Občina Radlje ob Dravi.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v vrednosti 25,800.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: takoj po podpisu pogodbe do
15. septembra 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
se izvajajo v skladu z zakonom.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
a) Da je registriran pri pristojnemu sodišču ali drugem organu.
b) Da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno, oziroma da izjavo, da ne potrebuje posebnega dovoljenja.
c) Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
a) Da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedežali, da je ponudnik, ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati.
b) Da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi.
c) Da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, ali drug postopek,
posledica katerega je prenehanje ponudnikovega poslovanja.
d) Da je ekonomsko in finančno sposoben izvesti investicijo.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
a) Da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi.
b) Da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, ali drug postopek,
posledica katerega je prenehanje ponudnikovega poslovanja.
c) Da je ekonomsko in finančno sposoben izvesti investicijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena
ali:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče)
1. najnižja ponudbena cena = 75 točk,
2. št. referenc na enakih ali podobnih objektih, kot je predmet razpisa: 1-15 = 5 točk,
15-30 = 10 točk, 30 in več = 20 točk,
3. plačilni pogoji = 5 točk.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 6. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške v višini
10.000 SIT za plačilo razpisne dokumentacije, naj ponudniki poravnajo z virmanom
na TRR 01301-0100010958 sklic na št.
71410600 za razpisna dokumentacija cesta
Remšnik Koležnik.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 7. 2004, do 12.
ure.
Ponudba mora biti pravilno označena z
napisom “Ne odpiraj, Ponudba za LC Remšnik – Koležnikov most”.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2004,
ob 13. uri.
Občina Radlje ob Dravi
Ob-15626/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., kontaktna oseba: Teme Anica, Cesta na Krko 7,
1290 Grosuplje, Slovenija, tel. 01/78-88-936,
faks 01/78-88-913, elektronska pošta: komunalno.podjetje.grosuplje@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja vodovoda – odsek od črpališča Čušperk do vodohrana Velika Ilova
gora.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Čušperk – Velika Ilova gora.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zemeljska dela, vodovodni material in montažna
dela.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: avgust–oktober 2004.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR
št. 03108-1000081639.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 7. 2004 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 11. 2004.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 7. 2004
ob 10. uri; Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 6. 2004.
Javno komunalno podjetje
Grosuplje d.o.o.
Št. 58/04
Ob-15628/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Šentilj, Maistrova 2, 2212 Šentilj; kontaktna oseba: Miroslav Anžel, tel.
02/65-06-222, elektronska pošta: miroslav.anzel@sentilj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov kjer je mogoče dobiti razpisno
dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov na katerega je potrebno poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: lokalna raven.
II.1.1.) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis, predmet javnega naročila:
ureditev večnamenskega prostora na
Zgornji Velki.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zgornja Velka.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne. Ponudba se predloži kot celota.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg gradnje:
večnamenski prostor se sestoji iz nivojsko
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Št.

povezanih teras z amfiteateatralnim delom
za nastopajoče.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 2. 8. 2004, konec 15. 10.
2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 5% od
vrednosti s katero se prijavlja na razpis; izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo
za izvedbo posla v višini 10% od pogodbene
vrednosti
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo 90
dni po dnevu prejema mesečne situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji, po pravilih
ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z
Zakonom o javnih naročilih in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika, da razpolaga
s potrebnimi kapacitetami za izvedbo javnega naročila.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
1. ponudbena cena 85%,
2. potrjene reference 10%,
3. garancija za kvaliteto izvedbe del
5%.
Merila so podrobneje razdelana v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 7. 2004. Cena
dokumentacije: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na
transakcijski račun Občine Šentilj št.:
01318-0100009155.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 7. 2004.
IV.3.6) Jezik ali jeziki v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do vključno 17. 9. 2004.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko s pravico
besede navzoče pri odpiranju ponudb: zastopnik ponudnika s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum čas in kraj odpiranja ponudb: v ponedeljek, 5. 7. 2004 ob 13.30, v
prostorih Občine Šentilj – sejna soba.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2004.
Občina Šentilj

denim postopkom v skladu s predpisi države
v kateri ima sedež;
4. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
5. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
6. da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev glede zahtev v
tem odstavku;
III.2.1.2.) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
7. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8. da ima izkušnje v zvezi z gradnjo in rekonstrukcijo cest, da razpolaga z zadostno
tehnično opremljenostjo, da ima ustrezno
kadrovsko zasedbo;
9. da nudi 60 dnevni plačilni rok;
10. da bo ponudnik dodatna dela opravil
po cenah iz ponudbenega predračuna;
11. da se zaveže izvesti storitve strokovno, kvalitetno in v dogovorjenih rokih.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je možno pridobiti
do 28. 6. 2004.
Razpisna dokumentacija v pisni obliki
bo na razpolago na naslovu Občina Bloke,
Nova vas 4a, 1385 Nova vas, za 10.000
SIT z vključenim DDV na podlagi dokazila
o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na
podračun št. 01350-0100002737.
IV. 3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: do 2. 7. 2004 do
10. ure.
IV. 3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom-predvideni
datum: avgust 2004.
IV. 3.4) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2004.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: na odpiranju ponudb so
lahko prisotne osebe, ki so pooblaščene s
strani ponudnika in na javnem odpiranju
predložijo pisno pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 7. 2004
ob 11. uri v sejni sobi Občine Bloke.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 6. 2004.
Občina Bloke

Ob-15635/04
Ali je to naročilo vključeno v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnik: Občina Bloke, kontaktna oseba: Jožica Anzeljc,
Nova vas 4a, 1385 Nova vas, Slovenija, tel
01/70-98-918, faks 70-98-840, elektronska
pošta: obcina.bloke@siol.net.
I.2) Naslov kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je potrebno poslati ponudbe/ prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1.) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.3) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: gradbene storitve.
II.1.6) Opis, premet javnega naročila:
rekonstrukcija ceste Nova vas – Strmca
– občinska meja in drugih cestnih odsekov v Občini Bloke.
II.1.7)Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Občina Bloke.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev (od oddaje naročil).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe in za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bosta
zahtevani v ponudbeni fazi javnega naročila,
če bodo za to izpolnjeni zakonski pogoji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:naročnik
financira razpisana dela iz sredstev proračuna RS in sredstev občinskega proračuna
in poravnava plačila v skladu z Zakonom o
izvrševanju proračuna RS, podzakonskimi
predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je
fiksna, avansi niso možni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih, ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnost:
– izkušnje na področju rekonstrukcije
cest izkazane z referenčnimi investicijskimi
projekti v zadnjih treh letih;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi za izvajanje gradbenih del;
– da ima ustrezno kadrovsko zasedbo.
Naročnik bo priznal sposobnost predvidoma 4-8 kandidatom na podlagi stopnje
izpopolnjevanja pogojev za sposobnost.
Pogoji za sposobnost so vezani na kadrovske, ekonomsko – finančne in tehnične
karakteristike kandidatov.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
1. da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
2. da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi tega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije, drug postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja; če
poslovanje vodi izredna uprava; ali če je bil
uveden katerikoli postopek podoben nave-

Stran

Ob-15657/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Sevnica, kontaktna oseba: Marko
Kovačič, Glavni trg 19A, 8280 Sevnica, Slovenija, tel. 07/81-61-227, faks 07/81-61-210,
elektronska pošta: marko.kovacic@obcinaa-sevnica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
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II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja vodovoda Primož – I. faza (cevovod, črpališče, vodohram).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Sevnica – Krajevna skupnost Primož.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja vodovoda Primož – I. faza.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 8 mesecev (od oddaje naročila);
začetek 9. 8. 2004 in/ali konec 30. 3. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
sestavljeno v skladu z priloženim vzorcem
(9.1. točka razpisne dokumentacije), v višini 1,500.000 tolarjev; ponudniki morajo
navedeno bančno garancijo predložiti že v
ponudbeni dokumentaciji;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, sestavljeno v skladu
s priloženim vzorcem (9.2. točka razpisne
dokumentacije), v višini 10% pogodbene
vrednosti; izbrani ponudnik jo predloži ob
podpisu pogodbe;
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku, sestavljeno v skladu s
priloženim vzorcem (9.3. točka razpisne dokumentacije), v višini 10% pogodbene vrednosti; ponudnik jo predloži po dokončanju
del ob uspešni primopredaji. Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvajalec
mora izstavljene situacije najprej dati v pregled in potrditev nadzornemu organu in šele
nato, potrjene, dostaviti naročniku. Naročnik
bo nesporni del situacije izplačal v roku 60
dni po prejemu potrjene situacije, vendar v
letu 2004 največ 49,400.000 SIT.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
1. da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež,
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila (kolikor je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno),
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
4. da ni proti ponudniku uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek in ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
5. da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti
v skladu s predpisi države, kjer ima sedež;
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati,
6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
7. da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: obrazec BON2,
ali enakovredno drugo dokazilo, oziroma
potrdilo ponudnikove poslovne banke oziroma bank, ki ni starejše od dveh mesecev,
iz katerega mora izhajati, da ponudnikov
transakcijski račun oziroma računi v zadnjih
šestih mesecih pred izdajo potrdila ni(so)
bil(i) blokiran(i).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Reference ponudnika:
Pogoj za udeležbo na tem razpisu je ta,
da je bil ponudnik v zadnjih treh letih pozitivno ocenjen glavni izvajalec pri izvedbi
vsaj treh gradbenih del (ne nujno javnega
naročila), ki so po naravi gradnje in obsegu podobna razpisanim in vredna najmanj
100,000.000 SIT. Ponudnik mora navesti
referenčni objekt in njegovo vrednost ter
predložiti potrjeno referenco s strani investitorja, ki je izvedbo del ocenil kot pozitivno
(oziroma negativno).
Naročnik si pridržuje pravico preverjati
reference in njihovo oceno.
– Popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme za izvedbo javnega naročila
ter izpolnjevanje kadrovskih pogojev:
Ponudnik mora tudi predložiti listine z
naslednjimi vsebinami:
– kalkulativne elemente, in sicer: cenik
delovne sile, cenik mehanizacije, cenik
transportov, cenik materiala FCO gradbišče,
cenik mokrih mešanic FCO gradbišče,
– dokazila o razpolaganju z osebo, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del
po 76. in 77. členu ZGO-1 (izjava ponudnika
z navedbo izobrazbe in delovnih izkušenj),
– podatke o kapacitetah in zasedenosti
kapacitet, iz katerih mora biti razvidno, da
bo v obdobju od avgusta 2004 do vključno
marca 2005 razpolagal s kapacitetami, potrebnimi za izvedbo javnega naročila (izjava
pod točko 5.6.),
– terminski plan realizacije razpisanih
del, plan financiranja, delovne sile in materiala (poglavje pod točko 7.).
Ponudnik mora podpisati tudi sledečo
izjavo:
»Izjavljamo, da izpolnjujemo formalne delovne in tehnične pogoje in imamo
ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in
druge pripomočke, sposobnost upravljanja,
zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene,
ki bodo sposobni izvesti pogodbo.
Izjavljamo, da razpolagamo s potrebnimi
avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami,
ki so morebiti potrebne za izvedbo razpisanih del.
Datum:... Zastopnik ponudnika (podpis):...«
– Izjava ponudnika o izdelavi dokumentacije s področja varstva pri delu:
1. varnostni načrt,
2. sporazum o skupnih varnostnih ukrepih med izvajalci del in stanovalci (prizadetimi udeleženci),
3. knjigo skupnih varnostnih ukrepov
in sporazum o skupnih varnostnih ukrepih
na samem gradbišču, v skladu z Uredbo o
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list
RS, št. 3/02 in 57/03), in sicer najkasneje ob
uvedbi v delo (izjava pod točko 5.7).
Iz priložene dokumentacije mora izhajati,
da je ponudnik tudi sposoben izvesti predmetno javno naročilo. Ponudnik, ki ne dokaže, da je sposoben izvesti predmetno javno
naročilo, je izločen iz nadaljnjega postopka
ne glede na vsebino ponudbe.

IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 7. 2004.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun Občine Sevnica št. 01310-0100008286,
s pripisom: plačilo razpisne dokumentacije
za izgradnjo vodovoda Primož.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 8. 2004 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb
bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 8. 2004
ob 12. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršenkoli uporaben sklic: SAPARD.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2004.
Občina Sevnica
Ob-15789/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
kontaktna oseba: Slavko Prelog, Frankopanska 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/23-48-617, faks 01/23-48-630, elektronska pošta: slavko.prelog@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 03/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
adaptacija obstoječega doma in izgradnja prizidka.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Kranjska Gora.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501,1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
celotnega javnega naročila po priloženi razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2004 in/ali konec
30. 11. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3% od vrednosti ponudbe.
2. Izjavo banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
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vrednosti in jo bo predložil najkasneje v 10
dneh po podpisu pogodbe.
3. Izjavo banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil ob prevzemu del,
veljavnost garancije mora biti še en dan po
izteku garancijskega roka.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
po mesečnih situacijah v roku 60 dni od
uradnega prejema ter potrditvi situacije s
strani nadzora.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem. Ponudnik mora
navesti eventuelne podizvajalce v ponudbi.
V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi
pa mora skupina ponudnikov predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracijo podjetja ali redni izpis iz
sodnega registra za dejavnost, katere predmet je razpis; samostojni podjetniki predložijo overjeno potrdilo, da so vpisani pri
davčnem organu (t.i. priglasitveni list);
– ponudnik mora predložiti potrdilo, da
proti njemu ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek, postopek likvidacije ali drug podoben postopek;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
– dokazilo, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež.
Obrazci morajo odražati zadnje ponudnikovo stanje v mesecu pred oddajo ali v
mesecu oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik (pravna oseba) mora predložiti BON 1 in BON 2; samostojni podjetniki
predložijo BON- 1/SP in boniteto poslovanja
za vsak račun, ki ga zanj izdela poslovna
banka.
Iz navedenih obrazcev mora biti razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred izdajo obrazca ni imel blokiranih
računov.
Obrazci morajo odražati zadnje ponudnikovo stanje v mesecu pred oddajo ali v
mesecu oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najvažnejših zgrajenih objektov v zadnjih treh letih,
– dokazilo ponudnika o zavarovanju pred
odgovornostjo za škodo (kopija police).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 110/02 in 47/04).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 03/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 7. 2004.

III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in
tehničnih sposobnosti: usposobljenost in
sposobnost ponudnika bo priznana na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:
a) da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
b) da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
c) da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež,
č) da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati,
d) da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika,
e) da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 ali podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov transakcijski
račun (ponudnik bo predložil enega od
navedenih obrazcev v odvisnosti od registracije),
f) seznam najpomembnejših gradenj v
zadnjih treh letih, skupaj s potrdili o dobro
opravljenem delu, z vrednostmi in datumi
izvedbe,
g) izobrazbene in strokovne kvalifikacije
izvajalca gradnje ter kvalifikacije vodstvenega osebja, zlasti oseb, ki bodo vodile
izvedbo gradnje,
h) da ni dal zavajajočih podatkov,
i) da zagotavlja kontrolo kakovosti,
j) da nudi 60-dnevni plačilni rok (ali
ugodneje) od prejema računa s strani
naročnika,
k) bančna garancija in izjave:
a) bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,500.000 SIT (veljavna še 60 dni
od odpiranja).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence o registraciji oziroma potrdilo, da
ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti,
ki ga izda pristojni davčni urad, potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni.
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije. Za ponudnika,
ki ni vpisan v register pri sodišču, zadošča
potrdilo o tem, da ni prenehal opravljati
dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad;
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni.
Potrdilo, da je poravnal davke, prispevke
in druge dajatve ali poslovne obveznosti, zapadle do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni urad in carinska uprava,
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni.

Cena 5.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo do navedenega roka s potrdilom o plačilu razpisne dokumentacije na račun pri UJP št.:
01100-6030715849, sklic 03-04; in potrdilom o vpisu v register zavezancev za DDV,
vsak delovni dan med 9. in 11. uro.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 7. 2004 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 9. 9. 2004 ali 60 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 7. 2004
ob 11. uri; CŠOD, Frankopanska 9, Ljubljana, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 6. 2004.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Ljubljana
Ob-15790/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Novo mesto, kontaktna
oseba: Miran Dular, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-39-310,
faks 07/39-39-212, elektronska pošta: miran.dular@novomesto.si, internetni naslov:
http://www.nm.novomesto.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija občinske ceste LZ 299130
skozi naselje Brod – faza 2.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Krajevna skupnost
Drska – Novo mesto.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
47,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 13. 8. 2004 in 13. 10.
2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe
1,500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60
dni od prejema računa oziroma situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v skladu z zakonom.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON1 in BON2
ali BON3, ki jih izdaja AJP ali podatke iz
bilance uspeha in podatke iz bilance stanja,
ki jih potrdi pristojni davčni urad in potrdilo
poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun,
da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca
BON2 ali BON3), dokumenti ne smejo biti
starejši od 30 dni.
Izjavo o plačilnih pogojih (obr-13).
Bančna garancija:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,500.000 SIT (do izteka opcije ponudbe) (Priloga 3).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
Izjava ponudnika, da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna
napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika (obr-14).
Seznam najpomembnejših gradenj v
zadnjih treh letih, skupaj s potrdili o dobro
opravljenem delu, z vrednostmi in datumi
izvedbe (Priloga 1).
Seznam izobrazbene in strokovne kvalifikacije izvajalca gradnje ter kvalifikacije vodstvenega osebja, zlasti oseb, ki bodo vodile
izvedbo gradnje (Priloga 2).
Izjavo ponudnika, da ni dal zavajajoče
podatke (obr-12).
Izjava o izvajanju kontrole kakovosti
(obr-15).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 7. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazati na
podračun Mestne občine Novo mesto, EZR
01285 – 0100015234.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 7. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pravni predstavnik
podjetja ali pooblaščene osebe pravnih
predstavnikov s pooblastilom in kopijo osebnega dokumenta.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 7. 2004
ob 12. uri; Mestna občina Novo mesto, Novi
trg 6 – sejna soba – 2 nadstropje, 8000
Novo mesto.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 6. 2004.
Mestna občina Novo mesto
Št. 23/2004
Ob-15837/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zgodovinski arhiv Celje, kontaktna oseba:
Bojan Cvelfar, prof., Teharska cesta 1, Celje, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-87-640,
faks 03/42-87-660.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Razvojni center inženiringi Celje d.o.o., kontaktna oseba: Marjan
Berčnik, inž. grad., Teharska cesta 40,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-52-121,
faks 03/425-21-20, elektronska pošta: Marjan.bercnik@rci-celje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zgodovinski arhiv Celje, kontaktna oseba: Kristina Tekavc, Teharska cesta
1, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-87-640,
faks 03/42-87-660.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zgodovinski arhiv Celje, vložišče /tajništvo/, Teharska cesta 1, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-87-640, faks 03/42-87-660.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
Izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
preureditev fasade obstoječega objekta
– Zgodovinski arhiv Celje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Teharska cesta 1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost naročila znaša 32,000.000
SIT + 20% DDV 6,400.000 SIT, skupaj
38.400.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% vrednosti javnega naročila z veljavnostjo najmanj 30 dni po roku za izvedbo naročila. Če se rok za izvedbo naročila
podaljša, je potrebno ustrezno podaljšati
veljavnosti garancije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
naročilo se financira iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavni del razpisne
dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
fizične sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja.
Ponudniki morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju naslednjih minimalnih pogojev
(poglavje VIII):
a) ki je registrirana za dejavnost, ki je
predmet razpisa in ima za opravljanje te
dejavnosti vsa predpisana dovoljenja;
b) ki zagotavlja vsaj 30% lastnih kadrov
– ponudnik izpolni izjavo;
c) ki je izgradila vsaj tri poslovne ali stanovanjske ali poslovno-stanovanjske objekte velikosti vsaj 1.000 m2 neto površine, s
tem da eden od teh presega 1.500 m2 neto
površine (veljajo objekti, ki so bili zgrajeni v
največ 15 mesecih v obdobju zadnjih treh
let pred oddajo ponudbe – opomba: čas
izgranje velja za posamezni objekt, za dokončanje izgradnje se šteje datum uspešno

opravljenega tehničnega pregleda) – ponudnik izpolni izjavo;
d) ki ima redno, s polnim delovnim časom, zaposlenega vsaj enega pooblaščenega inženirja s VII. stopnjo izobrazbe gradbene smeri – ponudnik izpolni izjavo.
Enake pogoje mora izpolnjevati tudi
oseba, ki jo izvajalec določi za svojega zastopnika v Vzorcu pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z 42. čl. ZJN-1-UPB1.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno s
1. točko drugega odstavka 42.a člena
ZJN-1-UPB1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z 2a, 2b, 2č in 2e točko
drugega odstavka 42.a člena ZJN-1-UPB-1
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Skladno z ZGD in ZGO-1 in ZGO-1A.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 7. 2004.
Cena: 15.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki
prevzamejo vsak delovnik od 8. do 11. ure.
Stroške razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z virmanom na TRR št.
01100-6030374991 UJP Žalec “za razpisno
dokumentacijo “
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 7. 2004 do 8.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 30 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 7. 2004 ob 9. uri, v prostorih Zgodovinskega arhiva Celje, Teharska cesta 1,
Celje, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 6. 2004.
Zgodovinski arhiv Celje
Ob-15851/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.,
kontaktna oseba: Danijel Arčan, univ.
dipl. inž. grad., Igor Glušič, univ. dipl.
inž. grad., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec, Slovenija, tel. 03/713-67-50, faks
03/713-67-70, elektronska pošta: dani.arcan@jkp-zalec.si,igor.glusic@jkp-zalec.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
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II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNGR01/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja vodovoda Brnica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naselje Liboje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: vodovodno omrežje v dolžini
2486 m,
– sklop 2: črpališče 1 in črpališče 2.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 20 mesecev (od oddaje naročila),
začetek predvidoma avgust 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: sklenitev pogodbe za izvedbo naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji, skladno z
ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1-UPB1, 42. člen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z ZJN
-1-UPB1, 42.a člen.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1UB1,
42.a člen.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o graditvi objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 14. 7. 2004.
Cena 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti na podlagi
predloženega potrdila o plačilu materialnih
stroškov v višini 20.000 SIT, na transakcijski
račun št. 06000-0045266125 odprt pri Banki
Celje d.d. s pripisom: javni razpis za izgradnjo vodovoda v Brnici. Priloženo mora biti
tudi potrdilo o registraciji ter davčna številka
podjetja. Razpisno dokumentacijo prejme
ponudnik po predhodni najavi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 7. 2004 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost

in šele nato, potrjene, dostaviti naročniku.
Naročnik bo nesporni del situacije izplačal v
roku 60 (šestdeset) dni po prejemu potrjene
situacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
1. da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež,
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila (v kolikor je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno),
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
4. da ni proti ponudniku uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek in ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
5. da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti
v skladu s predpisi države, kjer ima sedež;
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati,
6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
7. da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila
obrazec BON2, ali enakovredno drugo
dokazilo, oziroma potrdilo ponudnikove poslovne banke oziroma bank, ki ni starejše
od dveh mesecev, iz katerega mora izhajati,
da ponudnikov transakcijski račun oziroma
računi v zadnjih šestih mesecih pred izdajo
potrdila ni(so) bil(i) blokiran(i).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
Reference ponudnika:
Pogoj za udeležbo na tem razpisu je ta,
da je bil ponudnik v zadnjih treh letih pozitivno ocenjen glavni izvajalec pri izvedbi
vsaj treh gradbenih del (ne nujno javnega
naročila), ki so po naravi gradnje in obsegu podobna razpisanim in vredna najmanj
40,000.000 SIT. Ponudnik mora navesti
referenčni objekt in njegovo vrednost ter
predložiti potrjeno referenco s strani investitorja, ki je izvedbo del ocenil kot pozitivno
(oziroma negativno).
Naročnik si pridržuje pravico preverjati
reference in njihovo oceno.
– Popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme za izvedbo javnega naročila
ter izpolnjevanje kadrovskih pogojev:
Ponudnik mora tudi predložiti listine z
naslednjimi vsebinami:
– kalkulativne elemente, in sicer: cenik
delovne sile, cenik mehanizacije, cenik
transportov, cenik materiala FCO gradbišče,
cenik mokrih mešanic FCO gradbišče,
– dokazila o razpolaganju z osebo, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del
po 76. in 77. členu ZGO-1 (izjava ponudnika
z navedbo izobrazbe in delovnih izkušenj);
– podatke o kapacitetah in zasedenosti
kapacitet, iz katerih mora biti razvidno, da
bo v obdobju od julija 2004 do vključno decembra 2004 razpolagal s kapacitetami, po-

ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pri javnem odpiranju ponudb lahko sodelujejo predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri
odpiranju ponudb, ki bodo svoja pooblastila
oddali pred odpiranjem.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 7. 2004,
ob 11. uri.
Kraj: JKP Žalec, Nade Cilenšek 5, Žalec.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne gre za dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 6. 2004.
Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.
Ob-15855/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Koper, kontaktna oseba
Sibila Ludvik, Verdijeva 10, 6000 Koper,
Slovenija, tel.(+386) 5 6646 267, faks
(+386) 5 6646 292, elektronska pošta: sibila.ludvik@koper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija objekta »C« v poslovnem
objektu Verdijeva 11 v Kopru.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Koper, mestno jedro.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija objekta »C« v poslovnem objektu
Verdijeva 11 v Kopru, izvedba gradbenih,
obrtniških in instalaterskih del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 5 mesecev, začetek 25. 7. 2004
in/ali konec 30. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
sestavljeno v skladu z priloženim vzorcem
(9.1. točka razpisne dokumentacije), v višini 2,000.000 tolarjev; ponudniki morajo
navedeno bančno garancijo predložiti že v
ponudbeni dokumentaciji;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, sestavljeno v skladu
s priloženim vzorcem (9.2. točka razpisne
dokumentacije), v višini 10% pogodbene
vrednosti; izbrani ponudnik jo predloži ob
podpisu pogodbe;
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku, sestavljeno v skladu s
priloženim vzorcem (9.3. točka razpisne dokumentacije), v višini 10% pogodbene vrednosti; ponudnik jo predloži po dokončanju
del ob uspešni primopredaji. Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvajalec mora izstavljene situacije najprej dati
v pregled in potrditev nadzornemu organu
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trebnimi za izvedbo javnega naročila (izjava
pod točko 5.6.);
– terminski plan realizacije razpisanih
del, plan financiranja, delovne sile in materiala (poglavje pod točko 7.).
Ponudnik mora podpisati tudi naslednjo
izjavo:
»Izjavljamo, da izpolnjujemo formalne delovne in tehnične pogoje in imamo
ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in
druge pripomočke, sposobnost upravljanja,
zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene,
ki bodo sposobni izvesti pogodbo.
Izjavljamo, da razpolagamo s potrebnimi
avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami,
ki so morebiti potrebne za izvedbo razpisanih del.
Datum: Zastopnik ponudnika (podpis):«
– Izjava ponudnika o izdelavi dokumentacije s področja varstva pri delu:
1. varnostni načrt,
2. sporazum o skupnih varnostnih ukrepih med izvajalci del in stanovalci (prizadetimi udeleženci),
3. knjigo skupnih varnostnih ukrepov in
sporazum o skupnih varnostnih ukrepih na
samem gradbišču,
v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 3/02 in
57/03), in sicer najkasneje ob uvedbi v delo
(izjava pod točko 5.7).
Iz priložene dokumentacije mora izhajati,
da je ponudnik tudi sposoben izvesti predmetno javno naročilo. Ponudnik, ki ne dokaže, da je sposoben izvesti predmetno javno
naročilo, je izločen iz nadaljnjega postopka
ne glede na vsebino ponudbe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 7. 2004.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun proračuna Mestne občine Koper št.
01250-0100005794, s pripisom: plačilo
razpisne dokumentacije za rekonstrukcijo objekta »C« Verdijeva 11 v Kopru
K361-48/2004
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 7. 2004, do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 13. 9. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb
bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 7. 2004,
ob 11. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 6. 2004.
Mestna občina Koper
Ob-15902/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šmarje pri Jelšah, kontaktna oseba:
Bojan Žaberl, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija, tel. 03/81-71-600,
faks 03/81-71-626, elektronska pošta: obci-
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na@smarje-pri-jelsah.si, internetni naslov:
www.smarje-pri-jelsah.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 35101-2/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dograditev vodovodnega sistema Pijovci–Sotensko:
– vodohran Sveti Miklavž V = 150 +
100 m3,
– povezovalni cevovod med vodohranom Sv. Miklavž in cevovodom Dolga Gora
– Šmarje v dolžini 400 m.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Šmarje pri Jelšah, pod
cerkvijo Sveti Miklavž, k.o. Dvor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– vodohran Sveti Miklavž V = 150 +
100 m3,
– povezovalni cevovod med vodohranom Sv. Miklavž in cevovodom Dolga Gora
– Šmarje v dolžini 400 m.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek avgust 2004 in konec
september 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 2 mio SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo 60
dni po dnevu uradnega prejema situacije.
III.2) Pogoji za sodelovanje:
1. veljavna registracija (originalen izpis iz
sodnega registra ali druge ustrezne evidence, ki ne sme biti starejši od 30 dni),
2. potrdilo da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen (priložiti originalno potrdilo, ki ni
starejše od 30 dni ministrstva, pristojnega
za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco),
3. potrdilo pristojnega gospodarskega
oziroma okrožnega sodišča, da firma ni v
postopku stečaja oziroma prisilne poravnave (priložiti originalno dokazi/o, ki ni starejše
od 30 dni),
4. potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih (da ima ponudnik poravnane vse
davke in prispevke skladno z zakonodajo
(priložiti originalno potrdi/o, ki ne sme biti
starejše od 30 dni in ga izda Ministrstvo za
finance, Davčna uprava RS),
5. izjava ponudnika skladno s 6. točko
četrtega odstavka 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih naročilih (ZJN-1a), Uradni list RS, št. 2 z dne
15. 1. 2004,
6. navesti podizvajalce in priložiti fotokopijo sklenjenega dogovora oziroma pogodbe, v primeru da ponudnik ne izvaja vseh
razpisanih del z lastnimi kapacitetami,ter
predložiti pisne izjave vseh v ponudbi navedenih podizvajalcev, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle

poslovne obveznosti; navesti je potrebno
vse podizvajalce ne glede na vrednost
opravlienih del, velja tudi za naiem delovne sile,
7. kot referenčni objekti veljajo objekti,
kot je razpisano javno naročilo in jih je ponudnik izvedel v preteklih dveh letih (vzorec
obrazca),
8. izjava o sprejemu pogojev razpisne
dokumentacije,
9. izjava o sposobnosti za izvedbo posla,
10. izjava o popolnosti ponudbenih cen,
11. garancija za resnost ponudbe,
12. splošni in posebni pogoji pogodbe,
13. gradbena pogodba,
14. skupna rekapitulacija s predračunom
– ponudbo,
15. minimalni plačilni rok je 60 dni.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba;
B1) cena 90% in reference 10%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 7. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno poravnati na račun št. 01324-0100003720
pred dvigom razpisne dokumentacije, z navedbo naziva in naslova prevzemnika razpisne dokumentacije s pripisom „Vodohran
Sveti Miklavž“.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 7. 2004 ali 30 dni
od odposlanja obvestila; do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 7. 2004,
ob 11. uri; sejna soba Občine Šmarje pri
Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri
Jelšah (II. nadstropje, soba št. 33).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 6. 2004.
Občina Šmarje pri Jelšah
Ob-15944/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Vrhnika, kontaktna oseba: Milica Koren,
Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, Slovenija,
tel. 01/755-54-40, faks 01/755-31-03, elektronska pošta: komunalne.obcina@vrhnika.si, internetni naslov: www.vrhnika.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5)
Oznaka
javnega
naročila, ki ga je določil naročnik:
5/02-352-05-19/2004-JN-313/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja infrastrukture na območju Sivkine na Vrhniki.

64 / 11. 6. 2004 /

3905

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Vrhnika, Občina Vrhnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: izvedba celotnih gradbenih del po
projektu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2004 in/ali konec 1.
11. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT, izjava banke, da bo
ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo
del v višini 1,000.000 SIT in odpravo napak
v garanciji v višini 2,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po prejemu potrjene situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno, oziroma da izjavo, da ne potrebuje posebnega dovoljenja,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek ali drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja,
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež ali, da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati,
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa,
– da nudi 60 dnevni plačilni rok,
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT, izjava banke, da bo
ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo
del v višini 1,000.000 SIT in odpravo napak
v garanciji v višini 2,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena 80%,
2. reference 10%,
3. garancija 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
5/02-352-05-19-JN-313/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 7. 2004.

zidarska dela ter izdelavo kanalizacije in zunanjo ureditev ter obrtniška dela. Strojna in
elektro inštalacijska dela z opremo obsegajo
zamenjavo obstoječega dotrajanega spiralnega transporterja in obstoječe hidravlične
stiskalnice, vgradnjo novega cevovoda za
dovod peska in vode v izdvajalec peska, ter
dobavo in montažo izdvajalca peska z vsemi
ustreznimi elektro priklopi in inštalacijami.
II.2.2) Opcije. Opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: zaradi čim manjših motenj v tehnološkem procesu je potrebno ključno menjavo opreme in zagon nove opreme opraviti v
čim krajšem času.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
po potrjenih situacijah.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni dokumentaciji,
v skladu z ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija za predmetno dejavnost, potrdilo da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi tega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacijski postopek
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
imeti poravnane davke, prispevke v skladu
s predpisi države, BON1 in BON2,
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora biti član organizacije ali združenja izvajalca storitev, ki so
predmet naročila, če je članstvo v taki organizaciji ali združenju obvezno, ponudniku ne
sme biti na katerikoli način dokazana huda
strokovna napaka, ostali tehnično kadrovski
pogoji potrebni za izvedbo predmetenega
naročila določeni v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ugodnejša ponudbena cena,
2. kakovost, tehnične prednosti, pogarancijsko vzdrževanje, izobrazbene in
strokovne kvalifikacije
3. garancijska doba z garancijo za odpravo napak,
4. reference,
5. datum začetka in končanja del.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 6. 2004.
Cena 50.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TR
18303-0010822985.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 6. 2004.

Cena 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila z virmanom na
TRR 01340-0100001093 – za razpisno
– Sivkina.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 6. 7. 2004, do
12. ure.
Ponudba mora biti pravilno označena z
napisom “Ne odpiraj, ponudba za izgradnjo
infrastrukture Sivkina” z naslovom ponudnika na hrbtni strani.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 7. 2004,
ob 13. uri: Občina Vrhnika, Tržaška 1, Vrhnika, sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 6. 2004.
Občina Vrhnika
Št. 0275
Ob-15953/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje centralna čistilna naprava
Domžale-Kamnik d.o.o., kontaktna oseba
Peter Cerar, Študljanska 91, 1230 Domžale,
Slovenija, tel. 01/724-65-00, 031/369-710,
faks 01/722-04-90, elektronska pošta: info@ccn-domzale.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 1V-2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nadgradnja in tehnična optimizacija na
delu »A« objekta –odstranjevanje maščobe, peska in odpadkov iz finih grabelj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: JP CČN Domžale – Kamnik, Študljanska 91, Domžale.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.25.21.27-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
SKLOP št. 01
2) Kratek opis: prvi sklop so gradbena
in obrtniška dela z opremo (v PZR projektu
A39/02).
3) Obseg ali količina določeni v PZR dokumentaciji številka A39/02.
SKLOP št. 02
2) Kratek opis: drugi sklop strojne in
elektro instalacije z opremo (v PZR projektu
4001-10)
3) Obseg ali količina določeno v PZR dokumantaciji številka 4001-10
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena dela za izvedbo prizidka za pokritje
separatorja peska, stiskalnice in kontejnerja obsegajo rušitvena, zemeljska, betonska,
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 9. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zastopnik ponudnika s
pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 7. 2004,
ob 11 uri.
Kraj: JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o.,
Študljanska 91, Domžale, upravna stavba
– sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: čas za oddajo
ponudb: do 19. 7. 2004 do 12. ure.
Ponudbo je možno oddati v celoti ali
v dveh sklopih v skladu s 55b. členom
ZJN-1.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 6. 2004.
Javno podjetje Centralna čistilnica
uprava Domžale-Kamnik d.o.o.
Št. 404-08-259/2004-3
Ob-15954/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
Urad za logistiko, Služba za gospodarjenje
z nepremičninami, kontaktni osebi: Janez
Urh, tel. 01/471-25-75 in Ivan Bošković,
tel. 01/471-21-03, vsak delovnik med 8.
in 11. uro, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-26-01, faks
01/471-16-37.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
Ponudniki lahko dobijo dodatne informacije o naročilu na naslovu naročnika.
Ponudnik mora dodatna pojasnila v zvezi
z razpisno dokumentacijo zahtevati pisno,
vendar ne pozneje, kot pet dni pred rokom,
ki je določen za predložitev ponudbe. Naročnik bo najkasneje v treh dneh od prejema
pismenega vprašanja, vsem potencialnim
ponudnikom, ki so prejeli razpisno dokumentacijo, posredoval pisni odgovor. Pisna
komunikacija je lahko dopis ali faks.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo, Služba
za gospodarjenje z nepremičninami, kontaktna oseba: Ivan Bošković, Kardeljeva
ploščad 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-21-03, faks 01/471-16-37.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-831/04-ODP.
I.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba investicijsko vzdrževalnih del
»Prenova službenih stanovanj v Ljubljani«.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: mesto Ljubljana; podrobna
specifikacija naslovov v razpisni dokumentaciji; št. popisa 290204.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz popisa del št. 290204, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije. Stanovanja, ki se bodo prenavljala so nezasedena
– prazna, število vseh stanovanj je 32.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 130 koledarskih dni (od določenega dneva pričetka del pri uvedbi izvajalca
v delo).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja
A) Bančna garancija za resnost ponudbe
Bančna garancija za resnost ponudbe
po vsebini ne sme odstopati od vzorca
finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije. Ponudnik ob predložitvi razpisne
dokumentacije priloži bančno garancijo za
resnost ponudbe, ki jo izda banka.
Višina ustreznega zavarovanja za resnost ponudbe je 5,000.000 SIT. Ostali pogoji so definirani v razpisni dokumentaciji.
Bančna garancija mora veljati najmanj 6
mesecev od roka za oddajo ponudbe.
B) Bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po vsebini ne sme odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz
razpisne dokumentacije. Ponudnik mora ob
predložitvi ponudbe priložiti izjavo banke, da
mu bo ob podpisu pogodbe izdala bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za predmet tega javnega naročila
»MORS-831/04-ODP«.
Ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu
bo moral hkrati z vsemi podpisanimi izvodi
pogodbe v desetih dneh po podpisu pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti
bančno garancijo za dobro izvedbo posla v
višini 10% od skupne pogodbene vrednosti,
ki jo bo naročnik vnovčil, kot je to definirano
v razpisni dokumentaciji.
C) Bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku
Bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku po vsebini ne sme odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz
razpisne dokumentacije. Ponudnik mora ob
predložitvi ponudbe priložiti izjavo banke, da
mu bo izdala bančno garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku za predmet tega
javnega naročila »MORS-831/04-ODP«.
Ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu
mora ob primopredaji vseh izvedenih del naročniku izročiti bančno garancijo za odpravo
napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi v
višini 5% pogodbene vrednosti, z veljavnostjo za obdobje 5 let za izvedena dela. Brez
izročitve garancije za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi primopredaja
ni opravljena.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: realizacijo izvedenih del bo naročnik plačeval po
situacijah glede na izvedena dela, kot je to
definirano v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo izvršil plačilo nespornega zneska v
roku 60 koledarskih dni od dneva prejema
posamezne situacije in končne situacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
A) Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, na pristojnem sodišču
ali drugem organu; imeti mora potrebno do-

voljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
fotokopija rednega izpiska iz sodne ali druge
ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik): fotokopija potrdila o vpisu v
register samostojnih podjetnikov, izdano s
strani pristojne izpostave Davčnega urada
Republike Slovenije, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika.
B) Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, in sicer:
a) potrdilo izdano s strani Ministrstva za
pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da v
zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem;
b) potrjen obrazec izjave ponudnika pod
kazensko in materialno odgovornostjo.
C) Potrdilo izpiska iz sodne ali druge
enakovredne evidence, ki izkazuje, da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja in
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava.
D) Potrdilo pristojne izpostave Davčnega
urada Republike Slovenije, da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti
v skladu s predpisi države, kjer ima sedež.
Vsi navedni pogoji in dodatna pojasnila so
navedena v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora za sodelovanje v postopku javnega naročila predložiti naslednje dokumente – dokazila:
Dokazilo, da je ponudnik finančno in
poslovno sposoben, tj. ponudnik mora izkazovati pozitivno poslovanje v zadnjem
trimesečju pred oddajo ponudbe in da ponudnik ni imel v preteklih šestih mesecih do
vštevši dneva izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiran transakcijski račun oziroma negativno povprečno
stanje sredstev v preteklem mesecu, brez
odobrenega okvirnega kredita za pokrivanje negativnega stanja na transakcijskem
računu;
dokazila:
A) Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) fotokopija potrdila BON-1/P s podatki
in kazalniki za leto 2003;
b) potrdilo o solventnosti s strani banke,
kjer ima ponudnik odprt transakcijski račun
in ne sme biti starejše 10 dni pred dnem oddaje ponudbe.
B) Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
a) fotokopija davčne napovedi za leto
2003, potrjena s strani pristojne izpostave
DURS, ter potrdilo banke o stanju na transkacijskem računu za zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb;
b) potrdilo o solventnosti s strani banke,
kjer ima ponudnik odprt transakcijski račun
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in ne sme biti starejše 10 dni pred dnem oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
Za ugotavljanje tehnične in kadrovske
sposobnosti mora ponudnik v sklopu razpisne dokumentacije predložiti naslednje
dokumente:
A) Ponudnik mora izkazati dobro opravljanje istovrstnih gradbenih del v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe;
dokazilo:
Seznam opravljenih gradbenih del oziroma del v zadnjih petih letih pred oddajo
ponudbe v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila (istovrstna dela), z zneski,
datumi in nazivi končnih naročnikov (priložen obrazec v razpisni dokumentaciji).
B) Ponudnik mora imeti zaposleno najmanj eno osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega
vodjo del za zahtevne objekte skladno
s 77. členom ZGO-1 (Uradni list RS, št.
110/02);
dokazila:
a) fotokopija potrdila o zaključni izobrazbi,
b) fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
c) fotokopija potrdila o vpisu v imenik pri
pristojni poklicni zbornici,
d) strokovni življenjepis, iz katerega so
razvidne delovne izkušnje osebe.
C) Ponudnik mora imeti zavarovano
svojo odgovornost v skladu s 33. členom
ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/02) za promet javnega naročila (GOI dela)
dokazilo:
a) fotokopija ustrezne veljavne zavarovalne police za predmet javnega naročila
– GOI dela.
D) Ponudnik mora imeti kalkulacijske
osnove za predmet javnega naročila
dokazilo:
a) kalkulacijske osnove; datirane,
žigosane in podpisane.
E) Izjava ponudnika o strokovni, kadrovski in tehnični sposobnosti izvedbe celotnega obsega del
a) izjavo priložiti k razpisni dokumentaciji, ne sme biti starejša od 10 dni od datuma
oddaje ponudbe in mora biti v originalu.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 7. 2004.
Cena: brezplačno.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija se pridobi brezplačno po predhodni najavi pri kontaktni osebi naročnika
na MORS, Služba za gospodarjenje z
nepremičninami, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 21; vsaki delavnik med 8.30 in 11.
uro od 15. 6. 2004 naprej. Zastopnik ponudnika je obvezen pred dvigom razpisne
dokumentacije predati naročniku pooblastilo
o zastopanju ponudnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 7. 2004 ali 35 dni
od odposlanja obvestila; do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

plačila so skladni z Zakonom o izvrševanju
proračuna.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: obvezna dokazila za
izpolnjevanje pogojev iz 42. člena Zakona
o javnih naročilih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra podjetja
ali potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, dovoljenje pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti ter izjava, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
Ponudnik mora tudi priložiti:
– originalno potrdilo sodišča, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem
postopku, oziroma, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
– originalno potrdilo Davčnega urada
RS, ki ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe, da ima ponudnik
poravnane obveznosti iz naslova davkov,
prispevkov in drugih obveznih dajatev ali
poslovnih obveznosti, določenih s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
biti finančno in poslovno sposoben: ponudnik mora izkazovati pozitivno poslovanje v
zadnjem trimesečju pred oddajo ponudbe in
v preteklih šestih mesecih do vštevši datuma izdaje ustreznega bonitetnega obrazca
nima blokiran žiro račun.
Dokazila:
Za pravne osebe: originalni obrazec
BON 1, BON 2 in izjava, da je v zadnjem tromesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse svoje zapadle obveznosti. Ponudniki, ki
so zavezani k revizijskemu pregledu, morajo
predložiti letno revizijsko poročilo.
Za fizične osebe: originalno potrdilo banke, pri kateri ima ponudnik odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju
sredstev na računu za obdobje zadnjih
šestih mesecev pred oddajo ponudbe in izjavo, da je v zadnjem tromesečju posloval
uspešno in ima poravnane vse svoje zapadle obveznosti, napoved za odmero davka
od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o dolžini garancijskega roka,
– tabele:
1. referenčna lista razpisanih del s priloženimi pisnimi priporočili investitorjev,
2. tabela struktura cene,
3. tabela kadrov, ki bodo dela vodili,
4. tabela kadrov, ki bodo dela izvajali,
5. seznam podpisanih pogodb za obdobje zadnjih 2 let.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o graditvi objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:

IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do končne primopredaje vseh
izvedenih del plus en dan.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom
za zastopanje ponudnika. Nepooblaščeni
predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 7. 2004
ob 9. uri; Ljubljana, Ministrstvo za obrambo,
Kardeljeva ploščad 21, v sejni sobi Službe
za gospodarjenje z nepremičninami št.
327/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 6. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Ob-15957/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Cvetka Erzin, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-03,
faks 01/306-44-07, elektronska pošta: cvetka.erzin@ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Cvetka Erzin, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-03,
faks 01/306-44-07, elektronska pošta: cvetka.erzin@ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Ljubljana, Dalmatinova 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-03, faks
01/306-44-07.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR – 03/321600/17-0.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova cestne, stranske ter dvoriščne
fasade in strehe na objektu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Šubičeva 3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova cestne, stranske ter dvoriščne fasade in
strehe na objektu Šubičeva 3 v Ljubljani.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 150 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT,
– izjava banke, da bo dala bančno garancijo:
1. za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti,
2. za odpravo napak v garancijskem roku
v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: pogoji
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(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 85%,
2. potrjene strokovne reference – 15%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 7. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Naročnik prejme razpisno dokumentacijo na podlagi potrdila o plačilu: na
transakcijski račun št. 01261-0100000114,
z oznako MOL-izvrševanje proračuna,
sklic na št. 121-20000-04, s pripisom JR
04/321600/17-0.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 7. 2004 do 12.45.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do vključno 4. 11. 2004 in/ali 120
dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb
bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 7. 2004
ob 13. uri; Mestna občina Ljubljana, Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 6. 2004.
Mestna občina Ljubljana
Ob-15989/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uadno ime in naslov naročnika: Občina Logatec, kontaktna oseba: Darja Mlinar,
Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, Slovenija,
tel. 01/759-06-00, faks 01/759-06-20, elektronska pošta: sprejem@logatec.si, internetni naslov: www.obcina-logatec.com.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije:
Občina
Logatec,
kontaktna oseba: Gvido Bokal, Tržaška
cesta 15, 1370 Logatec, Slovenija, tel.
01/759-06-40, faks 01/759-06-28, elektronska pošta: gvido.bokal@logatec.si, internetni naslov: www.obcina-logatec.com.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis, predmet javnega naročila:
asfaltiranje občinskih cest v Občini Logatec v letih 2004, 2005 in 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: občinske ceste po Občini Logatec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega naročila znaša
skupaj 120,000.000 SIT brez DDV, (2004:
42,000.000 SIT, 2005: 40,000.000 SIT,
2006: 38,000.000 SIT).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok dokončanja: 3 mesece po
sklenitvi pogodbe ali aneksa za posamezno
tekoče leto.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z ZJN 42. člen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z ZJN
42. a člen.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z ZJN 42. a člen.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(A) Najnižja cena
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vsak delovni dan od
8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o plačilu
stroškov.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun naročnika št. 01264-0100001228 odprt pri UJP
Ljubljana s pripisom- asfaltiranje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 7. 2004, do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 8. 9. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 7. 2004 ob
10. uri sejna soba Občine Logatec.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 6. 2004.
Občina Logatec
Št. 3592-490/2003
Ob-16013/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarjenje z zemljišči,
kontaktna oseba: Maja Kač, Ambrožev
trg 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-48-48, faks 01/306-48-32, elektronska pošta: maja.kac@ljubljana.si, internetni
naslov: www.ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za gospodarjenje z zemljišči,
kontaktna oseba: Maja Kač, Ambrožev trg 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-48-48, faks 01/306-48-32, elektronska pošta: maja.kac@ljubljana.si, internetni
naslov: www.ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarjenje z
zemljišči, kontaktna oseba: Maja Kač, Ambrožev trg 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-48-48, faks 01/306-48-32, elektronska pošta: maja.kac@ljubljana.si, internetni
naslov: www.ljubljana.si.

I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 04/320763.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja komunalne infrastruktre v območju urejanja MS 1/2-1 in MR 1/1 Zelena jama.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Zelena jama, Ljubljana.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 500,1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vodovod, odpadna in meteorna kanalizacija,
vročevod, plinovod, električno omrežje, telekomunikacijsko kabelsko omrežje, ceste in
javna razsvetljava v območjih urejanja MS
1/2 -1 in MR 1/1 Zelena jama.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: 110 dni od dneva odpiranja ponudb.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 5. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 60,000.000 SIT, izjave banke, da bo
v primeru pridobitve posla izdala ponudniku naslednje bančne garancije: za dobro
izvedbo posla, za odpravo napak v garancijski dobi, za poplačilo podizvajalcev in
kooperantov.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: pogoji
plačila so skladni z Zakonom o izvrševanju
proračuna.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnosti 45.1, 45.2, 45.3, 45.4,
– ponudnik mora imeti dovoljenje za
opravljanje dejavnosti,
– ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi z poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– revidirana bilanca stanja za leta 2001,
2002, 2003 oziroma davčne napovedi za
ta leta,
– obrazec BON 2 ali drugo enakovredno
dokazilo oziroma potrdilo ponudnikove poslovne banke,
– potrdilo poslovne banke o plačilni sposobnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme,
– popis izobrazbene in strokovne kvalifikacije ponudnika in vodstvenega osebja.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o graditvi objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 16 z dne 20. 2.
2004, Ob-4669/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 95%,
2. višina letnega prometa – 3%,
3. kadrovska usposobljenost – 2%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 04/320763.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 7. 2004.
Cena: 80.000 SIT.
Pogoji in način plačila: naročnik prejme
razpisno dokumentacijo na podlagi potrdila
o plačilu TRR MOL 01261-0100000114 sklic
301, s pripisom »za razpisno dokumentacijo
Zelena jama«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 7. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 27. 10. 2004; 110 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 7. 2004
ob 13. uri; Ljubljana, Ambrožev trg 7.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 6. 2004.
Mestna občina Ljubljana

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 12. 7. 2004 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 8. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 7. 2004
ob 11. uri; Komunalno podjetje Velenje
d.o.o., Koroška 37/b, Velenje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 6. 2004.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Ob-16272/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunalno podjetje Velenje d.o.o., kontaktna
oseba: Stanka Špegelj, dipl. inž. gradb.,
Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/896-11-64, faks 03/896-11-27,
elektronska pošta: stanka.spegelj@kp-velenje.si, internetni naslov: objave@uradni-list.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Opis: izgradnja kanalzacijskega
omrežja naselja Bevče – I. faza in vodooskrbe Vinska Gora – odsek 2.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba gradbenih in montažnih del pri
izgradnji kanalizacijskega omrežja naselja Bevče – I. faza in vodooskrbe Vinska
Gora – odsek 2.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: k.o. Velenje, Bevče in
Črnova (Mestna občina Velenje).
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet
50.502.502-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.

II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba gradbenih in montažnih del pri izgradnji
kanalzacijskega omrežja naselja Bevče – I.
faza in vodooskrbe Vinska Gora – odsek 2.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: čas izgradnje od 1. 8. 2004 do
1. 12. 2004.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 11. 6. 2004 in/ali konec
1. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 1% razpisane vrednosti;
– garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
– garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pravne ali fizične osebe,
ki so registrirane in imajo vsa dovoljenja za
dejavnost, ki je predmet razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo, da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
– potrdilo, 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;
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da ima poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež ali da ima ponudnik,
ki ima sedež v tujini poravnane v Republiki
Sloveniji tiste dajatve, ki jih mora poravnati
v Republiki Sloveniji;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano
s posebnim predpisom;
– da je finančno in poslovno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: da razpolaga z zadostnimi
kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi (reference, seznam strokovnjakov).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 6. 2004.
Cena: 16.000 SIT + DDV.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo na TR Komunalnega podjetja Velenje št.:
02426-0012997176, sklic na št. 105-810/B.
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Storitve
Ob-15627/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice, kontaktna oseba: Romana Kranjc, Cesta Toneta Tomšiča 5, 4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/581-15-00, faks 04/586-31-74,
elektronska pošta: Os-pv.jesenice@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
priprava šolske prehrane.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Osnovna šola Prežihovega
Voranca Jesenice, Cesta Toneta Tomšiča 5,
Jesenice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega naročila je 46,440.000
SIT.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: v času izvajanje šolskega pouka.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004 in/ali konec
30. 6. 2006.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena – 75 točk,
2. reference – 15 točk,
3. dodatna ponudba – 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 7. 2004.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun šole št.: 01241-6030654135,
sklic na 006.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 7. 2004 ali 37 dni
od odposlanja obvestila; do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 10. 2004; 100 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 7. 2004
ob 12. uri; tajništvo Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice, I. nadstropje,
C.T.Tomšiča 5, Jesenice.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 6. 2004.
Osnovna šola Prežihovega Voranca
Jesenice
Št. 038-8/04-01
Ob-15629/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Majšperk, Majšperk 32a,
2322 Majšperk, tel. 02/795-08-30, faks
02/794-42-21, elektronska pošta: natasa.obc.majsperk@siol.net, kontaktna oseba: Ana Krajnc.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isto kot v I.1).
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isto kot v I.1).
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isto
kot v I.1).
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 02.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 038-8/04-01.
II.1.6) Opis, predmet naročila: izvajanje šolskih prevozov v Občini Majšperk
v šolskih letih 2004/2005, 2005/2006 in
2006/2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: področje Občine Majšperk
za Osnovno šolo Majšperk.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: relacije,
navedene v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: šolska leta 2004/2005, 2005/2006
in 2006/2007.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004, konec 30. 6.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1 mio SIT z rokom veljavnosti do 1. 9.
2004.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z zakonodajo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: splošni pogoji (41.in 43. člen Zakona
o javnih naročilih).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
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– da ima licenco za prevoze v notranjem
cestnem prometu.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ima poravnane davka, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
– da nudi plačilni rok enkrat mesečno po
opravljenem delu, 30 dni po datumu prejema računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da zagotavlja tehnične in kadrovske
pogoje za dnevni prevoz učencev za posamezne relacije za katere je oddal ponudbo;
– da zagotavlja nadomestilo v primeru
okvare vozila;
– da dosledno upošteva urnik prevozov,
ki ga določi skupaj z odgovorno osebo posamezne šole;
– da zagotavlja stalno dosegljivost preko telefona.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se
vozijo skupine otrok, Pravilnik o licencah za
opravljanje prevozov v cestnem prometu ter
ostala veljavna zakonodaja.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bodo odgovorna za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 6. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: položnica, TRR
občine: 01269 – 0100017182, sklic na št.
00-233-04, s pripisom: javni razpis prevozi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 7. 2004 do 12.
ure na naslov: Občina Majšperk, Majšperk
32a, 2322 Majšperk, v zapečateni kuverti z
navedbo »Ne odpiraj – ponudba za šolske
prevoze«. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov ponudnika.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 9. 2004.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 7. 2004
ob 13. uri, sejna soba Občine Majšperk.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 6. 2004.
Občina Majšperk
Št. 64-6/2004
Ob-15836/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Slovenj Gradec, kontaktna

oseba: Špela Pruš, referat za družbene
dejavnosti, Tanja Jeromel, referat za pravne zadeve, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj
Gradec, Slovenija, tel. 02/88-121-11,
faks 02/88-121-18, elektronska pošta: info@slovenj-gradec.si,
internetni naslov: www.slovenj-gradec.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 02.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 64-6/2004.
II.1.6) Opis, predmet javnega naročila:
prevoz učencev osnovnih šol v Mestni
občini Slovenj Gradec za šolsko leto
2004/05, 2005/06, 2006/07.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mestna občina Slovenj
Gradec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop/podsklop, več sklopov/podsklopov,
vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prevozi učencev se lahko izvajajo kot pogodbeni
prevozi ter kot javni in posebni linijski prevozi. Obseg relacij je naveden v razpisni
dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: šolsko leto 2004/05, 2005/06,
2006/07.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004; konec 30. 6.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva (če
je potrebno: bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 3% ponudbene vrednosti
(brez DDV) z rokom veljavnosti 1. 9. 2004;
izjava ponudnika o predložitve bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
po izstavitvi računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati
statusne, tehnične, kadrovske, finančne in
druge pogoje za dnevni prevoz učencev in
za posamezne sklope oziroma podsklope za
katere je oddana ponudba, skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
– da ima licence za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov v notranjem
cestnem prometu;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
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– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3% ponudbene vrednosti (brez DDV)
z rokom veljavnosti do 1. 9. 2004.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam in licence za vozila in drugi
podatki za vozila (glej razpisno dokumentacijo),
– izpolnjeno izjavo o izpolnjevanju tehničnih, finančnih, kadrovskih in drugih pogojev (glej razpisno dokumentacijo);
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
v skladu z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu:, Ur. l. RS, št. 39-42 z dne 23.
4 2004, Ob-10194/04.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena,
dodatno merilo: prednost imajo ponudniki, ki bodo oddali ponudbo za več
sklopov/podsklopov (glej razpisno dokumentacijo).
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 64-6/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 6. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 6. 2004 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost:
1. 9. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, zunanji člani komisije.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 6. 2004
ob 11. uri v sejni sobi Mestne občine Slovenj
Gradec.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: isto kot v I.1.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 6. 2004.
Mestna občine Slovenj Gradec

prevoze«. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov ponudnika.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 100 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 7. 2004
ob 14. uri; Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, soba št. 28/I.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 6. 2004.
Občina Kočevje

Ob-15853/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kočevje, kontaktna oseba Mojca
Stijepić, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje, Slovenija, tel. 01/893-82-14, faks 01/893-82-30,
elektronska pošta: obc.kocevje.ku@siol.net,
internetni naslov: www.kocevje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.

II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: 02
šolski prevozi.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje dnevnih prevozov učencev v
osnovne šole na območju Občine Kočevje v šolskem letu 2004/2005.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: področje Občine Kočevje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sklopi,
navedeni v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije. Opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: šolsko leto 2004/2005 v skladu s
šolskim koledarjem z možnostjo podaljšanja v skladu s 97. členom Zakona o javnih
naročilih.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 9. 2004 in konec
30. 6. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica v vrednosti 10% ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
računov za izstavljene storitve enkrat mesečno v 30 dneh od dneva prejema računa
v skladu z veljavno zakonodajo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v ponudbeni dokumentaciji
mora biti predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: poleg vseh splošnih pogojev po 41.in
43. členu še dodatni pogoji, navedeni v razpisni dokumentaciji. Zahtevana dokazila so
navedena v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge predpise: Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Pravilnik o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi
se vozijo skupine otrok, Pravilnik o licencah
za opravljanje prevozov v cestnem prometu, Pravilnik o prevozih skupin otrok v
avtobusnem prometu in ostala veljavna
zakonodaja.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 601-3/04-151.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 7. 2004.
Cena 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: položnica, TRR
občine Kočevje: 01248-0100005213 s pripisom: javni razpis prevozi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 7. 2004, do 9.
ure, na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje; v zapečateni ovojnici
s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za šolske
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Št. 1022/2004
Ob-15862/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Koper, kontaktna oseba:
Tatjana Lečič, Verdijeva 10, 6000 Koper,
Slovenija, tel. (+386)5/66-46-267, faks
(+386)5/66-46-292, elektronska pošta: Tatjana.lecic@koper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 12.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava PGD, PZI projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja
za severno obvoznico v Kopru in vse
spremljajoče komunalne naprave.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Koper.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava PGD, PZI projektne dokumentacije in
pridobitev gradbenega dovoljenja za severno obvoznico v Kopru in vse spremljajoče
komunalne naprave.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 5 mesecev; začetek 1. 8. 2004
in/ali konec 31. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančno garancijo za resnost ponudbe,
sestavljeno v skladu z priloženim vzorcem
(9.1. točka razpisne dokumentacije), v višini
1,000.000 SIT; ponudniki morajo navedeno
bančno garancijo predložiti že v ponudbeni
dokumentaciji;
– bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, sestavljeno v skladu
s priloženim vzorcem (9.2. točka razpisne
dokumentacije), v višini 10% pogodbene
vrednosti; izbrani ponudnik jo predloži ob
podpisu pogodbe;
– garancijsko izjavo z navedbo garancijskega roka in pogojev garancijske izvedbe
del, sestavljeno v skladu s priloženim vzorcem (9.3. točka razpisne dokumentacije);
– ob predložitvi ponudbe mora ponudnik
predložiti dokazilo o izpolnjevanju pogoja
33. člena ZGO-1. Predložiti mora polico ali
zavarovalno pogodbo.
Projektant odgovarja za morebitne napake v izdelavi gradbe, ki zadevajo njeno solidnost, če se take napake pokažejo v desetih
letih od izročitve in prevzema del, če izvira
napaka gradbe iz kakšne napake v načrtu.
Minimalni garancijski rok je 10 let skladno z
662. členom Obligacijskega zakonika.
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Na dan primopredaje projekta (predzadnji dan veljavnosti bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) je
dolžan izvajalec dostaviti naročniku zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti
za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku v
garancijskem roku (ob in po izvedbi objekta)
v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti
(33. člen ZGO-1) za zavarovalno vsoto 10%
pogodbene vrednosti po škodnem dogodku
za dobo 10 let po roku dokončanja in predaje objekta naročniku. Zavarovalna polica
mora biti vinkulirana v korist naročnika. En
dan pred iztekom bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora
ponudnik predložiti naročniku dokazilo o
izpolnjevanju pogoja iz 33. člena ZGO-1
(polico ali zavarovalno pogodbo). Veljavnost police mora biti vsaj en dan po poteku
garancijske dobe.
Brez predložitve zavarovalne police za
odpravo napak v garancijskem roku primopredaja objekta ni opravljena.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvajalec mora izstavljene situacije najprej dati v
pregled in potrditev predstavniku naročnika
in šele nato, potrjene, dostaviti naročniku.
Naročnik bo nesporni del situacije izplačal v
roku 60 dni po prejemu potrjene situacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
1. da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež,
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila (kolikor je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno),
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
4. da ni proti ponudniku uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek in ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
5. da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti
v skladu s predpisi države, kjer ima sedež;
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati,
6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
7. da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: obrazec BON2,
ali enakovredno drugo dokazilo, oziroma
potrdilo ponudnikove poslovne banke oziroma bank, ki ni starejše od dveh mesecev,
iz katerega mora izhajati, da ponudnikov
transakcijski račun oziroma računi v zadnjih
šestih mesecih pred izdajo potrdila ni(so)
bil(i) blokiran(i).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– reference ponudnika:
Pogoj za udeležbo na tem razpisu je ta,
da je bil ponudnik v zadnjih treh letih pozitivno ocenjen glavni izvajalec pri izdelavi vsaj
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treh projektov (ne nujno javnega naročila),
ki so po naravi gradnje in obsegu podobna
razpisanim in vredna najmanj 20,000.000
SIT. Ponudnik mora navesti referenčni
projekt in njegovo vrednost ter predložiti
potrjeno referenco s strani investitorja, ki
je izvedbo del ocenil kot pozitivno (oziroma
negativno).
Naročnik si pridržuje pravico preverjati
reference in njihovo oceno.
– popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme za izvedbo javnega naročila
ter izpolnjevanje kadrovskih pogojev:
Kot dokazilo, da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivosti mora
ponudnik podpisati in žigosati naslednjo izjavo:
Izjavljamo, da izpolnjujemo formalne delovne in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične
zmožnosti, finančne vire, opremo in druge
pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene, ki
bodo sposobni izvesti pogodbo. Izjavljamo,
da razpolagamo s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami, ki so morda
potrebni za izvedbo razpisanih del.
Datum: ... Zastopnik ponudnika (podpis): ...«
mora tudi predložiti listine z naslednjimi
vsebinami:
– kalkulativne elemente, in sicer: cenik
geodetskih in projektantskih storitev, cenik
materialnih stroškov,
– dokazila o razpolaganju z osebo, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo projekta po 28. členu ZGO-1 (izjava ponudnika
z navedbo izobrazbe in delovnih izkušenj),
– dokazila o razpolaganju z osebo, ki izpolnjuje pogoje za koordinatorja v skladu z
Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja
pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 3/02 in 57/03) (izjava
ponudnika z navedbo izobrazbe in delovnih
izkušenj),
– podatke o kapacitetah in zasedenosti
kapacitet, iz katerih mora biti razvidno, da
bo v obdobju od avgusta do vključno oktobra 2004 razpolagal s kapacitetami, potrebnimi za izvedbo javnega naročila (izjava pod
točko 5.6.);
– terminski plan realizacije razpisanih
del, plan financiranja, (poglavje pod točko
7.).
Ponudnik mora podpisati tudi sledečo
izjavo:
»Izjavljamo, da izpolnjujemo formalne delovne in tehnične pogoje in imamo
ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in
druge pripomočke, sposobnost upravljanja,
zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene,
ki bodo sposobni izvesti pogodbo.
Izjavljamo, da razpolagamo s potrebnimi
avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami,
ki so morebiti potrebne za izvedbo razpisanih del.
Datum: ... Zastopnik ponudnika (podpis): ...«
– izjava ponudnika o imenovanju koordinatorja v fazi projekta s področja varstva
pri delu v skladu z Uredbo o zagotavljanju
varnosti in zdravja pri delu na začasnih in
premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 3/02
in 57/03) (izjava pod točko 5.7).
Iz priložene dokumentacije mora izhajati,
da je ponudnik tudi sposoben izvesti predmetno javno naročilo. Ponudnik, ki ne dokaže, da je sposoben izvesti predmetno javno
naročilo, je izločen iz nadaljnjega postopka
ne glede na vsebino ponudbe.

III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS,št. 110/02, 55/03 in 97/03 – Odl.
US, v nadaljevanju: ZGO-1), Zakon o urejanju prostora (Uradni list, št. 110/02, 8/03
– popr.), Pravilnik o ravnanju z odpadki,
ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni
list RS, št. 3/03), Uredba o zagotavljanju
varnosti in zdravja pri delu na začasnih in
premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št.
3/02 in 57/03), Pravilnik o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije (Uradni list
RS, št. 35/98, 48/98 – popr., 76/98 – Skl.
US, 64/99 in 41/01) in na njegovi podlagi
izdanih podzakonskih predpisov, veljavnih
v Republiki Sloveniji, Zakon o javnih cestah
(Uradni list RS, št. 29/97, 18/02 (ZJC-A),
50/02), Zakon o varnosti cestnega prometa
(Uradni list RS, št. 30/98, 61/00 (ZVCP-A),
21/02 (ZVCP-B)), Pravilnik o temeljnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati javne ceste in
njihovi elementi zunaj naselja s stališča prometne varnosti (Uradni list SFRJ, št. 35/81
in 45/81), Tehnični normativi za projektiranje
in opremo mestnih prometnih površin (UL,
FAGG-PTI, Ljubljana 1991).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 7. 2004.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun proračuna Mestne občine Koper št.
01250-0100005794, s pripisom: plačilo razpisne dokumentacije za izdelavo PGD, PZI
projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za severno obvoznico v
Kopru, K3513-10/2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 7. 2004 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 20. 9. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb
bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 7. 2004
ob 13. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 6. 2004.
Mestna občina Koper
Ob-15867/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za finance RS, kontaktna oseba: Neva Žibrik, Župančičeva ulica 3, 1502
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-58-21,
faks 01/478-58-21, elektronska pošta: Neva.zibrik@mf-rs.si, internetni naslov: http:
//www.sigov.si/mf.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Geodetska uprava Republike
Slovenije, kontaktna oseba: Nives Jurcan,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slo-
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venija, tel. 01/478-48-00, faks 01/478-48-34,
elektronska pošta: nives.jurcan@gov.si, internetni naslov: http://www.gu.gov.si/.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, kontaktna oseba: Nives Jurcan,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-48-00, faks 01/478-48-34,
elektronska pošta: nives.jurcan@gov.si, internetni naslov: http://www.gu.gov.si/.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Geodetska
uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34, elektronska pošta: nives.jurcan@gov.si, internetni naslov: http:
//www.gu.gov.si/.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 07.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: evidenca trga nepremičnin.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava, inštalacija in šolanje naročnika
za bazo Evidence trga nepremičnin.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: količine
so opredeljene v tehnični dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2004 in/ali konec
30. 11. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: zavarovanje za resnost ponudbe (10%) ponudbene cene, zavarovanje za dobro izvedbo
posla (10%) in garancija za odpravo napak
v garancijski dobi (10%); do 30,000.000 SIT
bianco menica, nad 30,000.000 SIT bančna
garancija.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri ima sedež;
– da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj 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;

sko-poslovna fakulteta, kontaktna oseba:
Zalka Božič, Razlagova 14, 2000 Maribor,
tel. 02/22-90-250, faks 02/25-27-056, elektronska pošta: zalka.bozic@uni-mb.si, internetni naslov: http://epf.uni-mb.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čiščenje poslovnih prostorov – čiščenje
stavb.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor, Razlagova
14, 20 in 22.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: vsak delovni dan.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev; začetek 1. 8. 2004
in/ali konec 31. 7. 2004.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: za ugotovitev tehnične usposobljenosti naj ponudnik predloži seznam najvažnejših opravljenih storitev čiščenja v zadnjih
treh letih (od l. 2001 do 2003) za naročnike s
področja znanstveno-raziskovalne in vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Naročnik bo
priznal tehnično usposobljenost ponudnikom,
ki bodo izkazali zadovoljivo izvedbo del s potrdili vsaj treh svojih naročnikov iz omenjenih
področij v zadnjih treh letih.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 7. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek se nakaže na podračun št.: 01100-6090124275,
potrdilo o plačilo se predloži ob prevzemu
razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 7. 2004 do 10.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 7. 2004
ob 11. uri; Maribor, sejna soba, Razlagova
22, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 6. 2004.
Univerza v Mariboru
Ekonomsko-poslovna fakulteta

– da je ekonomsko in finančno sposoben, kar dokazuje s tem, da ima število dni
blokad transakcijskih računov v preteklih 6
mesecih enako 0;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– bilanca za preteklo leto;
– potrdilo bank o blokadi transakcijskih
računov;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: dokazila o usposobljenosti
za izvajanje predmetne naloge (certifikati,
diplome...).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena (60%),
2. reference podjetja (20%),
3. reference zaposlenih (10%),
4. izdelan terminski plan (10%).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 7. 2004.
Cena: 2.500 SIT.
Pogoji in način plačila: na račun
01100-1000616337, model 11, sklic
25127-7130007-00002004 za tiskan izvod
razpisne dokumentacije; pri prevzemu dokumentacije preko spletnih strani plačila ni.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 7. 2004 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 8. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 7. 2004
ob 9.30; Ljubljana, Zemljemerska ulica 12.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 6. 2004.
Ministrstvo za finance
Št. 45/2004
Ob-15942/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna
fakulteta, kontaktna oseba: Nataša Pivka
Galun, Razlagova 14, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-90-323, 02/22-90-250,
faks 02/25-27-056, elektronska pošta: natasa.galun@uni-mb.si, internetni naslov: http:
//epf.uni-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Univerza v Mariboru, Ekonom-
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Ob-15972/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.,
kontaktna oseba: Jasmina Goleš, vodja splošnega sektorja, Savska cesta 34,
1230 Domžale, Republika Slovenija, tel.
01/72-95-430, faks 01/72-95-450.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
varnostno-receptorske storitve.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Savska cesta 34, Domžale
in deponija Dob.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe,
bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona to dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da v preteklih treh letih pred oddajo
ponudbe njegovi vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma drug postopek
katerega posledica je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
– da je poravnal davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež;
– da je ponudnik ekonomsko-finančno
sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi – v
razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena,
2. reference,
3. strokovna izobrazba kadrov,
4. ostali pogoji.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR 06/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 7. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: 10.000 SIT z
vključenim DDV poravnati na transakcijski
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račun družbe št. 18300-0012119440, odprt
pri Banki Domžale d.d.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 7. 2004 do 9.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 21. 8. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 7. 2004
ob 10. uri; sedež družbe, sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 6. 2004.
Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.
Ob-15973/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kobarid, kontaktna oseba: Nataša Taljat, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, Slovenija,
tel. 05/38-99-200, faks 05/38-99-211, elektronska pošta: obcina.kobarid@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 1A.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
storitve kopenskega prevoza – prevozi
šolskih in predšolskih otrok v Občini
Kobarid za šolski okoliš Osnovne šole
Simona Gregorčiča.
I.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Občina Kobarid.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev; začetek 1. 9. 2004
in/ali konec 31. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.

IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 7. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 7. 2004 do 10.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 7. 2004
ob 11. uri; Kobarid, Trg svobode 2.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 6. 2004.
Občina Kobarid
Ob-15983/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Logatec, kontaktni osebi: Nada
Sajovec, Darja Mlinar, Tržaška cesta 15,
1370 Logatec, Slovenija, tel. 01/759-06-21,
01/759-06-14, faks 01/759-06-20, elektronska pošta: nada.sajovec@logatec.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 1B.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 414-06/04-1/4.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje prevoza šolskih otrok v OŠ 8.
talcev, OŠ Tabor, OŠ Rovte in ŠPP Ivana
Cankarja Vrhnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ponudniki lahko konkurirajo na naslednje sklope:
– prevoz otrok v OŠ 8 talcev,
– prevoz otrok v OŠ Tabor,
– prevoz otrok v Oš Rovte,
– prevoz otrok v ŠPP OŠ Ivana Cankarja;
oziroma posamezne relacije iz razpisne
dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev; začetek 1. 9. 2004
in/ali konec 1. 9. 2004.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katere so razvidna medsebojna razmerja in kdo je sklenitelj pogodbe
z naročnikom.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti šolskih prevozov;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
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– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek, drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja; če
poslovanje vodi izredna uprava; ali če je bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
z poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
– da nudi 30-dnevni plačilni rok.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima licenco za prevoze v notranjem
cestnem prometu;
– da ima tehnično brezhibna vozila z
opremo ki jo določajo predpisi za prevoze
otrok.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o varnosti v cestnem prometu, Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se
vozijo skupine otrok.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 7. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: Občina Logatec 01264-0100001228,
odprt pri UJP Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 6. 7. 2004 do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 9. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 7. 2004
ob 13. uri; Občina Logatec, Tržaška cesta
15, sejna soba (klet).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 6. 2004.
Občina Logatec

2) Kratek opis: delovne postaje – tiskalniki in risalniki.
3) Obseg ali količina: 11 kosov.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: računalniška oprema
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 60 od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo posla,
izjava o predložitvi garancije za odpravo
napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: nad 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– 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 storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1 cena: 90 točk,
2 skladnost z že instalirano opremo: 8
točk,
3 rok plačila: 2 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 2. 7. 2004.
Cena: 10.000 SIT + DDV valuta pred
prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 04515-0000570965 ali na blagajni
podjetja. Razpisno dokumentacijo je možno
posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in davčni številki.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 7. 2004, do 8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-15856/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktne
osebe: Sašo Trunkl za tehnični del; Milan
Nežmah za splošni del; Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta elektro.maribor@elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Eleketro Maribor- Javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., kontaktne osebe: Sašo Trunkl za
tehnični del; Milan Nežmah za splošni del;
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/22-00-183/127, faks 02/22-00-107,
elektronska pošta: elektro.maribor@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor – Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
kontaktna oseba Bojana Brauner 105/1,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/22-00-129, faks 02/22-00-107, elektronska pošta: milan.nezmah@elektro-maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Maribor – Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., kontaktna oseba
Jelka Kraigher- soba 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-00-258, faks 02/22-00-107, elektronska pošta: elektro.maribor@maribor-.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
računalniška oprema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Maribor, d.d.,
Vetrinjska ulica 2 2000 Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
2) Kratek opis: osebni računalniki.
3) Obseg ali količina: 20 kosov.
Sklop št. B
2) Kratek opis: prenosni računalniki.
3) Obseg ali količina: 29 kosov.
Sklop št. C
2) Kratek opis: strežniki.
3) Obseg ali količina: 2 kosa.
Sklop št. D
2) Kratek opis: ekrani.
3) Obseg ali količina: 106 kosov.
Sklop št. E
2) Kratek opis: delovne postaje – dlančniki in ročni terminali.
3) Obseg ali količina: 27 kosov.
Sklop št. F
2) Kratek opis: programska oprema AC.
3) Obseg ali količina: 8 kosov.
Sklop št. G

Stran

Stran
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 7. 2004,
ob 9. uri.
Kraj: Maribor, Vetrinjska ulica 2, sejna
soba II.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Sašo Trunkl
tel. 02/22-00-183 in Milan Nežmah, tel.
02/22-00-127.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 6. 2004.
Elektro Maribor, d.d.
Št. 874/04
Ob-15859/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kontaktni osebi: Vesna Oman Rode
– tehnično področje, Irena Homovc Gačnik
– splošno področje, Slovenska c. 56, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-000 (hišna
centrala), 01/23-04-320, faks 01/43-24-074,
elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik,
Slovenska c. 56/VI. nadstropje, soba št.
16, vsak delovni dan od 8. do 14. ure, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56, 6.
nadstropje, soba št. 16, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320, faks 01/43-24-074,
elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 19/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava osebne varovalne opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: dostava razpisanega blaga je na lokaciji naročnika Elektro Ljubljana,
d.d., Centralno skladišče, Cesta 24. junija 1,
1231 Ljubljana Črnuče.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celotna količina in obseg so razvidni iz Tehničnih
razpisnih pogojev v razpisni dokumentaciji.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
in z rokom veljavnosti 120 dni od odpiranja
ponudb, to je do 2. 11. 2004,
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– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
V redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik priglasitveni list DURS-a; oba
dokumenta morata odražati zadnje stanje,
V pisna izjava ponudnika, da ni v kazenskem postopku zaradu suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen, dokument mora
odražati zadnje stanje,
V pisna izjava ponudnika, da zoper njega
ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja; da
poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava, dokument mora odražati zadnje stanje,
V dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
V pisna izjava ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
V pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
V pisna izjava ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
V dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah v skladu
s predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
V BON 1 za zadnje poslovno leto ponudnika, ki ni starejši od 30 dni, če je ponudnik
samostojni podjetnik pa potrdila poslovnih
bank o podjetnikovi solventnosti, ne starejše
od 30 dni,
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
– tehnična dokumentacija, ki je v
tehničnih razpisnih pogojih posebej specificirana.
III.2.1.4) Drugi podatki:
K dokazilo ponudnika, da razpolaga s
potrebnimi avtorskimi, licenčnimi ali drugimi
pravicami v zvezi s ponudbo,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
Pomen oznak pri zahtevanih dokumentih:
V – dokument mora biti predložen za
vse ponudnike (=soponudnike) v primeru
predložitve skupne ponudbe,

K – zahteva velja kumulativno za ponudnika in njegove ev. soponudnike (skupno
izpolnjevanje pogojev).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. skupna ponudbena vrednost (80%),
2. rok dobave (10%),
3. rok plačila (5%),
4. certifikat kakovosti ISO razreda 9000
ponudnika (5% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 19/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 5. 7. 2004
(skladno s prilogo A objave).
Cena: 10.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.
štev.: 06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-19-04, z obvezno navedbo identifikacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 7. 2004 ali 31 dni
od odposlanja obvestila do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 2. 11. 2004 in/ali 120 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2004
ob 11. uri; v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska
c. 56 v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke,
ki bodo naročniku posredovani do 30. junija
2004.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 6. 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.

Gradnje
Ob-15912/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Primorska Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Izidor Markič, univ. dipl. inž., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija,
tel. 05/339-67-00, elektronska pošta: katja.smajgl@elektro-primorska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Isti kot v I.1 1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.I 1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1 1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 7/2004-6.
II.1.6) Opis, predmet javnega naročila
gradnja upravne stavbe Tolmin.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 180 dni od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila nad 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, katerih je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra; izpisek iz
sodne ali druge evidence, da ima ponudnik
veljavno registracijo za dejavnost, katere je
predmet javni razpis; potrdilo ministrstva
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen; izpisek, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije; potrdilo, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; potrdilo ministrstva
za pravosodje, da ponudnik ni bil vpisan v
kazensko evidenco in da ni bil kaznovan za
dejanje v zvezi s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: BON1 in BON 2,
poročilo poslovne banke o prometu na TRR
za zadnje tri mesece in potrdilo da v zadnjih
šestih mesecih ni imel blokiran račun.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: seznam najpomembnejših
dobav v zadnjih treh letih; izobrazbo in strokovne kvalifikacije dobavitelja, ter vodstvenega osebja, ki bo vodilo izvedbo; navedbo
tehničnega osebja ali strokovnih služb, ki bo
vključena v ponudnikovo izvedbo naročila;
izjavo o podizvajalcih.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila
1. cena,
2. rok izgradnje,
3. rok plačila,
4. reference,
5. plačilo kompenzacija.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 19. 7. 2004.
Cena:
30.000
SIT,
TRR
št.
04750-0000510950 pri NKBM področje
Nova Gorica, sklic 43428 - gradnja upravne
stavbe Tolmin.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 19. 7. 2004 ob
10. uri.

III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1/P in potrdilo davčnega urada.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: akreditacija za preskuševalni
laboratorij.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Pravilnik o pitni vodi (PPV, Ur. l.
RS, št. 19/04 in sprem. 35/04).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 18 lab/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 7.2004.
Cena 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila nakazilo na TRR:
06000-0000112043 pri Banki Celje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 8. 7. 2004, do
13. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo imeti pooblastila podjetja.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 7. 2004,
ob 8. uri.
Kraj: Vodovodna c. 90, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 6. 2004.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do: 15. 9. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 7. 2004
ob 11. uri.
Kraj: v sejni dvorani Elektro Primorska
d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano:4. 6. 2004.
Elektro Primorska,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.
Nova Gorica

Storitve
Ob-15936/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba Franc Vizjak,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1-5808-333, faks
+386/(0)1-5808-302, elektronska pošta:
fvizjak@vo-ka.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 18 lab/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje dodatnih kemičnih in mikrobioloških preiskav za potrebe notranjega
nadzora pitne vode.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Cesta v Prod 100,
Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: izvajanje dodatnih kemičnih in mikrobioloških preiskav za potrebe notranjega nadzora pitne vode.
3) Obseg ali količina razširjene kemične
preiskave (48 vzorcev) in osnovne mikrobiološke preiskave (600 vzorcev).
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije. Opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: predvidoma 3 leta.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 36 mesecev.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti: registracija podjetja, ki mora izkazovati da je podjetje registrirano za opravljanje razpisanih storitev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije ter potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti.

Stran

Ob-15941/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Franc Vizjak,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1-5808-333, faks
+386/(0)1-5808-302, elektronska pošta:
fvizjak@vo-ka.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Isti
kot v I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 27 lab/04.

Stran
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II.1.6) Opis, predmet javnega naročila:
monitoring kakovosti podzemne vode
v l. 2004.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Cesta v Prod 100,
Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1:
2) Kratek opis: monitoring kakovosti podzemne vode v letu 2004.
3) Obseg in količina: razširjene preiskave
vzorcev podtalnice, skladno s predpisi (26
vzorcev).
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: predvidoma 1 leto.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti: registracija podjetja, ki mora izkazovati da je podjetje registrirano za opravljanje razpisanih storitev.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali postopek likvidacije
ter potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: BON 1/P in potrdilo davčnega urada.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: akreditacija za preskuševalni
laboratorij.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Pravilnik o pitni vodi (PPV, Ur. l.
RS, št. 19/04 in sprem. 35/04).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 27 lab/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 8. 7. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR:
06000-0000112043 pri Banki Celje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 7. 2004, do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo imeti pooblastila podjetja.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 7. 2004
ob 8.20.
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Kraj: Vodovodna c. 90, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 6. 2004.
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija
d.o.o., Ljubljana

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Št. 404-08-132/2004-9
Ob-15617/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna oseba Sonja Jekovec, Kardeljeva pl. 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, faks
01/431-81-64, elektronska pošta: javna_
narocila@mors.si, internetni naslov (URL):
www.mors.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nabava nadomestnih
delov za vozila znamk MB, Puch, Unimog
in Pinzgauer.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
ca. 245,000.000 SIT za leti 2004 in 2005.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(g) blago/storitve lahko zagotovi samo
določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov,
ki so: povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1)Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS
70/2004-PSP; AC Intercar d.o.o., kontaktna oseba Janko Šemrov, Ivan Spruk,
Baragova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/534-65-69, faks 01/534-65-65, elektronska pošta: ivan.spruk@ac-intercar.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: vrednost pogodbe: ca. 245,000.000 SIT z
DDV za leti 2004 in 2005.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 4. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 6. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Št. 92
Ob-15630/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RS
Upravna enota Ljubljana, kontaktna oseba:
Sandra Šeligo, univ. dipl. prav., Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana, Slovenija,

tel. 01/306-30-00, faks 01/306-31-02, elektronska pošta: ue.ljubljana@gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: pisarniški in računalniški material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 140,000.000 SIT za 3 leta.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2004 – 1. sklop: MK Biroprema d.d., kontaktna oseba: Jana Anžur,
Dunajska 121, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-74-00, faks 01/568-22-64.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,036.833,42 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2004 – 2. sklop: DZS
Založništvo in trgovina Divizija Trgovina,
kontaktna oseba: Štefan Goropečnik,
Mali trg 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/432-32-33, faks 01/432-61-40, elektronska pošta: dzs@dzs.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 24,923.884,41 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 18 z dne 21. 2. 2003,
Ob-88489.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2004.
Upravna enota Ljubljana
Ob-15634/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS, Šmartinska 55, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-27-00.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 05/2004 – NRO.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je nabava namizne računalniške
opreme v vrstah in količinah, kot je navedeno v nadaljevanju, za potrebe Davčne
uprave Republike Slovenije.
Javno naročilo se odda po sklopih:
1. sklop:
– osebni računalniki – CD-R;
– osebni računalniki – CD-RW;
– CRT monitorji 17”;
– LCD monitorji 17”;
2. sklop: osebni računalniki – zmogljivejši;
3. sklop: prenosni računalniki;
4. sklop: namizni laserski tiskalniki A4
– čb;
5. sklop: namizni matrični tiskalniki A4
– čb – omrežni.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 310,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
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(A) Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 05/2004 – NRO – 1.
sklop: ETS.AK računalniške storitve d.o.o.,
Prvačina 76E, 5297 Prvačina.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 125,241.000 SIT;
najnižja ponudba 125,241.000 SIT, najvišja
ponudba 181,909.968 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 05/2004 – NRO – 2.
sklop: AskPRO d.o.o., Glonarjeva 1, 1000
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,299.040 SIT; najnižja
ponudba 6,299.040 SIT, najvišja ponudba
11,093.520 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 05/2004 – NRO – 3.
sklop: Gambit Trade d.o.o., Savska cesta
3a, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 127,039.200 SIT;
najnižja ponudba 127,039.200 SIT, najvišja
ponudba 151,073.964 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 05/2004 – NRO – 4.
sklop: LANCom d.o.o., Tržaška cesta 63,
2000 Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 41,664.000 SIT;
najnižja ponudba 41,664.000 SIT, najvišja
ponudba 43,503.157,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 05/2004 – NRO – 5.
sklop: LANCom d.o.o., Tržaška cesta 63,
2000 Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,968.400 SIT;
najnižja ponudba 18,968.400 SIT, najvišja
ponudba 22,704.660 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 4. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 25 z dne 19. 3. 2004,
Ob-7015/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 6. 2004.
Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije

VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
Če je odgovor da, navedite sklic na obvestilo: Uradni list RS, št. 25 z dne 19. 3.
2004, Ob-6862/04, stran 1626.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 6. 2004.
Splošna bolnišnica Brežice

Ob-15636/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenije, Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij, kontaktna oseba: Marija Tancek,
Tivolska 50, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-52-70, faks 01/478-54-70, elektronska pošta: ursiks@gov.si, internetni naslov:
http://www2.gov.si/mp/uiks/jnuiks.nsf
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: kurilno olje ekstra
lahko.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 95,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Petrol d.d., kontaktna oseba, Dunajska 50,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 79,041.672 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 4. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 35 z dne 9. 4. 2004,
Ob-8888/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2004.
Uprava
za izvrševanje kazenskih sankcij
Št. 3/04-9
Ob-15648/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica Brežice, kontaktna oseba: Anton Zorko, univ. dipl. soc. Černeličeva 15, 8250
Brežice, Slovenija, tel. 07/466-81-00,
faks 07/466-81-10, elektronska pošta: tone.zorko@sb-brezice.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 3/04-1 JNb.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
ultrazvočnega aparata za kardiološko,
žilno in rtg diagnostiko.
II.6) Ocenjena skupna vrednost: (brez
DDV) 19,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3/04-1JNb: Sanolabor
d.d., kontaktna oseba: Andrej Novak, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/585-42-11, faks 01/585-42-98, elektronska pošta: andrej.novak@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 16,318.333,33 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 5. 2004.
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Št. 404-08-37/2004-53
Ob-15649/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna oseba: Marjeta Kordiš, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11,
faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si, internetni naslov:
www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 12/2004-ODP, dobava nadomestnih delov za popravilo vozil
znamke TAM.
II.5) Kratek opis: dobava nadomestnih
delov za popravilo vozil znamke TAM; obvezni rezervni deli za vozili TAM 110 T7
in TAM 150 T11, ter drugih nadomestnih
delov za vozila: TAM 110, TAM 150, TAM
60, TAM 75, TAM 80, TAM 125, TAM 130,
TAM 170, TAM 190 in TAM 260.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 158,333.000 SIT za dveletno obdobje.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– vrednost ponudbe v SIT brez DDV iz A
cenika-ponudbe in
– število prijavljenih nadomestnih delov z
vpisanimi cenami v B ceniku-ponudbi.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 12/2004-ODP:
IZOP d.o.o., kontaktna oseba, Marjan Molek, Topniška 29, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/437-94-72, faks 01/437-94-73, elektronska pošta: izop29@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 23,792.300
SIT, najvišja ponudba 31,283.941,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-37/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 4. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 16 z dne 20. 2. 2004,
Ob-4647/04 in popravek v Ur. l. RS, št. 29 z
dne 26. 3. 2004, Ob-8176/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 6. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Ob-15651/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Mislinja, kontaktna oseba: Pogorevc
Drago, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja, Slovenija, tel. 02/88-57-346, faks 02/88-57-340,
elektronska pošta: obcina@mislinja.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nakup in dobava
dveh terenskih vozil po sistemu staro
za novo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 5,670.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: razpisna merila.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Avtohiša Škorjanec, d.o.o., kontaktna oseba: Roman Žagar, Mariborska 115, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/426-08-82, faks
03/426-08-83.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,817.650 SIT; najnižja
ponudba 5,664.700 SIT, najvišja ponudba
5,817.650 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 25 z dne 19. 3. 2004,
Ob-6818/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2004.
Občina Mislinja
Št. 404-08-47/2004-26
Ob-15848/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna oseba: Marjeta Kordiš, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11,
faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si, internetni naslov:
www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 14/2004-ODP, nakup vojaških škornjev in športnih copat.
II.5) Kratek opis:
1. sklop: škornji vojaški,
2. sklop: copati športni.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 57,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– cena: 60 točk. Ponudnik z najnižjim
predračunom prejme 60 točk, ostali sorazmerno manjše št. točk;
– vzorec: 40 točk (ocena 1 – ustreza
STO, odlična izdelava, ocena 0,2 – ustreza
STO, nekakovostna izdelava).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 14/2004-ODP:
1. sklop: Gojzar d.o.o., kontaktna oseba:
Erik Burjek, Loška c. 41, 4226 Žiri, Slovenija, tel. 04/51-06-300, faks 04/51-06-301.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – vrednost pogodbe:
38,070.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 14/2004-ODP:
2. sklop: MI – 2 Group d.o.o., kontaktna
oseba: Mitja Štojs, Brdnikova 34a, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/422-88-05, faks
01/422-88-06.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – vrednost pogodbe:
14,700.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-47/2004-24.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 4. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 21 z dne 5. 3. 2004,
Ob-5134/04 in popravek Ur. l. RS, št. 29 z
dne 26. 3. 2004, Ob-8174/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 6. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Ob-15852/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, kontaktna oseba: Suzana Dolar, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel.
02/88-23-400, faks 02/88-23-411.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 3/2004.
II.5) Kratek opis: monitorji za nadzor
življenjskih funkcij: sklopi oziroma podsklopi: 1.1.+1.3.+ 1.5.; 1.2.; 1.4.; 2.1.; 2.2.
in 2.3.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– ponudbena cena – 60 točk,
– kvaliteta aparature – 16 točk,
– garancijski rok – 10 točk,
– dobavni rok – 8 točk,
– odzivni čas – 6 točk.
Skupno število točk – 100.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3/2004: SIND Ljubljana
d.o.o., kontaktna oseba: Vjekoslav Antonić,
Freyerjeva 32b, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/515-62-90, faks 01/515-62-95.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 27,908.734,98 SIT (za
podsklope: 1.1.+1.3.+1.5. in 1.2.).

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3/2004: Sanolabor d.d.,
kontaktna oseba: Andrej Novak, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/585-42-11, faks 01/585-42-98.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,458.319,78 SIT (za
podsklop: 1.4.).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3/2004: Meditrade d.o.o.,
kontaktna oseba: Andromed Kocjančič, Vodovodna 100, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/589-46-00, faks 01/568-43-40.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 11,489.989,95 SIT (za
podsklope: 2.1., 2.2. in 2.3.).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 3. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 11 z dne 6. 2. 2004,
Ob-2024/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 6. 2004.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Št. 11/04
Ob-15895/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Obalni dom upokojencev Koper, kontaktna oseba: Andreja Bembič, Krožna cesta 5, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/665-96-00, faks 05/628-51-02, elektronska pošta: odu.koper@siol.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: prehrambeno blago
– 9 skupin oziroma sklopov:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. kruh in pekovsko pecivo,
3. slaščičarski izdelki,
4. sveže meso,
5. mesni izdelki,
6. sveža zelenjava, sadje in jajca,
7. izdelki iz zamrznjenega testa,
8. jajčne testenine,
9. ostalo prehrambeno blago.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena
– najnižja vrednost skupine blaga.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Ljubljanske mlekarne
d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-15-00, faks 01/588-18-86.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 6,516.316 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 2: Mlinotest
kruh Koper d.o.o., Ulica 15. maja 12, 6000
Koper, Slovenija, tel. 05/663-13-60, faks
05/663-13-61.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 2,515.740 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 3: Mlinotest
kruh Koper d.o.o., Ulica 15. maja 12, 6000
Koper, Slovenija, tel. 05/663-13-60, faks
05/663-13-61.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 2,237.350 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4: KRAS d.d., Šepulje 31,
6210 Sežana, Slovenija, tel. 05/640-14-70,
faks 05/640-14-71.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena 12,724.895
SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5: Košaki TMI d.d., Oreško
nabrežje 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/235-22-00, faks 02/235-22-51.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 1,765.650 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6: KZ Agraria Koper z.o.o.,
Ulica 15. maja 17, 6000 Koper, Slovenija,
tel. 05/66-30-743, faks 05/66-30-758.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 4,817.415 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7: Pekarna Pečjak d.o.o.,
Dolenjska c. 442, 1291 Škofljica, Slovenija,
tel. 01/366-60-90, faks 01/366-65-22.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena 510.957 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 8: Žito prehrambena
industrija d.d., Šmartinska c. 154, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-61-00, faks
01/524-56-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena 559.027 SIT.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 9: Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska 107, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-24, faks
01/560-32-81.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena 16,520.292
SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb:
– po 2 ponudbi za skupine blaga pod št.
1, 2, 3, 4,
– po 3 ponudbe za skupine blaga pod
št. 5, 6, 7, 8,
– 1 ponudba za skupino blaga pod št. 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 8 z dne 1. 2. 2002.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 6. 2004.
Obalni dom upokojencev Koper
Št. 24
Ob-15909/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Ivan Erklavec, Povšetova
ulica 6, 1104 Ljubljana, Slovenija, tel.
477-97-11, faks 477-97-13, elektronska
pošta: snaga@snaga.si, internetni naslov:
http://www.holdingljubjana.si/snaga/.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR B 5/04.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je dobava šasij s kabino za komunalna vozila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– cena brez davka: 50 točk,
– preseganje osnovnih tehničnih zahtev:
20 točk,
– usklajenost z obstoječim voznim parkom komunalnih vozil: 10 točk,
– dobavni rok: 8 točk,
– servis: 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR B 5/04: javno naročilo
se ne odda. Postopek oddaje javnega naročila se razveljavi v celoti. Javni razpis bo
ponovljen.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR B 5 /04.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 39-42 z dne 23. 4.
2004, Ob-10217/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 6. 2004.
Snaga Javno podjetje d.o.o.

Št.
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Gradnje
Št. 35101-01/2004-104
Ob-15647/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta
13, 9250 Gornja Radgona, Slovenija, tel.
02/561-16-71, faks 02/564-38-14, elektronska pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si,
internetni naslov: www.gor-radgona.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: prekrivanje strehe občinske zgradbe.
II.5) Kratek opis: izvedba krovsko-kleparskih del na strehi občinske zgradbe.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
18,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: ceno in reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 35101-1/2004-38: Lončarič montaža d.o.o., kontaktna oseba: Miran
Lapi, Lokavci 41, 9245 Sp. Ivanjci, Slovenija, tel. 02/560-90-10, faks 02/560-90-19,
elektronska pošta: lon@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 19,142.038,90 SIT; najnižja ponudba 19,142.038,90 SIT, najvišja ponudba
23,829.990 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo
je dokumentu določil naročnik: št.
35101-01/2004-38.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 4. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 15-16 z dne 20. 2.
2004, Ob-4681/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 6. 2004.
Občina Gornja Radgona
Ob-15868/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ljutomer, kontaktna oseba: Bojan Safran, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, Slovenija, tel. 02/584-90-44, faks 02/581-16-10,
elektronska pošta: obcina.ljutomer@ljutomer.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6.
II.5) Kratek opis: gradnja zunanjega
vodovoda Stara Cesta–Desnjak.
II.6) Ocenjena skupna Vrednost (brez
DDV): 54,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– najnižja ponudbena cena,
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– reference,
– garancijski rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 351-01-BS/04-GD/1: NGP
nizke gradnje d.d., kontaktna oseba: Drago
Metličar, Puhova ulica 6, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/748-24-10, faks 02/748-24-11,
elektronska pošta: nizke.gradnje@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 55,796.863,94 SIT; najnižja ponudba 55,796.863,94 SIT, najvišja
ponudba 74,829.702,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 38/39 z dne 16. 4.
2004, Ob-9779/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 6. 2004.
Občina Ljutomer

Storitve
Ob-15631/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Varstveno delovni center Koper, Centro di
Assistenza e Terapia Lavorativa Capodistria, kontaktna oseba: Darja Pečič, Ulica
15. maja 8, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/62-62-851, faks 05/62-75-601, elektronska pošta: vdckp@siol.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.5) Kratek opis: najem prostorov za izvajanje dejavnosti Varstveno delovnega
centra Koper na območju Mestne občine
Koper.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,116.000 SIT letno.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena najemnine za m² – do 75 točk,
2. lokacija na urbanem območju mesta
Koper – do 15 točk,
3. bližina avtobusne postaje – do 10
točk;
skupaj do 100 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Podjetje za inženirske
storitve Bitermo d.o.o., kontaktna oseba:
Franc Bizjak, Liminjanska c. 115, Lucija,
6320 Portorož, Slovenija, tel. 05/67-10-600,
faks 05/67-10-601.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
11,391.047,28 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 4. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 18 z dne 27. 2. 2004.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2004.
Varstveno delovni center Koper
Ob-15633/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS, Šmartinska 55, Ljubljana, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve IA – 7. računalniške
storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 14/2003 – DP.
II.5) Kratek opis: izvajanje operativnih
storitev, vzdrževanja in nadgradnje aplikativnega programskega paketa Davčno
poslovanje za leto 2004 in 2005.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 550,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični,
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 14/2003 – DP: RRC
računalniške storitve d.d., Jadranska 21,
1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 850,000.000 SIT – ocenjena skupna pogodbena vrednost.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 1. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 6. 2004.
Ministrstvo za finance
Davčna uprava RS
Ob-15775/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Urban Seničar, tel. 01/478-28-25,
Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-27-00, faks 01/478-27-43, internetni naslov: www.gov.si/durs/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 25.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.

II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 25.
II.5) Kratek opis: storitve varovanja
zdravja pri delu (pooblaščeni zdravnik).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 07/04: ZVD, Zavod za
varstvo pri delu, d.d., Chengujska cesta 25,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,034.638 SIT,
najnižja ponudba 13,034.638 SIT, najvišja
ponudba 13,939.190 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 07/04: Zdravstveni
dom Velenje, Vodnikova 1, 3320 Velenje,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,057.908, najnižja
ponudba 4,057.908 SIT, najvišja ponudba
4,057.908 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 07/04: Zdravstveni dom dr.
Adolfa Drolca, Vodnikova 1, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,675.438 SIT, najnižja
ponudba 6,675.438 SIT, najvišja ponudba
7,404.925 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 07/04: Aristotel, d.o.o., Ilije Gregoriča 18a, 8270 Krško, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,404.925 SIT, najnižja
ponudba 7,404.925 SIT, najvišja ponudba
7,404.925 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.2) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
43301-8/2004-01-846.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 35 z dne 9. 4. 2004,
Ob-8979/04, Št. 35-8979/04, stran 2154.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 6. 2004.
Davčna uprava Republike Slovenije

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Št. 530-7/2004-8.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 4. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2 (za vsak
sklop je naročnik prejel dve ponudbi).
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 29 z dne 26. 3. 2004,
Ob-8212/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 6. 2004.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Geodetska uprava Republike Slovenije

Ob-15865/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, Geodetska uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Nives
Jurcan, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34, elektronska pošta: nives.jurcan@gov.si, internetni naslov: http:
//193.2.110.244/gu/predstav/predstav-p.asp.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.5) Kratek opis: izbira izvajalca prevajalskih in lektorskih storitev:
1. za potrebe Projekta posodobitve evidentiranja nepremičnin,
2. za potrebe Geodetske uprave Republike Slovenije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
1. 6,500.000 SIT,
2. 8,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– ekonomska cena,
– usposobljenost za razpisano nalogo,
– čas prevajanja, lektoriranja.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1. za potrebe Projekta
posodobitve evidentiranja nepremičnin:
Panteon College d.o.o., kontaktna oseba:
Andrej Toporišič, Škrabčeva ulica 31, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/280-32-22,
faks 01/280-32-30, elektronska pošta: andrej.toporisic@panteon.si, internetni naslov:
http://www.panteon.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,800.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 2. za potrebe
Geodetske uprave Republike Slovenije:
Panteon College d.o.o., kontaktna oseba:
Andrej Toporišič, Škrabčeva ulica 31, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/280-32-22,
faks 01/280-32-30, elektronska pošta: andrej.toporisic@panteon.si, internetni naslov:
http://www.panteon.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,600.000 SIT.

Ob-15974/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Javni
sklad, kontaktna oseba: Biserka Prošek,
Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-10-500, faks 01/47-10-503,
elektronska pošta: biserka.prosek@stanovanjskisklad-rs.si,
internetni
naslov:
www.stanovanjskisklad-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 27.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-3-S/2004.
II.5) Kratek opis: tehnično spremljanje
izvajanja investicij naročnika v okviru soinvestitorstva z občinami – javno naročilo se je oddajalo po sklopih (I-VI).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-3-S/2004: Perspektiva
d.o.o., kontaktna oseba: Dušan Pavčnik,
Trg svobode 5, 3325 Šoštanj, Slovenija, tel.
03/89-11-240, faks 03/89-11-241, elektronska pošta: Perspektiva_sostanj@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
cena:
– sklop I: 5,133.000 SIT,
– sklop II: 5,823.000 SIT,
– sklop IV: 5,898.400 SIT,
– sklop VI: 6,117.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb:
– sklop I: 4,
– sklop II: 4,
– sklop IV: 5,
– sklop VI: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 32 z dne 2. 4. 2004,
Ob-8277/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 6. 2004.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije
Javni sklad

Št.
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Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-15650/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., kontaktna
oseba: Milan Nežmah, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta:
Elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: kabelski pribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 66,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba.
Oddelek V: oddaja javnega naročila: javno naročilo št.: 1153/03/A.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
J-Rupert & CO. d.o.o., kontaktna oseba:
Rupert Janez, Jožeta Jame 14, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/513-17-20, faks
01/513-17-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: (brez DDV): cena 6,009.777 SIT.
Valuta: 120 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
Javno naročilo št.: 1153/03/B
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Eltima d.o.o., kontaktna oseba: Maček Martin, Šlandrova 8a, 1231 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/560-21-30, faks 01/560-21-40.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,590.500 SIT.
Valuta: 120 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
Javno naročilo št.: 1153/03/C
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Kosič d.o.o., kontaktna oseba: Kosič Gorazd, Ruperče 13, 2231 Pernica, Slovenija,
tel. 02/64-46-100, faks 02/64-46-105.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,660.220 SIT.
Valuta: 120 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
Javno naročilo št.: 1153/03/D
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
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Eltima d.o.o., kontaktna oseba: Maček Martin, Šlandrova 8a, 1231 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/560-21-30, faks 01/560-21-40.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,810.000 SIT.
Valuta: 120 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
Javno naročilo št.: 1153/03/E
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
J-Rupert & CO. d.o.o., kontaktna oseba:
Rupert Janez, Jožeta Jame 14, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/513-17-20, faks
01/513-17-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,821.150 SIT.
Valuta: 120 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 5.
V.4.2) Javno naročilo št. 1153/03/A
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 6,009.777 SIT.
Valuta: 120 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 1153/03/B
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 8,590.500 SIT.
Valuta: 120 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 1153/03/C
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 12,660.220 SIT.
Valuta: 120 dni.
V.4.2.3)Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 1153/03/D
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 3,810.000 SIT.
Valuta: 120 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
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V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 1153/03/E
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 12,821.150 SIT.
Valuta: 120 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 4. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
130-133 z dne 29. 12. 2003, Ob-108183.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2004.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor

V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 10,830.000 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali
storitve:
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 6. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Storitve

Blago in storitve

Št. 102/2233/2004
Ob-15896/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba:
Aleš Brenčič, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-24-41, faks
++386/1/474-24-41, elektronska pošta:
ales.brencic@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izdelava projektne dokumentacije za zamenjavo ločilnikov v
stikališču 220 kV v objektu RTP Divača.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(c) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
(d) to je nujno potrebno zaradi skrajno
nujnih primerov, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
Oddelek V: oddaja javnega naročila
Javno naročilo št. 60/2004
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, kontaktna oseba: Mitja
Novak, Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/477-62-87, faks
++386/1/425-00-38.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,830.000 SIT.
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 01.

Ob-15866/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Termoelektrarna toplarna Ljubljana, d.o.o.,
kontaktna oseba: Jasmin Rebselj, Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/58-75-247, faks +386/1/58-75-217,
elektronska pošta: jasmin.rebselj@te-tol.si,
internetni naslov: http://www.te-tol.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
Oddelek II: predmet javnega naročila:
blago, storitve.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izdelava projekta in dobava opreme za sožig lesnih sekancev
na kotlu 3.
II.2) Kraj dobave ali izvedbe: objekt naročnika.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/CPC): I A.
II.3.3) Kategorija storitve: 12.
II.4) Vrsta in količina blaga/storitev: predmet razpisa bo izdelava projekta in dobava
opreme za sožig lesnih sekancev na kotlu
3, kateremu je osnovno gorivo rjavi premog
(bunker za lesne sekance, polžasti transporter, zaprti transporter za lesne sekance, drča
za lesne sekance, vpihovalna miza, predelava tlačnega dela kotla, potujoča rešetka,
ventilator za povišanje tlaka transportnega
zraka, sistem podprtja potujoče rešetke,
zračni kanali).
II.5) Predvideni začetek postopka za oddajo: 2. 7. 2004 ali 9. 7. 2004.
II.6) Vrsta postopka za oddajo: odprti.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 6. 2004.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Periodično
informativno obvestilo,
ki šteje kot povabilo k
oddaji ponudb
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Javni razpisi
Št. 111-50/2004/9

Ob-15991/04

Popravek
Na podlagi 36. in 40. člena Zakona
o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS,
št. 43/04), ter skladno s 7. oddelkom 2.
poglavja Zakona o medijih (Ur. l. RS, št.
35/01, 62/03, 113/03 – odl US in 16/04 – odl
US) v povezavi z 3. in 223. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l.
RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) Agencija za
telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije, objavlja sklep o popravku
pomote v sklepu o uvedbi javnega razpisa
za dodelitev radijskih frekvenc za opravljanje radiodifuzije
1. V sklepu Agencije za telekomunikacije,
radiodifuzijo in pošto RS št. 111-50/2004/3 z
dne 25. 5. 2004 o uvedbi javnega razpisa za
dodelitev radijskih frekvenc za opravljanje
radiodifuzije, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS – Uradne objave, št. 61/04 se v šestem odstavku 2. točke Pogoji, ki jih mora
izpolnjevati ponudnik glede opravljanja radiodifuzne dejavnosti za besedo »odstavka«
doda številka »37.«.
2. V sklepu Agencije za telekomunikacije,
radiodifuzijo in pošto RS št. 111-50/2004/3 z
dne 25. 5. 2004 o uvedbi javnega razpisa za
dodelitev radijskih frekvenc za opravljanje
radiodifuzije, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS – Uradne objave, št. 61/04 se v prvi
in drugi alinei šestega odstavka 2. točke Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik glede
opravljanja radiodifuzne dejavnosti številki
in v prvem odstavku 3.1. točke Prednost
nacionalnih radijskih in televizijskih programov besedilo »iz 2. in 3. alinee« nadomesti
z besedilom »iz prve in druge alinee«.
Agencija za telekomunikacije,
radiodifuzijo in pošto
Republike Slovenije
Št. 032-8/04-3

Ob-16015/04
Popravek
V javnem razpisu o uvedbi ukrepov za
pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini
Tišina v letu 2004, sprejetem na 4. korespondenčni seji dne 30. 4. 2004 in objavljenem v Uradnem listu RS, št. 48-51/04, se
popravi naslednje:
– v 7. členu se v besedilu »izboljšanje
strukture in teksture tal ter zmanjšanje kislosti
tal – apnenje tal, sejanje strniščnih posevkov
za podor«, v oklepaju in v ukrepu, črta besedilo »sejanje strniščnih posevkov za podor«.
Prav tako se črta besedilo »in 30% stroškov
cene semena« pod predvideno višino dotacije. Namesto tega se doda besedilo »in
30% stroškov saturacijskega mulja«. V drugi
alinei, v besedilu »račun za nakup semena in
apnenca oziroma račun za nakup saturacijskega mulja« se črta besedilo »semena in«.
Občina Tišina
Ob-15959/04
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02), Zakona o izvrševanju proračuna za
leto 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03)
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 47/03 in 67/03) Urad za enake možnosti
objavlja

javni razpis
za sofinanciranje izdajanja knjig s
področja enakih možnosti žensk in
moških v letu 2004
I. Podatki o razpisniku: Vlada Republike
Slovenije, Urad za enake možnosti, Tržaška
19/a, Ljubljana.
Namen razpisa: namen javnega razpisa
je sofinanciranje izdajanja knjig s področja
enakih možnosti žensk in moških, ki jih
bo v letu 2004 sofinanciral Urad za enake
možnosti. Urad bo knjige prijaviteljic in prijaviteljev, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje, ocenil glede na postavljena merila in
glede na razpoložljiva sredstva ter odločil o
višini sredstev, s katerimi bo izbrane knjige
sofinanciral.
II. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje izdajanja knjig, ki nastanejo
v okviru izdajateljske dejavnosti ter bodo
vsebovale kataložni zapis o publikaciji (CIP).
Knjige, ki so predmet razpisa, morajo biti izdane v uradnem jeziku Republike Slovenije.
III. Orientacijska vrednost sredstev razpisa je 1,500.000 SIT.
IV. Rok izvedbe: knjiga, katere izdaja se
financira na podlagi javnega razpisa, mora
biti izdana v letu 2004. Dodeljena finančna
sredstva, ki jih prijaviteljica/prijavitelj pridobi na javnem razpisu, morajo biti porabljena
do 1. 11. 2004.
Pogoji za prijavo
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, ki delujejo na območju Republike Slovenije in samostojni podjetniki/podjetnice, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo ustrezno dokazilo o registraciji, iz katerega je razvidna tudi zakonita
zastopnica/zastopnik (kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska oziroma potrdila upravne enote ali izpiska AJPES-a, iz katerih je
razvidno, da je predlagateljica/predlagatelj
registriran za opravljanje izdajateljske dejavnosti. Izpisek mora odražati aktualno stanje
in ne sme biti starejši od šestih mesecev!
Društva morajo predložiti overjeno stran
njihovega statuta, iz katere izhaja, da lahko
opravljajo izdajateljsko dejavnost),
– ne prijavljajo izdajanja knjige, ki je že
vključena v projektu, ki je bil v letu 2004
izbran na javnem razpisu Urada za enake
možnosti za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagateljice/predlagatelja),
– prijavljajo izdajanje knjige, ki bo
v celoti realizirana v letu 2004 (obvezno
dokazilo:
originalna
izjava
predlagateljice/predlagatelja).
Za knjigo, ki kandidira za sofinanciranje, mora prijaviteljica/prijavitelj obvezno
predložiti:
– recezentsko predstavitev knjige skladno z elementi, opisanimi v prilogi 1,
– rokopis besedila knjige, ki je predmet
prijave na javni razpis.
V. Merila za izbor projektov
Pri izboru projektov prijaviteljic in prijaviteljev bodo upoštevana naslednja merila:
1. Stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagateljice/predlagatelja
z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi, pri
čemer bodo različno točkovane vloge
glede na delež finančne soudeleženosti
predlagateljice/predlagatelja z lastnimi ali
pridobljenimi sredstvi, in sicer po skupinah
od 0 do 25%, od 26 do 50% ter nad 50%.
2. Izkazovanje ciljev:
– izvirne zasnove,
– tehtnost vsebinske obrazložitve.
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3. Predvidena dostopnost in predvideni
številčni obseg po načelu teritorialnosti,
4. Skladnost odhodkov z načrtovano izdajo knjige in nujnost odhodkov za učinkovito izvedbo izdajanja knjige.
Prijaviteljica/prijavitelj, ki bo pod različnimi naslovi prijavil vsebinsko enako knjigo, ali bo navajal napačne ali zavajajoče
podatke, bo z vsemi prijavami izločen iz
obravnave.
VI. Izpolnjevanje razpisnih pogojev in
razdelitev sredstev
Izpolnjevanje pogojev bo ugotavljala komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje direktorica Urada za enake možnosti.
Urad za enake možnosti lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju
pogojev in po že izdani dokončni odločbi
o izboru knjige spremeni odločitev in s
prijaviteljico/prijaviteljem ne sklene pogodbe.
Najbolje ocenjene prijave bodo sofinancirane v višini 85% oziroma 65%, glede na
število točk, pridobljenih z merili za izbor, do
porabe sredstev, in sicer:
76 – 100 točk = 85% delež sofinanciranja,
51 – 75 točk = 65% delež sofinanciranja,
0 – 50 točk = ne bodo sofinancirani.
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje izdaje posamezne knjige, ne glede
na razdelitvena merila, ne more presegati
300.000 SIT.
Sofinancirani bodo stroški izdajanja knjige za broširano izdajo, in sicer zgolj stroški
tehnične priprave za tisk, stroški tiska in distribucije. Urad ne bo sofinanciral stroškov
avtorskega dela.
Urad bo na predlog komisije sprejel sklep
o sofinanciranju posamezne knjige in sklenil
pogodbe o sofinanciranju izdajanja knjig s
področja enakih možnosti žensk in moških
za leto 2004.
Oblika in vsebina prijave
Prijaviteljice/prijavitelji morajo prijavo oddati na razpisnem obrazcu B/2004 »Prijava
na javni razpis za sofinanciranje izdajanja
knjig s področja enakih možnosti žensk in
moških za leto 2004«.
Popolna prijava vsebuje:
– izpolnjeno »Prijavo na javni razpis za
sofinanciranje izdajanja knjig s področja
enakih možnosti žensk in moških za leto
2004« (Obrazec B/2004) z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami,
– ustrezno dokazilo o registraciji,
iz katerega je razvidna tudi zakonita
zastopnica/zastopnik
(kopija
izpiska
iz sodnega registra, izpiska oziroma
potrdila upravne enote ali izpiska AJPES-a, iz katerih je razvidno, da je
predlagateljica/predlagatelj registriran za
opravljanje izdajateljske dejavnosti. Izpisek
mora odražati aktualno stanje in ne sme
biti starejši od šestih mesecev! Društva
morajo predložiti overjeno stran njihovega
statuta, iz katere izhaja, da lahko opravljajo
izdajateljsko dejavnost.),
– pooblastilo podpisnici/podpisniku Izjave (točka F obrazca B/2004), če izjave
ne podpiše odgovorna oseba oziroma
zastopnica/zastopnik,
– izpolnjen, podpisan in z žigom opremljen vzorec pogodbe,
– recezentska predstavitev knjige – izpolnjena priloga 1,
– rokopis besedila knjige, ki je predmet
prijave na javni razpis,
– originalna izjava predlagateljice/predlagatelja, da ne prijavlja izdajanja knjige,
ki je že vključena v projektu, ki je bil v letu
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2004 izbran na javnem razpisu Urada za
enake možnosti,
– originalna izjava predlagateljice/predlagatelja, da prijavlja izdajanje knjige, ki bo v
celoti realizirano v letu 2004.
Obrazec B/2004 je potrebno dostaviti v
enem izvirniku in treh fotokopijah, vso ostalo
dokumentacijo pa v enem izvodu.
VIII. Predložitev vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji. Če predlagateljica/predlagatelj
prijavlja več knjig, mora vsako vlogo poslati v
ločeni kuverti in za vsako vlogo predložiti popolno razpisno dokumentacijo.
Vloge se oddajo osebno ali po pošti.
Vloge, ki bodo poslane po pošti, morajo biti
oddane v zaprti ovojnici priporočeno ali s povratnico na naslov Urad za enake možnosti,
Tržaška 19/a, 1000 Ljubljana, z oznako »Ne
odpiraj – Vloga – Razpis knjiga«. Na hrbtni
strani morata biti napisana naziv in naslov
prijaviteljice/prijavitelja.
Rok za predložitev vlog je do vključno 2. 7.
2004. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je
zadnji dan roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka ali če je do 15. ure oddana na
Uradu za enake možnosti, Tržaška19/a, 1000
Ljubljana. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh bistvenih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Komisija ne bo odpirala:
– vlog, ki ne bodo dostavljene v roku,
– nepravilno izpolnjenih in označenih kuvert, ki vsebujejo vloge.
V primeru nepopolnih prijav bo komisija,
če Urad za enake možnosti ne razpolaga s to
dokumentacijo, v roku 8 dni od odpiranja prijav, predlagateljice/predlagatelje pozvala, da
do določenega roka dopolnijo prijavo. V primeru, da predlagateljice/predlagatelji prijave
ne bodo dopolnili v roku, bo komisija takšno
prijavo zavrgla.
Po odpiranju vlog bo komisija iz nadaljnjega postopka izločila tudi vse vloge
prijaviteljic/prijaviteljev, ki jih ni vložila upravičena oseba.
Prijave z več vlogami v eni kuverti bodo
v postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega
postopka.
IX. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– obrazec B/2004,
– prilogo 1,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju,
– obrazec za zaključno poročilo,
– točkovnik.
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka vsem zainteresiranim dosegljiva na spletnih straneh Urada:
http://www.uem-rs.si ali na sedežu Urada za
enake možnosti, Tržaška 19/a, Ljubljana, kjer
jo zainteresirane/zainteresirani lahko dvignejo
vsak delovni dan od 9. do 15. ure.
X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom:
dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
dobijo zainteresirani vsak delovni dan od 9. do
15. ure na tel. 01/478-84-60 (Mojca Novak)
oziroma preko e-pošte: uem@gov.si.
XI. Datum odpiranja prijav: z odpiranjem
prijav bo strokovna komisija pričela 6. 7. 2004.
Odpiranje prijav ne bo javno.
XII. Izid razpisa: prijavitelji/prijaviteljice bodo
o izboru obveščeni najpozneje do 5. 8. 2004.
XIII. Sklenitev pogodbe: Urad za enake
možnosti bo s pravnimi osebami, ki delujejo
na območju Republike Slovenije in samostojnimi podjetnicami/podjetniki izbranimi
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na tem razpisu, sklenil pogodbe. Izbrane
prijaviteljice/prijavitelji se morajo odzvati na
poziv Urada k sklenitvi pogodbe v roku 8
dni od dneva prejema sklepa o sofinanciranju. V nasprotnem primeru se šteje, da je
prejemnica/prejemnik odstopil od svoje vloge
za dodelitev sredstev.
Vlada RS, Urad za enake možnosti
Št. 324-104/2004
Ob-15834/04
Na podlagi 66. člena Zakona o kmetijstvu
(ZKme; Ur. l. RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1,
58/02 – ZMR-1, 45/04 – ZdZPKG) in 16. člena
Pravilnika o kategorizaciji, ocenjevanju mesnatosti in razvrščanju klavnih trupov prašičev
(Ur. l. RS, št 22/04), Ministrstvo za kmetijstvo
gozdarstvo in prehrano objavlja
javni razpis
za imenovanje kontrolnih organizaciji
za ugotavljanje skladnosti, ki bodo
opravljale tehtanje, kategorizacijo,
ocenjevanje mesnatosti in razvrščanja
polovic prašičev na klavni liniji
A) Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira ene ali
kontrolnih organizaciji za ugotavljanje skladnosti, ki bodo opravljale tehtanje, kategorizacijo, ocenjevanje mesnatosti in razvrščanja
polovic prašičev na klavni liniji.
B) Upravičenci
Prijavijo se lahko pravne ali fizične osebe,
ki izpolnjujejo pogoje, navedene v Pravilniku
o kategorizaciji, ocenjevanju mesnatosti in
razvrščanju klavnih trupov prašičev (Ur. l.
RS, št 22/04).
C) Priloge k vlogi
Zainteresirane pravne in fizične osebe za
kontrolne organizacije za ugotavljanje skladnosti, ki bodo opravljale tehtanje, kategorizacijo, ocenjevanje mesnatosti in razvrščanja polovic prašičev na klavni liniji v skladu s pravilnikom o kategorizaciji, ocenjevanju mesnatosti
in razvrščanju klavnih trupov prašičev (Ur. l.
RS, št 22/04), morajo predložiti k vlogi naslednje izjave, dokazila ali druge dokumente:
1. naziv in sedež upravičenca, ki se javlja
na javni razpis;
2. pravni status pravne oziroma fizične
osebe in dejavnost, za katere je registrirana
(kopija izpiska iz sodnega registra, ki je star
največ dva meseca);
3. dokazilo o najemu ali lastništvu ustreznih poslovnih prostorov za opravljanje vseh
nalog, povezanih s kontrolo;
4. popisni list ali inventar tehnične opreme
za izvajanje ocenjevanja in razvrščanja;
5. dokazilo o razpolaganju z ustrezno računalniško opremo, ki bo omogočala varno izmenjavo informacij s pristojnimi organi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
6. poslovnik kakovosti skladno s standardom SIST EN 45 004;
7. dokazila o številu zaposlenih in njihovi
strokovni usposobljenosti (izobrazba, delavne
izkušnje, strokovna izpopolnjevanja, izkušnje
pri organiziranju izvajanja kontrol);
8. akt o ustanovitvi oziroma statut, notranji
pravilnik, ki zagotavlja varovanje zaupnosti
podatkov v skladu s predpisi o varovanju
osebnih podatkov;
9. bilanca stanja in bilanca uspeha za
preteklo leto, letno poročilo o poslovanju za
preteklo leto;
10. navedbo višine stroškov in načina obračunavanja stroškov za ocenjevanje in razvrščanje govejih trupov in polovic na klavni liniji;
11. kolikor so akreditirane po SIST EN 45
004, ali so v postopku akreditacije, ustrezna
dokazila;

12. v kolikor že opravljajo kontrolo, ustrezna dokazila;
Kolikor vloga nima vseh zahtevanih dokazil, izjav in dokumentov, se šteje kot nepopolna. Kolikor zainteresirane pravne in fizične
osebe za ugotavljanje skladnosti, ki bodo
opravljale tehtanje, kategorizacijo, ocenjevanje mesnatosti in razvrščanja polovic prašičev
na klavni liniji po pozivu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da v osmih dneh
vlogo dopolni, le te ne dopolni se vlogo zavrže. Nepopolne in prepozno prispele vloge se
zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
D) Način in rok za vložitev prijave
Pisne prijave z vso zahtevano dokumentacijo iz točke C, ne glede na način prenosa,
morajo prispeti na Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58,
1000 Ljubljana, najkasneje do 24. junija
2004, do 14. ure. Vse pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z besedami:
“za javni razpis organizacije za ocenjevanje
in razvrščanje – ne odpiraj”.
E) Odpiranje in izbiranje vlog
Odpiranje prispelih vlog je javno in bo
28. junija 2004 ob 10. uri v sobi 643 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 56,58 v Ljubljani.
Minister za kmetijstvo, je imenoval z odločbo št 324-104/2004-1 z dne 24. 5. 2004
strokovno komisijo za odpiranje, pregled in
ocenitev vlog, prispelih na javni razpis.
Minister na podlagi 66. člena Zakona o
kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 54/00) z odločbo
imenuje eno ali več organizacji za ugotavljanje skladnosti, ki bodo opravljale tehtanje,
kategorizacijo, ocenjevanje mesnatosti in razvrščanja polovic prašičev na klavni liniji, ki se
objavi v Uradnem listu Republike Sloveniji.
Merila za izbor:
a) akreditacija
– kontrolne organizacije ki so že akreditirane za ocenjevanje in razvrščanje skladno s
standardom SIST EN 45 004 30 točk,
– organizacije, ki so v postopku akreditacije po SIST EN 45 004 20 točk,
– organizacije, ki so akreditirane po kakem
drugem standardu serije SIST EN 45000 za
kmetijske pridelke oziroma živila 15 točk;
b) opravljanje certificiranja
– opravljajo kontrolo oziroma ocenjevanje
in razvrščanje za področje iz razpisa 30 točk,
– opravljajo kontrolo oziroma ocenjevanje
in razvrščanje drugih kmetijskih pridelkov oziroma živil 25 točk,
– so usposobljeni za kontrolo drugih kmetijskih pridelkov oziroma živil 15. točk.
Izbrane bodo organizacije, ki bodo dosegle
vsaj 40 točk.
F) Imenovanje in sklenitev pogodbenega
razmerja
Po objavi odločbe o imenovanju ene ali več
organizacij za ugotavljanje skladnosti, ki bodo
opravljale tehtanje, kategorizacijo, ocenjevanje
mesnatosti in razvrščanja polovic prašičev na
klavni liniji v Uradnem listu Republike Slovenije, minister z imenovanimi organizacijami sklene pogodbo, v kateri se podrobneje opredeli
medsebojno pogodbeno razmerje.
G) Informacije
Dodatne informacije o razpisu so na voljo
pri Lucijan Cencič na Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, tel. 01/478-90-26,
E-pošta: lucijan.cencic@gov.si.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 373/04
Ob-16264/04
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
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Št.

96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list
RS, št 6/03 in 97/03), Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 109/02 in 25/04),
Sporazumom o sodelovanju pri izvajanju mednarodne kulturne politike za leta 2003 – 2007
med Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom
za zunanje zadeve, podpisanega 30. 10. 2003
in Dogovorom o sodelovanju pri izvedbi javnega ciljnega razpisa zbiranja predlogov za izbor
izvajalcev s področja oblikovanja in arhitekture za predstavitev Slovenije na Nizozemskem
jeseni 2004, z dne 9. 6. 2004, Ministrstvo za
kulturo v soglasju z Ministrstvom za zunanje
zadeve (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja

8. Predvidena sredstva: v okviru tega javnega ciljnega razpisa je vrednost razpoložljivih
sredstev 15,500.000 SIT, od tega je za področje oblikovanja namenjenih 10,000.000 SIT in
za področje arhitekture 5,500.000 SIT. Delež
zaprošenih sredstev za posamezen projekt
na področju oblikovanja ne sme presegati
80% celotne vrednosti projekta in zaprošena
sredstva za posamezen projekt ne smejo presegati 4,000.000 SIT.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
začetek črpanja odobrenih sredstev se prične
v letu 2004 in morajo biti porabljena do novembra 2004.
10. Razpisni rok: razpis se prične 11. 6.
2004 in zaključi 15. 7. 2004.
11. Razpisna dokumentacija:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– ustrezno potrdilo o registraciji, navedeno
v prvi alinei točke III,
– zahtevane obvezne priloge.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in
petek od 9. do 12. 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.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi vse
ostale podatke, povezane z izvedbo javnega
ciljnega razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij…).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo
v času razpisanega roka zainteresiranim
predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
12. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
razpisnem obrazcu in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji in jo predložiti v ovitku.
Vloga mora biti predložena na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do vključno 15. 7.
2004 oziroma najkasneje ta dan oddana na
pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem
ovitku z oznako na prednji strani: Ne odpiraj
– Prijava na javni ciljni razpis: Predstavitev na
Nizozemskem z oznako JPR23-NL-2004. Na
hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 15. 7.
2004 oziroma tega dne ni bila predložena na
vložišču ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga: ki ne vsebuje
vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa. Dopolnjevanje vloge je možno do
zaključka razpisa, z nujno oznako, na katero
vlogo se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vloge:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve
vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
13. Pristojni uslužbenec za posredovanje
informacij in pojasnil: Igor Vidmar, MK, ividmar@gov.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 11. ure.
14. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko vpogledajo v razpis-

javni ciljni razpis
zbiranja predlogov za izbor izvajalcev s
področja oblikovanja in arhitekture za
predstavitev Slovenije na Nizozemskem
jeseni 2004
(v nadaljevanju: ciljni razpis, oznaka
JPR23-NL-2004)
Naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
Ljubljana.
1. Predmet javnega ciljnega razpisa:
predmet razpisa je financiranje kulturnih projektov za predstavitev Slovenije na Nizozemskem jeseni 2004 (v nadaljevanju: projekti) s
področja oblikovanja in arhitekture. Predstavitev projektov bo potekala jeseni 2004 na
Nizozemskem.
2. Razpisno področje: vizualne umetnosti:
mednarodna predstavitev projektov s področja
sodobnega oblikovanja (3 razstave s področja
oblikovanja) in področja arhitekture (1 razstava posvečena arhitekturi Jožeta Plečnika).
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
3.1 Splošni pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo javne ali zasebne organizacije (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– da opravljajo dejavnosti v Republiki
Sloveniji in so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje
kulturnih dobrin (obvezno dokazilo: kopija
izpiska iz sodnega registra, izpiska oziroma
potrdila upravne enote ali izpiska AJPES-a, iz
katerih je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti. Izpisek ne sme
biti starejši od šestih mesecev!). Organizacije,
katerih razvid vodi ministrstvo (društva v javnem interesu in ustanove na področju kulture),
niso dolžne predložiti dokazila,
– so v primeru, da so bili pogodbena stranka ministrstva v letih 2001, 2002 ali 2003, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do ministrstva, kar dokazujejo z izjavo,
– ne prijavijo mednarodne predstavitve, ki
je že bila izbrana na programskih ali projektnih razpisih oziroma pozivih Ministrstva v letu
2002 ali 2003, kar dokazujejo z izjavo,
– ki prijavljajo projekt, izvedljiv do 25. septembra 2004,
– ki prijavijo projekt z uravnoteženo finančno zgradbo (odhodki = prihodki, zaprošena
sredstva ne smejo biti višja od okvirne razpisne vrednosti in morajo biti izražena v SIT).
3.2. Posebni pogoji (veljajo za prijavitelje
na področju oblikovanja):
– zgornja starostna meja avtorjev s področja oblikovanja je 35 let,
– priloženi življenjepis avtorjev.
3.3 Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ob odpiranju vlog
ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki bo po
zaključku razpisa predlagala zavržbo prepoznih in nepopolnih vlog ter vlog neupravičenih
oseb. V primeru naknadne ugotovitve o ne-

izpolnjevanju katerega od splošnih pogojev
bo pristojni uslužbenec, na podlagi presoje
strokovne komisije, predlagal zavrnitev celotne vloge.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in že
po izdani odločbi o izboru izvajalca projekta
spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene
pogodbe.
4. Splošni razpisni kriteriji:
– da projekt zagotavlja najvišjo kakovost,
– da je projekt izviren in izpričuje ustvarjalen pristop,
– da projekt zagotavlja prepoznavno predstavitev,
– da projekt upošteva mednarodno ciljno
občinstvo in predvideva čim večjo odmevnost,
– da projekt izkazuje možnost vsebinske
nadgradnje,
– da je projekt mobilen, hitro postavljiv in
prilagodljiv za predstavitve drugod po svetu,
s fleksibilno konstrukcijo za postavitev v razstavnem prostoru, velikem vsaj 80 m2,
– da prijavitelj s projektom izkazuje stopnjo
sodelovanja z nizozemskimi partnerji,
– da prijavitelj s projektom izkazuje stopnjo
programskega sodelovanja in povezovanja s
slovenskimi partnerji.
5. Prednostni razpisni kriteriji:
– predlagateljem, ki zagotavljajo profesionalno izvedbo projekta,
– predlagateljem z referencami na področju mednarodnega sodelovanja, kar izkaže z
referencami na področju vizualnih umetnosti
mednarodnega sodelovanja (ocene, nagrade,
obiskanost, strokovni odmevi v javnosti, poslovna uspešnost),
– predlagateljem, ki bodo prijavili cenovno
ugodnejše ovrednoteni projekt.
6. Uporaba kriterijev: izbrani bodo tisti
projekti, ki bodo ustrezali splošnim kriterijem
(skupno možno število prejetih točk 70) in
prednostnim kriterijem (skupno možno število
prejetih točk 30).
7. Obvezne priloge
Izpolnjenemu prijavnemu obrazcu morajo
biti predložene naslednje obvezne priloge:
– zasnova projekta in njegova vsebinska
utemeljitev, s katero predlagatelj utemelji
ustrezanje kriterijem,
– izvedbeni načrt projekta s slikovnim
gradivom,
– promocijski načrt projekta (izdelava
kataloga v formatu 20 x 16 cm, zloženke,
plakat ipd.),
– podrobnejši predračun in urnik projekta
po posameznih fazah: 1. priprava, 2. postavitev, 3. končna izvedba,
– seznam referenc predlagatelja (mednarodno sodelovanje, nagrade, odzivi ciljne
publike, strokovne ocene in odmevi v javnosti, poslovna uspešnost, ocena obiska v
preteklosti),
– prikaz dosedanjega umetniškega dela
izbranega avtorja/ev ali avtorske/ih skupin z
življenjepisi in referencami,
– pogodba/e, predpogodba/e ali izjava/e
avtorja/ev ali avtorske/ih skupin/e za sodelovanje pri projektu,
– izjava/e avtorja/ev ali avtorske/ih skupin/e
o prenosu avtorskih pravic na predlagatelja, ki
so povezane z izvedbo projekta,
– izpisek z navedbo imen pooblaščenih
oseb za sklepanje pogodb,
– originalno dokazilo o pooblastilu (v primeru, da predlagatelj ni odgovorna oziroma
pooblaščena oseba),
– v primeru soorganizacije originalno podpisana, datirana, žigosana in finančno ovrednotena ustrezna izjava soorganizatorja.
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no dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno.
15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: odpiranje vlog se prične 19. 7. 2004.
Ministrstvo bo odločitev o izboru ali zavrnitvi
predlagatelja obvestilo predvidoma do 4. 8.
2004. Ministrstvo bo izbralo predloge javnega ciljnega razpisa po postopku, kot ga
določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa, in največ do vrednosti, določene v razpisu.
Ministrstvo za kulturo
Št. 604-06-9/2004
Ob-16265/04
Na podlagi 81. člena Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96, 23/96, 22/00, 64/01, 108/02 in
34/03) in v skladu s Pravilnikom o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 47/03) Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport objavlja
javni razpis
za sofinanciranje državnih tekmovanj iz
znanja za učence, dijake in študente v
letu 2004
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika
proračunskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: naročnik): Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000
Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa.
Predmet razpisa je sofinanciranje:
– državnih tekmovanj iz znanja na področju jezikoslovja, družboslovja, matematike,
naravoslovja in tehnike,
– udeležbe na mednarodni ravni po predhodno izvedenem izboru na državni ravni.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis.
a) Na ta razpis se lahko prijavijo društva,
zveze, šole, skupnosti šol, fakultete, zavodi
in druge pooblaščene organizacije (v nadaljnjem besedilu: organizator), ki:
– organizirajo tekmovanja iz znanja na področjih, opredeljenih v točki 2,
– zaključijo tekmovanja na državni ravni,
praviloma po predhodnem izboru,
– imajo veljaven pravilnik za izvedbo tekmovanja, ki je usklajen z izhodišči za pripravo
pravilnika, sprejetimi na Programskem svetu
za tekmovanja iz znanja.
b) Vloga na razpis mora vsebovati:
– izpolnjena prijavna obrazca 1 in 2 ter
samostojni prilogi:
– kopijo razpisa tekmovanja, ki ga je objavil organizator za šolsko leto 2003/2004,
– veljaven pravilnik za izvedbo tekmovanja.
Organizator mora za tekmovanje, ki ga
prvič prijavlja na razpis, poleg prijavnih obrazcev navedenih v točki 3.b) predložiti še
naslednje samostojne priloge:
– predstavitev organizatorja z navedbo
vsebine dejavnosti na vzgojno-izobraževalnem področju,
– akt o registraciji oziroma dokazilo o vpisu v register društev,
– osnovna predstavitev tekmovanja,
– mednarodne povezave oziroma nadaljevanje tekmovanja na mednarodni ravni,
– kratek opis dosedanjih tekmovanj ter povezanost tekmovanja z učnim načrtom predmeta oziroma predmetnega področja.
Organizatorji tekmovanj lahko prijavijo več
različnih tekmovanj. Na posameznem obrazcu lahko prijavijo le eno tekmovanje.
4. Strokovna komisija: postopek javnega
razpisa in dodelitve sredstev vodi strokovna
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komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za
šolstvo, znanost in šport.
5. Merila za dodelitev sredstev: merila za
dodelitev sredstev državnih tekmovanj so sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa.
Okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša 20,000.000 SIT.
Višino sredstev posameznemu organizatorju tekmovanja določi strokovna komisija
glede na razpoložljiva proračunska sredstva
in glede na merila, opredeljena v razpisni dokumentaciji.
7. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2004,
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene
vloge za dodelitev sredstev, način predložitve
vlog ter opremljenost vlog,
Rok za predložitev vlog in način predložitve: vloge morajo prispeti v zapečateni ovojnici
na naslov: Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Sektor za osnovno šolstvo, Župančičeva 6, 1000 Ljubljana, najkasneje do vključno
2. julija 2004 do 12. ure.
Opremljenost vloge:
Vlogo je potrebno poslati v zaprti ovojnici,
na kateri mora biti:
– vidna označba: »Ne odpiraj – Vloga na
razpis za sofinanciranje državnih tekmovanj
iz znanja«
– naslov naročnika,
– naslov vlagatelja.
9. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: postopek javnega razpisa in odpiranje
vlog, prispelih na razpis vodi strokovna komisija. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo
v ponedeljek, 5. julija 2004 ob 12. uri v sejni
sobi Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
Sektor za osnovno šolstvo, Župančičeva 6/II,
Ljubljana. Odpiranje vlog, glede na pričakovano veliko število vlog, ne bo javno.
10. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo o
izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v
roku 45 dni od dneva odpiranja vlog.
11. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– obrazec 1 (prijava na javni razpis za sofinanciranje tekmovanj iz znanja v letu 2004),
– obrazec 2 (finančni načrt za leto 2004),
– postopek in merila za sofinanciranje državnih tekmovanj,
– vzorec pogodbe.
12. Objava razpisne dokumentacije: na
internetni strani MŠZŠ (http://www.mszs.si).
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Ob-15962/04
Na podlagi Poslovnega načrta Garancijske sheme in Pravilnika o delovanju Garancijske sheme, Regionalni razvojni center
Koper – Garancijska shema (v nadaljevanju
RRC GS) objavlja v sodelovanju z občinami
Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, MO
Koper, Piran, Sežana, Območno obrtno
zbornico Izola, Območno obrtno zbornico
Koper, Območno obrtno zbornico Piran in
bankami Banko Koper d.d., Abanko Vipa
d.d. Ljubljana-PE Koper, SKB Banko d.d.
Ljubljana-PE Koper
razpis
za dolgoročna posojila ter garancije za
dolgoročna posojila za projekte malega
gospodarstva

1. Predmet razpisa
Sklop 1
Predmet tega dela razpisa so sredstva
za dodelitev dolgoročnih posojil v skupni višini 240,255.694,36 SIT, za katere
bo RRC GS dodeljeval garancije v višini
50% skupne vrednosti posojil, kar znaša
120.127.847,18 SIT.
Razpisana sredstva po občinah so
(v SIT):
Mestna občina Koper
Občina Izola
Občina Piran
Občina Sežana
OOZ Sežana*
Občina Hrpelje-Kozina
Občina Ilirska Bistrica
Skupaj

101,717.340,59
32,865.167,69
27,888.508,65
67,385.614,14
943.832,52
3,324.233,50
6,130.997,28
240,255.694,36

* Sredstva lahko koristijo tudi člani Obrtne
zbornice Sežana iz Komna in Divače

Sklop 2
Predmet tega dela razpisa so sredstva
za dodelitev dolgoročnih posojil v skupni
višini 100,000.000 SIT za posojilojemalce
s sedežem v Občini Piran.
2. Pogoji dodeljevanja
2.1. Dolgoročna posojila
– prosilec lahko vloži vlogo za posojilo v
višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
10,000.000 SIT;
– obrestna mera za posojila iz sklopa 1
najeta pri:
– Banki Koper d.d. in Abanki Vipa d.d.
Ljubljana-PE Koper znaša TOM + 0,6% na
letni ravni;
– SKB Banki d.d. Ljubljana-PE Koper
znaša 5,2% fiksno na letni ravni;
– za posojila iz sklopa 1 Občina Ilirska
Bistrica regresira svojim posojilojemalcem
0,6 odstotne točke do višine 50% vrednosti
investicije, Občina Piran regresira svojim
posojilojemalcem 0,6 odstotne točke za
celotno vrednost posojila.
– obrestna mera za posojila iz sklopa 2
najeta pri:
– Banki Koper d.d. in Abanki Vipa d.d.
Ljubljana-PE Koper znaša TOM + 3% na
letni ravni.
– za posojila iz sklopa 2 Občina Piran regresira svojim posojilojemalcem 3 odstotne
točke za celotno vrednost posojila.
– doba vračanja posojila znaša od najmanj 1 leta do največ 5 let;
– moratorij na vračanje posojila znaša do
največ 6 mesecev;
– prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih
sredstev;
– prosilec zavaruje prejeto posojilo pri
banki iz sklopa 1 z garancijo RRC GS v
višini 50%, preostalih 50% pa v skladu s
pogoji banke, posojilo iz sklopa 2 pa v celoti
v skladu s pogoji banke;
– bančni stroški vodenja kredita lahko
znašajo do 0,4% letno od stanja kredita pri
Banki Koper d.d. in Abanki Vipa d.d. Ljubljana-PE Koper oziroma 0,8% od zneska posojila, minimalno 35.000 SIT pri SKB Banki
d.d. Ljubljana-PE Koper.
2.2. Garancija Garancijske sheme (velja
le za sklop 1)
– vloga za posojilo je hkrati vloga za
garancijo;
– garancija znaša 50% posojila, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1. tega
razpisa;
– prosilec zavaruje prejeto garancijo
RRC GS z eno bianco menico, za posa-
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mezne primere pa s poroki na podlagi notarskega sporazuma;
– prosilec mora plačati za izdano garancijo 1% od odobrenega posojila (OOZ Piran
svojim članom regresira provizijo v celoti).
3. Nameni za katere se dodeljujejo dolgoročna posojila in garancije
Posojila in garancije se dodeljujejo za
naslednje namene:
– nakup nove ali popolnoma obnovljene
opreme;
– nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih
prostorov;
– nakup, ureditev in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov.
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni
podjetniki in gospodarske družbe, ki izpolnjujejo naslednje tri pogoje:
– so člani Garancijske sheme pri Regionalnem razvojnem centru (podpisana vloga
za včlanitev ter plačilo enkratne pristopnine
v znesku 25.000 SIT; OOZ Piran svojim članom regresira pristopnino v celoti);
– ustrezajo merilom za male gospodarske družbe po 51. in 72. členu Zakona o
gospodarskih družbah;
– imajo sedež dejavnosti na območju občin, ki so sofinancirale ustanovitev
Garancijske sheme (trenutno: Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran,
Sežana).
Za koriščenje sredstev iz sklopa 2 včlanitev v Garancijsko shemo ni potrebna.
V skladu s Pravilnikom delovanja Garancijske sheme, članstvo ne predstavlja avtomatično obveznosti RRC GS pri odobritvi
posojila in garancije.
5. Prednostni kriteriji za dodelitev posojila in garancije
Pri obravnavanju vlog bosta upoštevani
predvsem:
– načelo ohranjanja realne vrednosti dodeljenih sredstev;
– načelo donosnosti projekta.
Prednost pri dodelitvi posojila in garancij
bodo imeli prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri
financiranja bo višja;
– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani (uvajanje novih
tehnologij, inovacije, nastop na tujih trgih,
odpiranje novih delovnih mest);
– ekološko naravnani.
6. Vsebina vloge
Vsebina vloge za dodelitev sredstev je
razvidna iz obrazca: Vloga za dodelitev posojila in garancije, ki ga lahko člani sheme
dobijo na naslednjih mestih:
– RRC Koper, Župančičeva 18, Koper, tel.
05/663-75-82 (Tina Jančar in Irena Cergol);
– Inkubator d.o.o.-PPC Sežana, Partizanska 82, Sežana, tel. 05/734-43-62 (Vlasta Trebec Sluban);
– Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14,
Ilirska Bistrica, tel. 05/714-13-61 (Nevenka
Tomšič);
– Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran,
tel. 05/671-03-44 in 05/671-03-31 (Milena
Godnič in Darja Levac)(za sklop 2).
Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo se lahko oddajo na zgoraj navedenih mestih.
Obravnavale se bodo le vloge oddane na
izvirnih obrazcih.
7. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt
od dneva objave razpisa do dneva porabe
sredstev. RRC GS bo javno objavil datum
porabe sredstev.

8. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije;
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih
pogojev iz 4. točke tega razpisa).
9. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bo obravnaval kreditni odbor RRC GS in izbrane banke
enkrat mesečno.

RRC GS bo prosilca pisno seznanil z odločitvijo pristojnih organov v najkasneje 30
dneh po sprejemu odločitve.
10. Ostale informacije: vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo
prosilci na mestih naštetih v 6. točki tega
razpisa.
Regionalni razvojni center Koper
Garancijska shema

Ob-15615/04
Na podlagi Poslovnega načrta Garancijske sheme Podravja, Pravilnika delovanja
Garancijske sheme Podravja ter sklepa
3. skupščine Konzorcija za razvojne naloge Podravja razpisuje Ekonomski institut
Maribor – PE Garancijska shema Podravja
skupaj z Novo Kreditno banko Maribor d.d.,
podpisnico pogodbe o medsebojnem sodelovanju pri kreditiranju malega gospodarstva
z garacijami Garancijske sheme Podravja

3. Posojila pod ugodnejšimi pogoji in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
– nakup nove ali popolnoma obnovljene
opreme,
– nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih
prostorov,
– nakup, ureditev in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov.
Posojila se bodo odobravala pri banki,
v sodelovanju z EIM-Garancijska shema
Podravja.
4. Garancije EIM-Garancijska shema
Podravja
EIM-Garancijska shema Podravja bo
izdajala garancije za zavarovanje plačil kreditov. Znesek posamezne garancije ne sme
presegati 50% dovoljenega kredita.
Odobrena posojila in izdane garancije
praviloma ne smejo presegati kvote sredstev, oziroma depozita, po posamezni občini. Sredstva s katerimi razpolagajo posamezne občine so naslednja:

javni razpis
za odobritev dolgoročnih posojil pod
ugodnejšimi pogoji in izdajo garancij za
projekte malega gospodarstva
1. Namen razpisa: spodbujanje rasti in
razvoja podjetij in samostojnih podjetnikov
posameznikov.
2. Znesek sredstev za dolgoročna posojila: 287,815.400 SIT.
Št.

Občina

1.

Občina Maribor

158,251.800

Krediti

2.

Občina Duplek

2,054.800

3.

Občina Kungota

2,360.900

4.

Občina Lovrenc na Pohorju

1,055.800

5.

Občina Miklavž na Dr.polju

6.

Občina Ormož

7.

Občina Pesnica

10,811.400

8.

Občina Ruše

12,778.400

682.500
75,927.400

9.

Občina Slovenska Bistrica

4,413.100

10.

Občina Starše

7,668.500

11.

Občina Hoče – Slivnica

2,122.800

12.

Občina Rače – Fram

1,027.700

13.

Občina Oplotnica

14.

Benedikt

15.

Cerkvenjak

16.

Destrnik

108.800

17.

Dornava

201.500

18.

Gorišnica

310.400

19.

Hajdina

199.500

20.

Juršinci

21.

Kidričevo

22.

Lenart

23.

Majšperk

226.000

24.

Markovci

189.600

25.

Podlehnik

26.

MO Ptuj

27.

Selnica ob Dravi

28.

Sv. Ana

29.

Sv. Andraž

30.

Šentilj

31.

Trnovska vas

32.

Videm

224.900

33.

Zavrč

89.300

34.

Zetale

56.700

210.500
92.900
98.300

93.600
876.500
1,065.500

130.200
3,067.200
311.000
94.200
52.900
901.600
59.200

Stran

Stran
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5. Pogoji dodeljevanja posojil in garancij
5.1. Dolgoročna posojila:
– prosilec lahko vloži vlogo za posojila v
višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
10,000.000 SIT,
– obrestna
mera
znaša
5,32%
(TOM+1,60%) nominalna letno (Obrestna
mera je spremenljiva in se spreminja, v kolikor se spremeni temeljna obrestna mera,
kot jo izračunava in objavlja Statistični urad
Republike Slovenije. Osnova za spremembo
obrestne mere je temeljna obrestna mera,
ki velja 1. dan tekočega meseca. Obrestna
mera se spremeni za toliko odstotnih točk,
za kolikor se spremeni temeljna obrestna
mera. Višina temeljne obrestne mere znaša
na dan objave razpisa 3,72%),
– doba vračanja posojila je praviloma
do 5 let,
– moratorij odplačila glavnice je do 6
oziroma do 12 mesecev,
– prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih praviloma najmanj 30%
lastnih sredstev,
– zavarovanje z ustreznimi instrimenti
zavarovanja in tudi z garancijami EIM PE
GSP,
– stroški: v skladu z veljavnimi dokumenti banke.
5.2. Garancije – Garancijska shema
Podravja:
– vloga za posojilo je hkrati vloga za
garancijo,
– garancija znaša do 50% posojila,
– prosilec zavaruje prejeto garancijo eim
– PE GSP po dogovoru (z eno bianco menico, s poroki-pravnimi ali fizičnimi osebami).
6. Splošni pogoji za prijavo in razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske
družbe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so člani Garancijske sheme Podravja
(podpisana pristopna izjava za včlanitev
in plačilo enkratne pristopnine v skladu s
Pravili delovanja Garancijske sheme Podravja),
– ustrezajo merilom za male gospodarske družbe po 51. in 72. členu zakona o
gospodarskih družbah,
– imajo sedež dejavnosti praviloma na
območju občin Konzorcija, ki so sofinancirale ustanovitev Garancijske sheme Podravja
(navedene v točki 1 tega razpisa), in v ostalih občinah Podravja na katere je razdeljen
znesek GZS – OZ Maribor.
V skladu s Pravili delovanja Garancijske
sheme Podravja članstvo v Garancijski shemi Podravja ne predstavlja avtomatično obveznosti za odobritev posojila in garancije.
7. Prednostni kriteriji za dodeljevanje posojila in garancije
Pri obravnavanju vlog bosta upoštevani
predvsem:
– načelo donosnosti projekta,
– načelo ohranjanja realne vrednosti dodeljenih sredstev.
Prednost pri dodelitvi posojila in garancij
bodo imeli prosilci:
– ki bodo med viri financiranja zagotovili
višji delež lastnih sredstev,
– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani (uvajanje novih
tehnologij, inovacije, nastop na tujih trgih,
odpiranje novih delovnih mest, ohranjanje
delovnih mest),
– ekološko naravnani (prihranki pri porabi energije, zmanjšanje škodljivih vplivov
na okolje).

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
8. Rok za prijavo: razpis je odprt od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev
oziroma do preklica.
9. Obravnava vlog: ustrezne in popolne vloge bosta obravnavali banka in EIM
PE Garancijska shema Podravja, enkrat
mesečno.
10. Informacije in dokumentacija
Informacije in vloge sprejema Nova KBM
d.d., Vita Kraigherja 4, in sicer:
a) za podjetja – Sektor naložb in sredstev, Vita Kraigherja 4, tel. 02/229-24-38,
229-24-02,
b) za samostojne podjetnike posameznike – Oddelek gospodarskih družb in
malega gospodarstva, tel. 02/238-01-56,
02/238-01-58
ter enote:
– Podružnica Slovenska Bistrica, Titova
cesta 55 – tel. 02/844-39-24,
– Podružnica Ptuj, Novi trg 1, tel.
02/78-70-510 in ekspozitura Ormož, tel.
02/741-07-11.
Dodatne informacije v zvezi s tem
razpisom dobijo prosilci tudi pri Zlatki Zastavnikovič, Vodji Garancijske sheme Podravja, Ekonomski institut Maribor, d.o.o.,
PE Garancijska shema Podravja, Razlagova 22, 2000 Maribor, tel. 02/23-52-348,
faks 25-12-597, elektronski naslov: zlatka.zastavnikovic@eim-mb.si, vsak delovni
dan med 8. in 12. uro.
Ekonomski institut Maribor, d.o.o.
PE Garancijska shema Podravja
Nova KBM d.d.
Zaključek javnega razpisa
Z današnjo objavo javnega razpisa za
odobritev dolgoročnih posojil pod ugodnejšimi pogoji in izdajo garancij za projekte
malega gospodarstva zaključujemo drugi
javni razpis za odobritev dolgoročnih posojil pod ugodnejšimi pogoji in izdajo garancij
za projekte malega gospodarstva, ki je bil
objavljen dne 27. 12. 2002 v Ur. l. RS, št.
115/02.
Ekonomski institut Maribor, d.o.o.
PE Garancijska shema Podravja

8. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik lahko plača kupnino pred prevzemom
surovega olja na TR 01100-6030230073 ali
v roku 30 dni po prevzemu surovega olja,
če zavaruje plačilo z bančno garancijo, ki jo
mora dostaviti v roku 5 delovnih dni po podpisu pogodbe. Bančna garancija se mora
glasiti na vrednost pogodbene količine surovega olja in z rokom dospelosti 15 dni po
preteku obveznosti plačila. Položena kavcija
se v primeru takojšnega plačila všteje v kupnino oziroma se v primeru plačila z odlogom
vrne po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti v roku 5 delovnih dni, brez obresti.
9. Dodatne informacije o razpisu: Silva
Pust, tel. 01/58-97-362, faks 01/58-97-343.
10. Predložitev ponudb: pisne ponudbe
je potrebno oddati do 23. 6. 2004 do 12. ure
na Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, Dunajska 106/VIII – tajništvo, 1000
Ljubljana.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup
surovega olja – Ne odpiraj«!
Ponudbi je potrebno predložiti potrdilo o
plačani kavciji.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 6. 2004 ob 13. uri, v sejni sobi VII.
nadstropje, Zavoda Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000
Ljubljana.
12. Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve na podlagi tega razpisa ni
zavezan skleniti pogodbe s ponudnikom,
ki ponudi najugodnejšo ceno ali drugim ponudnikom in nima nobenih obveznosti do
prizadetih ponudnikov.
13. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2004.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Ob-15638/04

Ob-15897/04
Na podlagi 58. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 17/91,
12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 80/97 – odl. US
RS in 69/98 in 67/02) in 34. člena Pravilnika
o štipendiranju (Uradni list RS, št. 48/99,
43/2000, 67/02, 40/03 in 64/04) objavlja Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Javni razpis
za prodajo surovega olja
1. Prodajalec: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve.
2. Naslov prodajalca: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/58-97-300, faks
01/58-97-347.
3. Vrsta in količina ponujenega blaga:
prodaja:
– 901 tono surovega sončničnega olja
in
– 19 ton surovega sojinega olja.
4. Kraj in čas prevzema blaga: skladišče
Oljarice Kranj, najkasneje do 30. 11. 2004.
5. Merilo za izbiro: ponujena najbolj
ugodna cena.
6. Višina kavcije: pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v
višini 10% ponudbene vrednosti na TR:
01100-6030230073.
Po opravljenem javnem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo
ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni, brez
obresti.
7. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora
biti sklenjena v roku 10 dni po odpiranju ponudb. Če izbrani ponudnik pogodbe ne sklene, naročnik priloženo kavcijo zadrži.

razpis štipendij
za šolsko oziroma študijsko leto
2004/2005
I. Republiške štipendije
za vajence in dijake, študente višjih strokovnih šol in študente visokošolskih zavodov, ki se izobražujejo po dodiplomskih ali
podiplomskih študijskih programih z javno
veljavnostjo, če se prijavijo na ta razpis in
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– izpolnjujejo materialne pogoje iz drugega odstavka 56. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
(v nadaljevanju: zakon),
– ob vpisu v prvi letnik srednje šole niso
starejši od 18 let oziroma ob vpisu v prvi
letnik višješolskega ali visokošolskega izobraževanja niso starejši od 26 let.
Starost kandidatov, ki prvič vlagajo vlogo
za uveljavitev pravice do republiške štipendije, je glede na letnik in izbrani izobraževalni program lahko ustrezno višja.
Kandidat, ki se izobražuje v tujini, lahko
uveljavlja pravico do republiške štipendije,
če v Republiki Sloveniji ni ustrezne smeri in
stopnje oziroma ustreznega izobraževalnega programa z javno veljavnostjo, ali je izobraževanje v tujini primernejše zaradi bližine
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izobraževalnega zavoda, kandidat pa ima
stalno prebivališče na območju Republike
Slovenije.
1. Pravico do republiške štipendije lahko
uveljavijo vajenci, dijaki in študentje (v nadaljevanju: kandidati), pri katerih dohodek na
družinskega člana v letu 2003 ne presega
celoletnega zneska 130% zajamčene plače
(t.j. 799.916 tolarjev).
2. Pravice do republiške štipendije ne
more uveljaviti kandidat, ki:
– je v delovnem razmerju ali vpisan v
evidenco brezposelnih oseb pri zavodu za
zaposlovanje,
– je samozaposlena oseba, ki opravlja
dejavnost, vpisano v ustrezni register ali
drugo predpisano evidenco na območju
Republike Slovenije,
– je lastnik ali solastnik gospodarske
družbe, v kateri je dobiček iz poslovanja
brez upoštevanja znižanj in davčnih olajšav,
povečan za obračunane obvezne prispevke
za socialno varnost, glede na kandidatov
poslovni delež, v letu 2003, presegel letni
znesek zajamčenega nadomestila plače za
to leto (492.256 tolarjev),
– prejema drugo štipendijo ali je pridobil
posojilo za študij iz 58.a člena zakona,
– je pridobil finančno ali materialno pomoč za šolanje iz javnih ali zasebnih virov
najmanj v višini enoletnega zneska osnovne
republiške štipendije, ki za dijake in vajence
znaša 14% zajamčene plače, za študente
pa 21% zajamčene plače.
3. Kandidati uveljavljajo pravico do republiške štipendije na obrazcu “ Vloga za
uveljavitev republiške štipendije”. Obrazec
se kupi v knjigarni (DZS – Obr. 1,51) ali natisne iz interneta, kjer je objavljen na spletni
strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (www.ess.gov.si). Vlogo kandidati
izpolnijo v skladu s priloženim navodilom,
ki je njen sestavni del. Vlogi je potrebno
priložiti:
a) dokazila o bruto dohodkih in osebnih
prejemkih v letu 2003, ugotovljenih v odločbah o odmeri dohodnine družinskih članov
kandidatove družine, v odločbah o odmeri
davka od dohodkov iz dejavnosti, in dokazila o neobdavčljivih dohodkih in osebnih
prejemkih. Prejemki iz 19. člena zakona o
dohodnini se, razen upoštevanja 13. in 17.
točke tega člena, v dohodek kandidatove
družine ne upoštevajo. Predložiti je potrebno tudi dokazila o prejemkih od občasnih in
začasnih del dijakov in študentov, izplačanih preko pooblaščenih agencij, ki presegajo 51% povprečne letne plače zaposlenih v
Republiki Sloveniji (t.j. 1.549.584 tolarjev).
V dohodek kandidatove družine se vštevajo tudi pokojnine in nadomestila v skladu s
predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter osebni prejemki in katastrski
dohodek, ne glede na to, ali je zavarovanec
zavezanec za plačevanje dohodnine;
b) originalno potrdilo o vpisu za šolsko
leto 2004/05 za kandidata in kopije potrdil o
vpisu za šolsko leto 2004/05 za druge družinske člane, ki imajo status dijaka, vajenca
ali študenta,
c) potrjen prepis ali fotokopijo spričevala
oziroma potrdilo o opravljenih izpitih v preteklem šolskem oziroma študijskem letu,
d) odločbo ali sklep ustrezne komisije v
primeru kandidata ali družinskega člana s
posebnimi potrebami zaradi težje ali težke
duševne ali telesne okvare, oziroma odločbo ali izvid ustrezne komisije v primeru težje
funkcionalni prizadetosti kandidata,

– izpolnjujejo starostni pogoj, ki je enak
kot pri republiških štipendijah.
Za javno priznan uspeh oziroma izjemni
dosežek pri kandidatih iz srednjih šol velja:
– zlato priznanje oziroma prvo do tretje
mesto na državnem tekmovanju;
– udeležba na mednarodnem tekmovanju po predhodnem izboru na državnem
tekmovanju;
– nagrajeno umetniško ali raziskovalno
delo na državnem nivoju;
– v strokovni reviji objavljena pozitivna
recenzija o kandidatovih umetniških ali raziskovalnih prispevkih;
– najmanj 30 točk na maturi.
Za javno priznan uspeh oziroma izjemni
dosežek pri kandidatih iz višjih šol in visokošolskih zavodov velja:
– nagrajeno umetniško ali znanstveno-raziskovalno delo ali nagrajena diplomska naloga v državni konkurenci;
– objava individualne raziskovalne naloge v priznani strokovni reviji ali strokovnem
zborniku in priložena pozitivna recenzija
naloge;
– v strokovni reviji objavljena pozitivna
recenzija o kandidatovih umetniških ali
znanstveno-raziskovalnih prispevkih.
2. Predlog za dodelitev Zoisove štipendije, ob pisnem soglasju staršev oziroma
zakonitih zastopnikov, če gre za mladoletno
osebo, poda predstojnik izobraževalnega
zavoda (osnovne šole, srednje šole, višje
ali visoke šole oziroma fakultete) na predpisanem obrazcu (OŠ – Zois, SR – Zois, VIS
– Zois) skupaj z obveznimi prilogami:
– za učence: priporočilo razrednika, s
podrobnim opisom uspehov kandidata, izrazitih sposobnosti in drugih osebnostnih
lastnosti, fotokopije dokazil o priznanjih in
dosežkih na tekmovanjih v zadnjih dveh
razredih osnovne šole, fotokopija spričevala 8. razreda osemletke oziroma 9. razreda
devetletke;
– za dijake: priporočilo razrednika in najmanj še enega učitelja, s podrobnim opisom
uspehov kandidata, izrazitih sposobnosti in
drugih osebnostnih lastnosti, fotokopije
dokazil o javnem priznanju in dosežkih na
tekmovanjih v času srednjega šolanja, dokazila o uspehu v srednji šoli in fotokopija
spričevala preteklega šolskega leta;
– za študente: priporočili dveh profesorjev s podrobnim opisom uspehov kandidata
v visokem izobraževanju, izrazitih sposobnostih in drugih osebnostnih lastnosti, fotokopije dokazil o priznanjih in dosežkih na
tekmovanjih v času študija, opis in strokovno
ovrednotenje javno priznanega izjemnega
dosežka na področju stroke ali v posamezni umetniški disciplini, potrdilo o opravljenih
izpitih v času študija.
Predlog za dodelitev Zoisove štipendije
lahko poda tudi pooblaščeni delavec Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje
– psiholog, svetovalec za poklicno orientacijo, po predhodnem pisnem soglasju
staršev oziroma zakonitih zastopnikov, če
gre za mladoletno osebo na predpisanem
obrazcu (obrazec Zois – ZRSZ) in pisno
utemeljitvijo, z dokazili iz prve in druge
alinee II/2. točke, razen priporočila razrednika, ki ni obvezno.
Obrazci OŠ – Zois, SR – Zois, VIS – Zois
za predlaganje kandidatov bodo posredovani vsem osnovnim in srednjim šolam ter visokošolskim zavodom, dobijo pa se tudi na
vseh območnih službah Zavoda Republike
Slovenije za zaposlovanje.

e) kopijo bančne kartice oziroma transakcijskega računa.
4. Kandidati vložijo vlogo z dokazili na
uradu za delo Zavoda Republike Slovenije
za zaposlovanje, kjer imajo stalno prebivališče ali priporočeno pošljejo na njihovo območno službo Zavoda Republike Slovenije
za zaposlovanje.
5. Vlogo z dokazili lahko kandidati vložijo
od objave razpisa dalje. Zadnji rok za oddajo vlog je za vajence in dijake 8. september
2004, za študente pa 6. oktober 2004. Roki
veljajo tudi za stare štipendiste!
Vajenci, dijaki in študenti, ki prejemajo republiško štipendijo v šolskem letu
2003/2004, ali jim v tem letu štipendija
prvikrat miruje, lahko uveljavijo pravico do
republiške štipendije za šolsko leto 2004/05,
če dohodek na družinskega člana, dosežen
v preteklem koledarskem letu, ne presega
cenzusa za več kot 10%.
Če do dne izteka razpisnega roka dohodninske odločbe še niso izdane, je potrebno
vlogo vložiti najkasneje do izteka roka in jo
po prejemu le-teh nemudoma dopolniti.
Vloge za dodelitev štipendije, ki jih kandidati oddajo po razpisnem roku, se štejejo
za zamujene, razen v primerih:
– ko kandidat zamudi rok iz opravičljivih
zdravstvenih razlogov,
– ko se kandidat naknadno vpiše,
– kadar kandidat do izteka razpisnega
roka še ne prejme obvestila o negativni rešitvi vloge za kadrovsko štipendijo oziroma
za posojilo za študij,
V teh primerih mora kandidat vlogo skupaj z dokazili oddati najkasneje 15 dni po
nastopu oziroma prenehanju teh razlogov.
Izjemoma se vloga za republiško štipendijo lahko vloži tudi med šolskim oziroma
študijskim letom, če se v družini kandidata
dohodek na družinskega člana zniža toliko,
da je izpolnjen materialni pogoj za pridobitev
republiške štipendije zaradi razlogov, določenih v 36. členu Pravilnika o štipendiranju.
Vlogo za uveljavitev pravice do štipendije
mora kandidat podati v razpisnem roku oziroma v 30 dneh od nastanka razloga iz 36.
člena Pravilnika o štipendiranju in ji predložiti ustrezne dokaze.
Pravica do štipendije se dodeljuje z namenom uspešnega zaključka šolanja. Kolikor namen ni izpolnjen, je štipendist dolžan
vrniti štipendijo za letnik oziroma absolventski staž, za katerega ni predložil dokazila
o opravljenem letniku oziroma diplome po
zaključenem absolventskem stažu. Prav
tako mora vrniti štipendijo štipendist, ki je
štipendijo pridobil na podlagi neresničnih
podatkov ter štipendist, ki ni sporočil sprememb, ki vplivajo na pridobitev ali ukinitev
pravice do štipendije.
II. Zoisove štipendije
1. Za dodelitev Zoisove štipendije za nadarjene so lahko predlagani učenci zaključnih razredov osnovnih šol, vajenci in dijaki,
študentje višjih strokovnih šol ter študentje
visokošolskih zavodov, če izpolnjujejo vse
naslednje pogoje:
– so dosegli najmanj prav dober šolski
uspeh – učenci, vajenci in dijaki oziroma
najmanj povprečno oceno 8,0 – študenti;
– izkazujejo intelektualno ali umetniško
nadarjenost;
– so na področju izobraževanja dosegli
javno priznan uspeh ali izjemni dosežek v
zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih letih
– dijaki in študentje, ki jih predlagajo srednje šole, oziroma višje šole, visoke šole in
fakultete;
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3. Kandidat lahko uveljavi pravico do
Zoisove štipendije tudi za izobraževanje ali
izpopolnjevanje v tujini, če poleg pogojev iz
točk II/1 in II/2, izpolnjuje naslednje dodatne
pogoje:
– v Republiki Sloveniji ni ustrezne smeri
in stopnje oziroma programa izobraževanja
ali izpopolnjevanja;
– je zaradi ugleda tuje šole oziroma strokovnjaka, pri katerem poteka izobraževanje
oziroma izpopolnjevanje mogoče pričakovati
vrhunsko izobrazbo oziroma usposobljenost
kandidata;
– poteka izobraževanje oziroma izpopolnjevanje v tujini v okviru mednarodne izmenjave v skladu z mednarodno pogodbo.
Utemeljenemu predlogu za dodelitev
Zoisove štipendije za izobraževanje oziroma izpopolnjevanje v tujini morajo biti poleg
v tem razpisu navedenih dokazil iz točk II/1
in II/2 priloženi tudi podatki o stroških izobraževanja na izobraževalni ustanovi v tujini
in drugih stroških izobraževanja v tujini ter
podatki o virih vseh potrebnih sredstev za
izobraževanje oziroma izpopolnjevanje v
tujini.
Če je kandidat napoten na izobraževanje oziroma izpopolnjevanje v tujini v okviru
mednarodne izmenjave, v skladu z mednarodno pogodbo, lahko predlagatelj iz II/2.
točke tega razpisa poda predlog za dodelitev Zoisove štipendije v enkratnem znesku.
Pravice do Zoisove štipendije ne more
uveljaviti kandidat iz I/2. točke Razpisa za
republiške štipendije, razen kandidata iz
4. in 5. alinee, če je predlagan za Zoisovo
štipendijo za izobraževanje oziroma izpopolnjevanje v tujini.
4. Predloge za dodelitev Zoisove štipendije skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami
predlagatelji pošljejo priporočeno na naslov
urada za delo Zavoda Republike Slovenije
za zaposlovanje, kjer imajo predlagani kandidati svoje stalno prebivališče.
5. Vajenci, dijaki in študenti, ki v šolskem
letu 2003/2004 prejemajo Zoisovo štipendijo, ali pa jim v tem letu štipendija v skladu
z odločbo miruje, morajo v razpisnem roku
dostaviti izpolnjeno Vlogo za dodelitev Zoisove štipendije (dobijo jo na Območni službi
Zavoda, kjer imajo stalno prebivališče) z naslednjo dokumentacijo, s katero dokazujejo,
da izpolnjujejo pogoje za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije:
– potrdilo o učnem uspehu v preteklem
šolskem letu (fotokopijo spričevala – vajenci, dijaki oziroma potrdilo o opravljenih izpitih
– študenti),
– potrdilo o šolanju (dijaki) oziroma potrdilo o vpisu (študenti),
– dokazila o stroških izobraževanja v
tujini in o virih potrebnih sredstev v primeru izobraževanja oziroma izpopolnjevanja
v tujini.
6. Rok za dostavo predlogov oziroma
vlog je za učence, vajence in dijake najkasneje do vključno 8. septembra 2004 in za
študente najkasneje do vključno 6. oktobra
2004. Predlogi, ki bodo prispeli po razpisnem roku, se bodo šteli za zamujene. Vloge
za dodelitev Zoisove štipendije, ki jih bodo
kandidati oddali po razpisnem roku, se bodo
štele za zamujene, razen a) v primeru, če je
kandidat napoten na izobraževanje oziroma
izpopolnjevanje v tujino v okviru mednarodne izmenjave, v skladu z mednarodno pogodbo, in b) v primerih iz Razpisa za republiške štipendije.
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Pravica do Zoisove štipendije se dodeljuje z namenom uspešnega zaključka izobraževanja. Za Zoisovega štipendista veljajo
določila o vrnitvi štipendije iz razlogov, ki so
navedeni v Razpisu za republiške štipendije.
Zoisov štipendist, ki je študiral v tujini, mora
vrniti štipendijo za celotno obdobje prejemanja štipendije, skupaj z zamudnimi obrestmi,
če se po zaključenem izobraževanju v tujini
zaposli pri tujem delodajalcu v tujini.
O rešitvi vlog za republiške in Zoisove
štipendije in predlogov za dodelitev Zoisovih štipendij bodo kandidati in predlagatelji
pisno obveščeni.
Zavoda RS za zaposlovanje
Št. 10502-7/2004
Ob-15772/04
Na podlagi določil Odloka o proračunu
Občine Sežana za leto 2004 (Uradni list RS,
št. 23/04) in na podlagi odločitev Komisije za
sofinanciranje programov spodbujanja pripravništva in novih zaposlitev iskalcev prve
zaposlitve v Občini Sežana za leto 2004 z
dne 31. maj 2004, objavlja Občina Sežana
javni razpis
za sofinanciranje programov
spodbujanje pripravništva in novega
zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve v
Občini Sežana za leto 2004
1. Naročnik: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet sofinanciranja so programi
namenjeni iskalcem prve zaposlitve oziroma
opravljanju pripravništva in povečujejo možnost zaposlovanja brezposelnim osebam, ki
prvič začnejo opravljati delo, ustrezno vrsti
in nivoju svoje izobrazbe v Občini Sežana
za leto 2004. V program se lahko vključijo
brezposelni iskalci prve zaposlitve z dokončano srednješolsko, višješolsko in visokošolsko izobrazbo. Program se zagotavlja
pod pogojem, da se delodajalec zaveže,
da bo brezposelno osebo zaposlil za dobo
najmanj enega leta od dneva sklenitve pogodbe v skladu s tem razpisom. Brezposelna oseba mora imeti stalno bivališče v
Občini Sežana.
3. Izvajalci programov so javni zavodi,
gospodarske službe in samostojni podjetniki oziroma delodajalci (v nadaljevanju:
organizacije), ki imajo na voljo ustrezno
delovno mesto.
4. Pravico do sofinanciranja programov
imajo v prejšnji točki navedene organizacije,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo registrirano dejavnost v naši
občini ali enoto dejavnosti v naši občini, kar
je razvidno iz ustanovitvenih aktov,
– da imajo zagotovljene pogoje za realizacijo programov,
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki
izvajanja programa.
5. Merila za sofinanciranje programov se
nanašajo na:
– iskalec prve zaposlitve iz ciljne skupine, za katerega je na voljo delovno mesto
pri delodajalcu. Do pomoči niso upravičena
podjetja, ki poslujejo v sektorju premogovništva, ladjedelništva in pomorskega transporta,
– v primeru, da bo organizacija zaposlila
pripravnika za čas več kot leto dni, bo imela
prednost pri dodelitvi sredstev,
– prednost pri sofinanciranju programov
bodo imele organizacije, ki zaposlujejo
strokovno tehnični kader in organizacije s
področja gostinstva in turizma,

– prednost pri sofinanciranju bodo imeli
izvajalci programa pripravništva, ki še niso
prejeli tovrstne pomoči.
6. Višina razpisanih sredstev znaša
2,600.000 SIT.
7. Ciljna skupina programa in končni koristnik so brezposelni iskalci prve zaposlitve
z dokončano srednješolsko, višješolsko in
visokošolsko izobrazbo, ki začnejo prvič
opravljati delo, ki ustreza njihovi izobrazbi.
Končni koristniki so iskalci prve zaposlitve,
zaposleni na delovnem mestu, ki ustrezajo
vrsti in stopnji njihove izobrazbe.
8. Predvideno število udeležencev programa:
Vključeni v letu 2004:
– 1 z visokošolsko izobrazbo (VII. stopnja),
– 1 z višješolsko izobrazbo (VI. stopnja),
– 2 s srednješolsko izobrazbo (IV. in V.
stopnja).
9. Višina pomoči na udeleženca: brezposelnemu iskalcu prve zaposlitve se nadomesti del plače.
Nadomestilo znaša:
– 500.000 SIT za brezposelne iskalce
prve zaposlitve z dokončanim srednješolskim izobraževanjem,
– 700.000 SIT za tiste z dokončanim višješolskim izobraževanjem ter
– 900.000 SIT za tiste z dokončanim visokošolskim izobraževanjem.
Podlaga za izračun stroškov predstavljajo predpisi o dodeljevanju državnih pomoči.
10. Način izvajanja: izplačilo subvencije
delodajalcu ob zaposlitvi brezposelnega
iskalca prve zaposlitve za najmanj eno leto.
Oseba se v program vključi na podlagi izdelanega zaposlitvenega načrta. Med Občino
Sežana, delodajalcem in iskalcem prve zaposlitve se sklene tripartitna pogodba.
11. Organizacije se prijavijo na razpis na
obrazcu “Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov pripravništva v Občini Sežana za leto 2004” in priložijo vse zahtevane
priloge, ki so navedene v obrazcu prijave.
Obrazci za prijavo na razpis se lahko
dvignejo pri Saši Likavec Svetelšek v sobi
št. 72 vsak delavnik od 8. do 11. ure ali pri
Bojani Kermolj v sobi št. 66. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Sežana: http://www.sezana.si.
12. Rok za predložitev prijav je 30 dni od
dneva te objave.
13. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi
prilogami pošljejo prijavitelji na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na ovojnici mora biti na vidnem mestu napis »Ne odpiraj, vloga za javni razpis
– Programi pripravništva 2004«. Na hrbtni
strani mora biti označen pošiljatelj.
14. Komisija bo obravnavala pravočasno
prispele vloge v roku 8 dni od zaključka razpisa in pripravila izbor izbranih organizacij,
kjer se bo odvijalo pripravništvo na podlagi
javnega razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog
bodo vlagatelji pozvani, da v roku 5 dni
dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku,
se zavržejo.
15. O izboru in višini sredstev, dobljenih
na tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni
najkasneje v 30 dneh po zaključku razpisa.
Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe.
Občina Sežana
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Št. 46/04
Ob-15774/04
Vrtnarska šola Celje, Višja strokovna
šola, Ljubljanska c. 97, 3000 Celje, objavlja

osebno v sprejemno pisarno Mestne občine
Koper, pritličje desno). Na hrbtni strani kuverte
mora biti naveden tudi naslov pošiljatelja.
Ponudbe bodo po poteku razpisnega
roka komisijsko odprte. Nepopolnih in nepravočasnih ponudb komisija ne bo upoštevala. Prav tako ne bo upoštevala vlog
ponudnikov, ki že imajo v najemu poslovni
prostor Mestne občine Koper, vendar kršijo
določila najemne pogodbe.
Pri določitvi najugodnejšega ponudnika,
komisija uporablja določbe Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem. Če komisija
med ponudniki ne bo mogla izbrati najemnika,
lahko izvede licitacijo oziroma si pridržuje pravico, da ponovi objavo javnega razpisa.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v roku 15 dni od zaključka razpisa. Izbrani ponudnik je dolžan v
roku 30 dni skleniti pogodbo o najemu poslovnega prostora v obliki notarskega zapisa.
Stroške notarskega zapisa plača najemnik.
Najemodajalec si pridržuje pravico, da
po pregledu ponudb ne sklene pogodbe z
nobenim od ponudnikov.
Interesentom bo omogočen ogled
poslovnega prostora po predhodnem
telefonskem dogovoru s strokovno službo
Urada za nepremičnine, tel. 05/664-62-74
ali 664-62-75. Razpis in razpisni pogoji z
razpisno dokumentacijo so na vpogled tudi
na spletni strani Mestne občine Koper:
www.koper.si.
Mestna občina Koper

razpis
za pridobitev naziva predavatelj Višje
strokovne šole za program vrtnarstvo
za naslednja predmetna področja:
1. Strokovna terminologija v tujem jeziku
(angleščina),
2. Strokovna informatika,
3. Organizacija poslovanja v vrtnarstvu,
4. Podjetništvo in trženje v vrtnarstvu,
5. Vrtnarska tehnologija,
6. Pridelovanje vrtnin,
7. Pridelovanje okrasnih zelnatih rastlin,
8. Pridelovanje drevnine,
9. Zemljemerstvo in priprava terena,
10. Gradiva in parkovna tehnika,
11. Zasaditev in vzdrževanje zelenih
površin.
Kandidati morajo za pridobitev naziva
predavatelj višje strokovne šole izpolnjevati
pogoje v skladu z zahtevami:
– 92. in 96. člena Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.
l. RS, št. 12/96, 23/96, 64/01),
– Pravilnika o izobrazbi predavateljev in
drugih strokovnih delavcev v programu za
pridobitev višje strokovne izobrazbe vrtnarstvo (Ur. l. RS, št. 29/04,
– Kriterijev za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev
naziva predavatelj višje šole (Ur. l. RS, št.
72/2001 – Uradne objave Ob-54848).
Prijave z življenjepisom in zahtevanimi
dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na
naslov: Vrtnarska šola Celje, Višja strokovna
šola, Ljubljanska c. 97 s pripisom »Predavatelj VIŠ« v 8 dneh po objavi.
O podelitvi naziva predavatelj višje šole
bo odločal Strokovni svet RS za poklicno in
strokovno izobraževanje.
Kandidati bodo o imenovanju obveščeni
v 15 dneh po končanem postopku.
Vrtnarska šola Celje
Ob-15882/04
Na podlagi 42. člena Statuta Mestne
občine Koper (Uradne objave, št. 42/00,
30/01 in 29/03), Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. l. SRS, št.
18/74, 34/88 in Ur. l. RS, št. 3/00 in 102/02),
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občine (Ur. l. RS, št. 12/03), Pravilnikom
o oddajanju poslovnih prostorov v najem
(Uradne objave, št. 6/03 in 7/03) in sklepa
komisije za poslovne prostore z dne 14. 4.
2004, objavlja
javni razpis
za oddajo poslovnih prostorov v najem
z zbiranjem pisnih ponudb
1. Koper, Carpacciov trg št. 6/7: neusposobljen poslovni prostor, v izmeri 448,33 m2, oddajamo za dejavnost igralnih salonov. Izklicna
mesečna najemnina znaša 410.618 SIT.
2. Koper, Gortanov trg št. 15: usposobljene
pisarniške prostore z uporabnim dovoljenjem,
posamezno ali v sklopu, z deležem souporabe sejne sobe v izmeri 28,19 in 36,85 m2
– mansarda, s souporabo skupnih prostorov
(sanitarije, hodniki in stopnišče) oddajamo za
mirno pisarniško dejavnost. Izklicna mesečna
najemnina znaša 1.670 SIT na m2.
Koper, Kidričeva ul. št. 46: začasno zaseden pisarniški prostor z uporabnim dovoljenjem, v skupni izmeri 37 m2, s souporabo

skupnega hodnika in sanitarij, oddajamo za
pisarniško dejavnost. Izklicna mesečna najemnina znaša 38.151 SIT.
Poslovni prostori se oddajo v najem za
nedoločen čas. V izklicni mesečni najemnini
DDV ni obračunan v skladu z 2. točko prvega odstavka 27. člena Zakona o DDV.
Neusposobljen poslovni prostor v Kopru,
Carpacciov trg 6/7 mora najemnik usposobiti za obratovanje z lastnimi sredstvi. Obseg predhodno dogovorjenih investicijskih
sredstev najemnika se pobota z najemnino
v višini povečane gradbene vrednosti poslovnega prostora.
Ponudnik mora izpolnjevati predpise za
izvajanje razpisane dejavnosti.
Razpisno dokumentacijo za prijavo na
razpis lahko dobite v času trajanja razpisa,
in sicer vsak delovni dan od 8. do 12. uri in
ob sredah od 14. do 17. ure, na osnovi predhodnega plačila stroškov v višini 3.000 SIT,
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, Koper (pritličje desno).
Popolna ponudba na predpisanih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi dokazili, vključno z dokazilom o vplačilu
varščine v višini treh mesečnih ponujenih
najemnin, z oznako: »Ne odpiraj – ponudba
za najem poslovnega prostora v... (vpisati
tudi naslov prostora na katerega se nanaša
ponudba) z oznako K361-13/2004« mora prispeti v zaprti in označeni ovojnici najkasneje
do 28. 6. 2004 do 12. ure, na naslov: Mestna
občina Koper, Verdijeva ul. št. 10, (po pošti, ali

Javne dražbe
Št. 461-01-27/2004
Ob-16250/04
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) ter na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
programu prodaje državnega finančnega in
stvarnega premoženja za leti 2003 in 2004,
ki ga je z odlokom št. 411-01/01-68-9 sprejel
Državni zbor Republike Slovenije dne 14. 7.
2003, Servis skupnih služb vlade po pooblastilu razpisuje
javno dražbo
1. Naročnik: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
Vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana,
po pooblastilu, št. telefaksa 01/478-1805.
2. Predmet javne dražbe: montažna
stanovanjska hiša v Mojstrani, na naslovu
Ulica Alojza Rabiča 27, Mojstrana, uporabne
površine 107,47 m2 ter pripadajočim zemljiščem površine 328 m2.
V hiši biva najemnik, ki ima sklenjeno
najemno razmerje za nedoločen čas in ima
predkupno pravico.
Izklicna cena 18,500.000 SIT.
Nepremičnine se odprodajajo v celoti
po sistemu videno – kupljeno. Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnine in
stroške prepisa (stroške notarja, takse ipd.)
plača kupec.
3. Javna dražba se bo opravila ustno.
Najnižji znesek zvišanja je 100.000 SIT.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora
biti sklenjena v petnajstih delovnih dneh po
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opravljeni javni dražbi. Vzorec pogodbe je
na ogled pri Servisu skupnih služb Vlade
Republike Slovenije. Gregorčičeva 27/a,
Ljubljana, Klemen Šket, tel. 01/478-1826.
5. Način in rok plačila: najugodnejši
dražitelj je dolžan plačati kupnino v osmih
dneh od podpisa pogodbe na TRR, št.:
01100-6030254226, sklic na številko
00-372-11-2003. Položena kavcija se šteje
v kupnino. Rok plačila je bistvena sestavina
kupoprodajne pogodbe.
6. Prehod lastništva: lastništvo preide
na kupca po plačilu celotne kupnine in vseh
stroškov. Kupec kupljeno nepremičnino
sprejme v posredno – lastniško posest z
dnem plačil celotne kupnine. Kupec je dolžan z najemnikom skleniti najemno pogodbo v skladu z določbami Stanovanjskega
zakona.
7. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% od izklicne cene na račun, št.: 01100-6030254226
sklic na številko 00-372-11-2003. Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni
dražbi ne uspejo, kavcija vrne v petnajstih
dneh brez obresti.
8. Ogled nepremičnin: ogled je možen po
predhodni najavi pri Sašu Hrovatu na tel. št.
041/627-887 od 15. do 25. 6. 2004.
9. Udeležba na javni dražbi in pogoji:
dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo in priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– 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, če takega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero po kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke),
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– 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, če 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),
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija ipd.),
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če je oseba zastopnik;
10. Datum, čas in kraj izvedbe javne
dražbe: 29. 6. 2004 ob 10. uri v sejni sobi
na naslovu: Republika Slovenija, Servis
skupnih služb Vlade Republike Slovenije,
Gregorčičeva 25a, 1000 Ljubljana.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb Vlade
Št. 461-01-27/2004
Ob-16251/04
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) ter na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
programu prodaje državnega finančnega in
stvarnega premoženja za leti 2003 in 2004,
ki ga je z odlokom št. 411-01/01-68-9 sprejel
Državni zbor Republike Slovenije dne 14. 7.
2003, Servis skupnih služb vlade po pooblastilu razpisuje
javno dražbo
1. Naročnik: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
Vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana,
po pooblastilu, št. telefaksa 01/478-1805.
2. Predmet javne dražbe: izjemen poslovno stanovanjski objekt Diana na atraktivni lokaciji z lepim razgledom v Kranjski
Gori (na obrobju Kranjske Gore v bližini
hotela Lek in Alpina) na naslovu Ulica dr.
Josipa Tičarja 15 v Kranjski Gori, uporabne
površine 439 m2 ter pripadajočim zemljiščem površine 1.305 m2.
Izklicna cena 100,000.000 SIT.
Nepremičnine se odprodajajo v celoti
po sistemu videno – kupljeno. Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnine in
stroške prepisa (stroške notarja, takse ipd.)
plača kupec.
3. Javna dražba se bo opravila ustno:
najnižji znesek zvišanja je 1,000.000 SIT.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora
biti sklenjena v petnajstih delovnih dneh po
opravljeni javni dražbi. Vzorec pogodbe je
na ogled pri Servisu skupnih služb Vlade
Republike Slovenije. Gregorčičeva 27/a,
Ljubljana, Klemen Šket, tel. 01/478-1826.
5. Način in rok plačila: najugodnejši
dražitelj je dolžan plačati kupnino v osmih
dneh od podpisa pogodbe na TRR, št.:
01100-6030254226, sklic na številko 00
372-11-2003. Položena kavcija se šteje v
kupnino. Rok plačila je bistvena sestavina
kupoprodajne pogodbe.
6. Prehod lastništva: lastništvo preide
na kupca po plačilu celotne kupnine in vseh
stroškov. Posest preide na kupca v roku
30-ih dneh po plačilu celotne kupnine.
7. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% od izklicne cene na račun, št.: 01100-6030254226
sklic na številko 00 372-11-2003. Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni
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dražbi ne uspejo, kavcija vrne v petnajstih
dneh brez obresti.
8. Ogled nepremičnin: ogled je možen po
predhodni najavi pri Sašu Hrovatu na tel. št.
041/627-887 od 15. do 25. 6. 2004.
9. Udeležba na javni dražbi in pogoji:
dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo in priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– 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, če takega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero po 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, če 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),
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija ipd.),
– pooblastilo z sodelovanje na dražbi, če
je oseba zastopnik;
10. Datum, čas in kraj izvedbe javne
dražbe: 29. 6. 2004 ob 9. uri v sejni sobi
na naslovu: Republika Slovenija, Servis
skupnih služb Vlade Republike Slovenije,
Gregorčičeva 25a, 1000 Ljubljana.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb Vlade
Št. 430-02-1/2004-16
Ob-16249/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje:
A.) Stanovanja
1. Dvosobno stanovanje št. 1 v pritličju,
Trg 8C, Prevalje (prazno), površine 75,30 m2.
Izklicna cena 7,466.000 SIT. Ogled stanovanja dne 16. 6. 2004 od 11. do 12. ure.
2. Enosobno stanovanje št. 2x v prvem nadstropju, Žagarjeva ulica 2, Tolmin
(prazno), površine 44,39 m². Izklicna cena
6,638.000 SIT. Ogled stanovanja dne 15. 6.
2004 od 11. do 12. ure.
3. Dvosobno stanovanje št. 5 v drugem nadstropju, Pod Zavrtnice 13, Pivka
(prazno) površine 64,01m². Izklicna cena
4,464.000 SIT. Ogled stanovanja dne 22. 6.
2004 od 12. do 13. ure.
4. Dvosobno stanovanje št. 2 v pritličju,
Pod Zavrtnice 13, Pivka (prazno) površine
57,83 m². Izklicna cena 5,100.000 SIT.
Ogled stanovanja dne 22. 6. 2004 od 12.00
do 13.00 ure.
5. Dvosobno stanovanje št. 4 v drugem
nadstropju, Ul. Gradnikove brigade 1, Vipava (prazno) površine 63,65 m². Izklicna cena
5,614.000 SIT. Ogled stanovanja dne 22. 6.
2004 od 10. do 11. ure.
6. Dvosobno stanovanje s kabinetom št.
15 v tretjem nadstropju, Ul. Pod smreko 8,
Črnomelj (prazno) površine 60,83 m². Izklicna cena 6,329.000 SIT. Ogled stanovanja
dne 17. 6. 2004 od 10. do 11. ure.

7. Enosobno stanovanje št. 1, v kleti.
Cankarjeva ul. 15, Brežice (prazno) površine 56,39 m². Izklicna cena 3,666.000 SIT.
Ogled stanovanja dne 23. 6. 2004 od 10.
do 10.45.
8. Enosobno stanovanje št. 2, pritličje,
Stiplovškova ul. 2, Brežice (prazno) površine 70,68 m². Izklicna cena 8,100.000 SIT.
Ogled stanovanja dne 23. 6. 2004 od 11.
do 12. ure.
B.) Objekti in zemljišča
1. Odprodaja bivše stražnice Holmec.
a) poslovno stanovanjski objekt skupaj z
zemljiščem v skupni izmeri 3929 m2; parc.
št. 74/11, 76/5, 76/7 k.o. Dolga Brda,
b) objekt v najemu,
c) izklicna
cena
nepremičnine:
76,140.000 SIT.
Ogled objektov je možen po predhodnem
dogovoru na tel. št. 01/471-2213, 2146 in
2083.
2. Stražnica Pordašinci
a) parc. št. 236 – parcela v izmeri
8053 m², ZKV 46, k.o. Pordašinci,
b) izklicna cena nepremičnine: 2,331.000
SIT.
3. Stražnica Mišček
c) zemljišče
s
parc.
št.
1626,
1632/1, 1632/3 in 1633/1 – nezazidano
stavbno zemljišče, parc. št. 1627 in 1632/4
zazidano stavbno zemljišče, v skupni izmeri
2111 m², ZKV 460, k.o. Plave,
d) izklicna cena nepremičnine: 2,956.000
SIT.
4. Stražnica Leskovica
e) zemljišče s parc. št. *218 – stavbno
zemljišče, v izmeri 162 m², ZKV 13, k.o.
Leskovica,
f) izklicna cena nepremičnine: 521.000
SIT.
II. Ogled nepremičnin
1. Interesenti za nakup stanovanj si
lahko le-te ogledajo ob točno določenem
času, ki je določen ob nepremičnini v zvezi z
ogledi stražnic in zemljišč pa smo dosegljivi
na tel. št. 031/244-150.
2. Za vse dodatne informacije v zvezi s
prodajo nepremičnin smo dosegljivi od 14.
do 29. 6. 2004 na tel. št. (01) 471 –2213,
2146 in 2083.
III. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnine se odprodajo v celoti
po sistemu videno kupljeno. Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnine in
stroške prepisa plača kupec.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene:
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 500.000 SIT do 3.000.000 SIT za
100.000 SIT,
– od 3,000.000 SIT do 5,000.000 SIT za
200.000 SIT,
– od 5,000.000 SIT do 7,000.000 SIT za
300.000 SIT,
– od 7,000.000 SIT do 9,000.000 SIT za
400.000,00 SIT,
– od 9,000.000 SIT do 11,000.000 SIT
za 500.000 SIT,
– od 12,000.000 SIT naprej za 600.000
SIT.
3. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora
biti sklenjena v roku 30 dni po opravljeni
javni dražbi. V primeru, da je krivda za
ne podpis pogodbe na strani dražitelja,
prodajalec zadrži vplačano kavcijo.
5. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114 sklic 18
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19119-7141998-21000000. Po opravljeni
javni dražbi se dražiteljem, ki na javni
dražbi ne uspejo, kavcija vrne v 15 dneh
brez obresti.
6. Način in rok plačila: najugodnejši dražitelj
je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od podpisa
pogodbe na transakcijski račun Ministrstva
za obrambo RS: 01100-6370191114 sklic
18 19119-7141998-21000000, sicer je
pogodba razdrta. Položena kavcija se všteje
v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni
pogoji: dražitelji se morajo najpozneje 1
uro pred začetkom javne dražbe osebno
zglasiti na kraju javne dražbe ter predložiti
kopije naslednjih dokumentov in originale na
vpogled ob prijavi:
– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko TR računa za primer vračila
kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(pravna oseba),
– izpisek iz registra pravnih oseb (pravne
osebe),
– zakoniti zastopniki pravnih oseb morajo
na javni dražbi predložiti overjen izpisek iz
sodnega registra, njihovi pooblaščenci pa še
overjeno pooblastilo za udeležbo na dražbi,
– osebno izkaznico,
– davčno,
matično
in
telefonsko
številko.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
8. Izbira najugodnejšega ponudnika:
izbor najugodnejšega ponudnika se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme
ponudnik obveznost pristopiti k dražbi.
a.) če je ponudnik samo eden, je
nepremičnina prodana za izklicno ceno;
b.) izbrani ponudnik je tisti, ki ponudi
najvišjo ceno;
c.) če sta dva ali več ponudnikov, ki
ponudijo najvišjo ceno, nepremičnina ni
prodana, če eden ne zviša svoje ponudbe.
d.) če se ponudnik ne udeleži javne
dražbe, se šteje, da draži z izklicno ceno
nepremičnino po navedenih pogojih.
Plačilo varščine se šteje za dano
ponudbo za posamezno nepremičnino
najmanj po izklicni ceni.
Ponudba veže do zaključka dražbe in
do tedaj ne more odstopiti ali jo kakor koli
razveljaviti.
9. Pravila javne dražbe:
Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin, Ur.
l. št. 12/03. Izvedbo javne dražbe nadzoruje
pristojna komisija.
IV. Datum, čas in kraj javne dražbe:
Stanovanja, objekti in zemljišča bodo
na javni dražbi v torek, 29. junija 2004 ob
10. uri.
Javna dražba bo potekala v sejni sobi,
št. 327 v tretjem nadstropju Službe za
gospodarjenje z nepremičninami Ministrstva
za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 21,
1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije

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 overitve pogodbe pri notarju, davek na promet nepremičnin in stroške zemljiškoknjižnega prepisa poravna kupec.
Vse informacije o prodaji in ogledu navedenih nepremičnin so na voljo pri Jazbec
Simonu, svetovalcu za gospodarstvo in
pravne zadeve Občine Šempeter-Vrtojba,
tel. 05/335-10-00, vsak delovni dan od 8.
do 15. ure.
Občina Šempeter-Vrtojba

Ob-15639/04
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03), 9. člena Statuta Občine
Šempeter-Vrtojba (Uradne objave, št. 3/99)

in sklepa Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba z dne 27. 5. 2004, Občina Šempeter-Vrtojba, s sedežem Cesta Goriške
fronte 11, Šempeter pri Gorici, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet javne dražbe so nepremičnine:
1. del pritličja, ki sestoji iz štirih prostorov
v skupni izmeri 84,53 m2 (ki jih ima v najemu
Telekom), v poslovni stavbi Prekomorskih
brigad 3, v Šempetru pri Gorici, stoječi na
parc. št. 3052/1, k.o. Šempeter, za izklicno
ceno 16,000.000 SIT,
2. del pritličja, ki sestoji iz predprostora,
skladišča, sanitarij in prodajnega prostora, v
skupni izmeri 85,68 m2 (prostori bivše trgovine Obutek), v poslovni stavbi Prekomorskih
brigad 3, v Šempetru pri Gorici, stoječi na
parc. št. 3052/1, k.o. Šempeter, za izklicno
ceno 15,000.000 SIT,
3. poslovni prostori v I. nadstropju poslovne stavbe na MMP Vrtojba, stoječi na
parc. št. 53/7, k.o. Vrtojba, v skupni izmeri
81,5 m2 in kletjo v izmeri 8,35 m2, ter pripadajočim delom funkcionalnega zemljišča in
deležem na skupnih prostorih in napravah
stavbe, vpisani v vl. št. E-8, pod B-8, za izklicno ceno 29,600.000 SIT,
V navedenih izklicnih cenah ni zajet davek na promet nepremičnin oziroma DDV, ki
ga plača kupec.
II. Pogoji javne dražbe:
1. 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 10 dni star
izpisek iz sodnega registra v Republiki Sloveniji, vse v izvirniku ali po notarju overjeni
fotokopiji. Pooblaščenci fizičnih ali pravnih
oseb se morajo pred začetkom dražbe izkazati z veljavnim pooblastilom.
2. Nepremičnine se prodajajo po sistemu
videno-kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin oziroma DDV in
stroške prepisa nepremičnin nosijo kupci.
3. Udeleženci, ki želijo sodelovati na
javni dražbi, morajo pred začetkom dražbe
vplačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene
posamezne nepremičnine na transakcijski
račun Občine Šempeter-Vrtojba številka
01383-0100014409 z obveznim sklicem na
številko 030-41-4/2004-4 ter dokazilo o vplačilu kavcije predložiti na javni dražbi.
4. Najnižji znesek, za katerega dražitelj
dviga ceno, je:
– pod I./1., I./2. in I./3. 100.000 SIT.
5. Javna dražba za navedene nepremičnine bo 30. 6. 2004, v prostorih Občine
Šempeter-Vrtojba v Šempetru pri Gorici,
Cesta Goriške fronte 11,
– ob 9. uri za nepremičnine pod I./1. in
I./2.,
– ob 10. uri za nepremičnine pod I./3.
6. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo
uspeli, bo kavcija vrnjena brez obresti, v
roku 8 dni po končani dražbi, uspešnemu
dražitelju pa bo vračunana v kupnino.
7. Komisija za izvedbo javne dražbe lahko v soglasju z županom postopek prodaje
ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem poravna stroške v višini
izkazanih.
III. Sklenitev pogodbe
Kupec mora skleniti kupno pogodbo najpozneje v 30. dneh po opravljeni javni dražbi
in poravnati celotno kupnino v 8. dneh od
sklenitve pogodbe.

Št. 13/2004
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Javna dražba
za odprodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Bremis d.o.o., Cesta Františka Foita 2, 3320 Velenje.
2. Predmet prodaje in opis predmeta
prodaje: nepremičnina – kletni prostor v
izmeri 27,12 m2 v stanovanjskem bloku na
Praprotnikovi 12 v Mozirju, parc. 476/85, vl.
št. 964, k.o. Mozirje.
Izklicna cena je 1,730.000 SIT.
3. Znesek višanja: najnižji znesek višanja je 100.000 SIT.
4. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po
zaključku javne dražbe. Če uspeli dražitelj
v tem roku ne sklene pogodbe, se šteje, da
je odstopil od nakupa, varščina pa zapade
v korist lastnika.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec
mora kupnino plačati v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe na TRR Občine Mozirje št. 01279-0100018729. Plačilo kupnine
v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine v določenem roku, se šteje pogodba za
razdrto. Prenos lastninske pravice se opravi
po plačilu celotne kupnine.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v poslovnih prostorih družbe Bremis
d.o.o., v 1. nadstropju poslovne stavbe Na
trgu 7 v Mozirju (Grabnerjeva hiša), dne
29. 6. 2004 ob 12. uri.
7. Višina kavcije: udeleženci, ki želijo
sodelovati na javni dražbi, morajo pred začetkom javne dražbe vplačati kavcijo v višini
10% izklicne cene na TRR Občine Mozirje
št. 01279-0100018729 z navedbo »plačilo
kavcije za javno dražbo nepremičnine Praprotnikova 12«. Plačana kavcija se uspelemu dražitelju vračuna v kupnino, neuspelemu dražitelju pa bo vrnjena brez obresti v
roku 10 dni od dneva dražbe.
Pogoji za sodelovanje na javni dražbi: na
dražbi lahko sodelujejo pravne osebe in fizične osebe. Pravne osebe morajo pred pričetkom dražbe predložiti izpisek iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih ter
notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje
na javni dražbi, fizične osebe pa potrdilo o
državljanstvu in osebni dokument ter davčno številko.
Pred pričetkom javne dražbe se morajo
vsi dražitelji izkazati z originalnim potrdilom
o plačilu kavcije in predložiti celotno številko
računa za primer vračila kavcije.
8. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
nepremičnina je naprodaj po načelu videno
– kupljeno, kupec nima pravice uveljavljati
kasnejših reklamacij. Davek na promet nepremičnin, notarsko overitev pogodbe plača
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prodajalec, stroške zemljiškoknjižnih dejanj
plača kupec. Na dražbi uspe dražitelj, ki je
ponudil najvišjo ceno. Dražba je končana,
ko dražitelj trikrat neuspešno ponovi isto
najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe.
9. Informacije: vse dodatne informacije o
pogojih javne dražbe in natančne podatke o
nepremičnini lahko dobijo interesenti na tel.
03/839-56-50, ogled pa je mogoč po predhodni telefonski najavi na isti številki.
Bremis d.o.o.
Št. 46501-67/2003
Ob-15871/04
Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran na
podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93 in spremembe),
80.f člena Zakona o javnih financah (Ur. l.
RS, št. 79/99, 124/00, 30/02), 39. člena
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03), 102. člena
Statuta Občine Piran ter sklepa Občinskega
sveta Občine Piran, št. 46501-2/2004 z dne
10. 6. 2004 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, ki
jo zastopa županja Vojka Štular, prof., tel.
05/67-10-351, faks 05/67-10-339, e-mail:
Obcina.Piran@piran.si.
II. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje so 4 nezazidana stavbna zemljišča,
namenjena za gradnjo, v lasti Občine Piran,
ki se nahajajo na:
I. Lokacija A: na vrhu hriba Bernardin:
1. Predmet prodaje št. 1:
– parc. št. 990/1 k.o. Portorož, travnik v
izmeri 354 m2 in vinograd v izmeri 324 m2,
skupaj 678 m2; po izklicni ceni 39,324.000
SIT.
2. Predmet prodaje št. 2:
– parc. št. 1002/12 k.o. Portorož, njiva
v izmeri 141 m2, travnik v izmeri 301 m2 in
travnik v izmeri 258 m2, skupaj 700 m2; po
izklicni ceni 40,600.000 SIT.
3. Predmet prodaje št. 3:
– parc. št. 1002/13 k.o. Portorož, travnik
v izmeri 336 m2 in travnik v izmeri 456 m2,
skupaj 792 m2; po izklicni ceni 45,936.000
SIT.
4. Predmet prodaje št. 4:
– parc. št. 1002/14 k.o. Portorož, travnik
v izmeri 1359 m2; po izklicni ceni 78,822.000
SIT.
III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 250.000 SIT.
IV. Splošni poslovni pogoji: postopek
javne dražbe in sklenitev prodajne pogodbe
poteka v skladu s splošnimi pogoji organizatorja javne dražbe. Potek javne dražbe se
zvočno in video snema.
V. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna
pogodba, katere besedilo je del splošnih
pogojev organizatorja javne dražbe. Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po
zaključku javne dražbe.
VI. Način in rok plačila kupnine: kupnino kupec poravna na podračun enotnega
zakladniškega računa Občine Piran št.
01290-0100005871 pri Banki Slovenije
v roku 8 dni od dneva sklenitve prodajne
pogodbe.
Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Kolikor kupec ne
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poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu
kupnine v celoti in poravnavi vseh stroškov
se bo kupcu nepremičnina izročila v posest
ter bo v pristojni zemljiški knjigi vknjižen kot
lastnik kupljene nepremičnine.
VII. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 30. 6. 2004 v Avditoriju,
kulturnem, kongresnem in promocijskem
centru na naslovu Senčna pot 10, Portorož
s pričetkom ob 10. uri.
VIII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo o
njenem plačilu;
– predloži pravilno izpolnjeno in podpisano pisno izjavo o pristopu k splošnim
pogojem javne dražbe (glej razpisno dokumentacijo), pri čemer mora biti podpis
overjen pri notarju;
– predloži, v kolikor se bo v imenu ponudnika javne dražbe udeležil pooblaščenec, neomejeno specialno pooblastilo, ki se
nanaša na predmet javne dražbe in ga je
podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe, pri čemer mora biti podpis
overjen pri notarju;
– v primeru, ko se prijavi pravna oseba,
predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 3 mesecev.
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno priložiti v izvirniku ali pa
kopijo listine, overjeno pri notarju. Organizator bo pravočasno potrdil vse pravilne in
pravočasne prijave.
IX. Varščina
Ponudniki morajo do 28. 6. 2004 vplačati
varščino, ki za vsakega od predmetov javne
dražbe znaša 1,500.000 SIT na podračun
enotnega zakladniškega računa Občine
Piran št. 01290-0100005871 pri Banki Slovenije s sklicem 00 2010-46501-2-2004 za
namen javna dražba.
Z eno vplačano varščino v višini
1,500.000 SIT lahko ponudnik draži kateregakoli od predmetov javne dražbe, vse
dokler ne uspe pri določenem predmetu
javne dražbe. Kolikor želi ponudnik dražiti
več predmetov, tudi če predhodno že uspe
z določenim predmetom javne dražbe, mora
vplačati temu primerno število varščin v višini 1,500.000 SIT.
X. Rok za prijavo: ponudniki morajo
osebno ali po pošti predložiti organizatorju
pravilno prijavo najkasneje do 28. 6. 2004
do 14. ure na naslovu organizatorja, Tartinijev trg 2, Piran v vložišču, v pritličju stavbe.
Javne dražbe se lahko udeleži le tisti, ki se
pravočasno in pravilno prijavi.
XI. Vrnitev, vračunanje ali pridržanje
varščine: ponudnikom, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi, se varščina vrne najkasneje v
roku 8 dni po zaključku javne dražbe. Ponudniku, ki uspe (kupcu), se varščina vračuna v kupnino. Kolikor kupec ne sklene
pogodbe ali ne plača kupnine, organizator
obdrži varščino.
XII. Razpisna dokumentacija, informacije
o podrobnejših pogojih
Razpisno dokumentacijo se lahko dvigne
ali naroči po pošti na naslovu Občina Piran,
Urad za pravne zadeve (II. nadstropje), Tartinijev trg 2, Piran, ob predložitvi dokazila o
plačilu cene razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija vsebuje: podrobnejši opis lokacije in nepremičnin, zemljiškoknjižne izpiske, katastrske podatke,

mapne kopije z označbo parcel, lokacijsko
informacijo, priročni zemljevid z označbo
lokacij predmetov dražbe, slike predmetov dražbe, splošne pogoje za izvedbo in
udeležbo na javni dražbi, obrazec izjave o
sprejemanju splošnih pogojev javne dražbe,
pravne vire, ki urejajo postopek prodaje in
obrazec prodajne pogodbe.
Cena razpisne dokumentacije je 15.000
SIT in se plača na podračun enotnega
zakladniškega računa Občine Piran št.
01290-0100005871 pri Banki Slovenije, za
namen razpisna dokumentacija za javno
dražbo.
Dodatne informacije o pogojih in predmetih javne dražbe se lahko pridobijo na
sedežu Občine Piran vsak delovni dan med
uradnimi urami v Uradu za pravne zadeve
Občine Piran tel. 05/67-10-351.
XIII. Ogled: po predhodnem dogovoru je
mogoč posamičen ali skupinski ogled parcel, ki so predmet dražbe, na terenu.
XIV. Drugi pogoji
Prodajna
pogodba
vsebuje
odkupno pravico in služnost v korist
prodajalca/organizatorja javne dražbe za
potrebe izgradnje objektov in omrežja javne
infrastrukture in se sklepa po načelu – videno kupljeno. Objekti in omrežja javne infrastrukture za zemljišča, ki so predmet javne
dražbe, bodo zgrajeni naknadno.
V kupnini niso zajete priključne takse,
soglasja in drugi stroški za izvedbo gradnje.
V kupnino ni vključen komunalni prispevek,
kakor tudi ne 20% DDV, ki bo obračunan na
izklicano ceno, niti niso vključene takse za
prenos lastništva.
Posebni pogoji za gradnjo in drugi posebni pogoji so določeni v splošnih pogojih
in razpisni dokumentaciji.
Komisija Občine Piran, ki vodi javno
dražbo, lahko s soglasjem Županje ustavi
postopek prodaje vse do sklenitve pravnega
posla, pri čemer se ponudnikom/dražiteljem
povrnejo stroški in sicer v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Občina Piran
Št. 465-02-0002-9/2006-6

Ob-15994/04

Občina Dobrna, Dobrna 19, Dobrna, na
podlagi 80.f člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 30/02),
39. in 40. členom Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03), 15. člena Statuta Občine Dobrna
(Uradni list RS, št. 47/99, 15/01 in 112/02)
ter sklepa Občinskega sveta Občine Dobrna, št. 032-01-0016-3/2003-9, z dne 26. 11.
2003, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna,
tel. 03/780-10-50, fax 03/780-10-60, e-pošta: obcina@dobrna.si.
II. Opis predmeta prodaje: Predmet prodaje je stanovanjska stavba in gospodarsko
poslopje na naslovu Lokovina 1, 3204 Dobrna, s pripadajočim stavbnim zemljiščem v
skupni površini 839 m2, parc. št. 1441/4 in
1446/2 vse k.o. Dobrna, in sicer: parc. št.
1441/4 dvorišče v izmeri 586 m2 in stanovanjska stavba v izmeri 103 m2 in parc. št.
1446/2 travnik v izmeri 253 m2 vse vpisano
v zk. vl. št. 298 k.o. Dobrna, po izklicni ceni
9,000.000 SIT.
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III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 200.000 SIT.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna
pogodba, katere besedilo je del splošnih
pogojev razpisane javne dražbe. Pogodba
mora biti sklenjena najpozneje v 8 dneh po
zaključku dražbe.
V. Način in rok plačila kupnine: kupnino
kupec poravna na transakcijski račun Občina Dobrna št. 01355-0100003171 odprt pri
Uradu za javna plačila Žalec, v 8 dneh od
dneva sklenitve prodajne pogodbe.
Plačilo celotne kupnine je bistvena
sestavina pravnega posla. Če kupec ne
poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje
prodajna pogodba za razdrto, brez izvedbe
posebnega postopka. Po plačilu kupnine v
celoti in poravnavi vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v posest in vložen
bo zemljiškoknjižni predlog za vpis lastninske pravice.
VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila v ponedeljek dne 28. 6.
2004, v prostorih sejne sobe Občine Dobrna, z začetkom ob 11. uri.
Javna dražba se bo opravila ustno, v
slovenskem jeziku.
VII. Pogoji javne dražbe: na javni dražbi
lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki
so se pravočasno in pravilno prijavili, tako
da:
– plačajo kavcijo in predložijo dokazilo o
njenem plačilu;
– predložijo pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o pristopu k splošnim pogojem
javne dražbe (glej razpisno dokumentacijo);
– če se v imenu ponudnika javne dražbe
udeleži pooblaščenec, predloži neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na
predmet javne dražbe in ga je podpisala
fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne
osebe, pri čemer mora biti podpis overjen
pri notarju;
– fizična oseba predloži potrdilo o državljanstvu, pravna oseba predloži izpisek iz
sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
enega meseca;
– predložijo matično, davčno, telefonsko
številko.
Vse listine (razen potrdila o vplačani kavciji, matično, davčno, telefonsko številko) je
treba priložiti v izvirniku ali kopijo listine,
overjeno pri notarju.
VIII. Kavcija: dražitelji morajo do 28. 6.
2004 do 8. ure vplačati kavcijo, ki je predmet javne dražbe v znesku 900.000 SIT in
se plača, na račun naveden v V. točki, za
namen javne dražbe, z oznako »Kavcija za
javno dražbo- Lokovina 1«.
IX. Rok za prijavo: dražitelji morajo osebno ali po pošti predložiti pravilno prijavo najkasneje do 28. 6. 2004 do 8. ure na naslov:
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna z
oznako »Ne odpiraj-javna dražba za prodajo
nepremičnin«. Ponudnik osebno izroči ponudbo na vložišču-tajništvu Občine Dobrna,
Dobrna 19, Dobrna.
Javne dražbe se lahko udeleži le tisti dražitelj, ki se pravočasno in pravilno prijavi.
X. Vrnitev, vračunane ali pridržane varščine: dražitelji, ki ne bodo uspeli na javni
dražbi, se kavcija brez obresti vrne najkasneje v 8 dneh po zaključku javne dražbe.
Dražitelju, ki uspe (kupcu), se kavcija vračuna v kupnino. Če kupec ne sklene pogodbe
ali ne plača kupnine, Občina Dobrna obdrži
vplačano kavcijo.

11. Poslovni prostor v stavbi Stanetova
16/a, Celje v izmeri 23,75 m2. Izklicna cena
je 5,300.350 SIT;
12. Poslovni prostor v stavbi Stanetova
16/a, Celje v izmeri 49,24 m2. Izklicna cena
je 7,539.400 SIT;
13. Poslovni prostor v stavbi Stanetova
16/a, Celje v izmeri 40,67 m2. Izklicna cena
je 6,771.555 SIT;
14. Poslovni prostor za skladišče v stavbi
Vrunčeva 4, Celje v izmeri 37,47 m2. Izklicna
cena je 3,851.916 SIT;
15. Poslovni prostor za lekarniško dejavnost v stavbi Vodnikova 1, Celje, v izmeri
327,52 m2. Izklicna cena je 79,427.978
SIT;
16. Poslovni prostor v stavbi Zagata 4,
Celje v izmeri 71,42 m2. Izklicna cena je
11,678.796,20 SIT.
Vse nepremičnine, razen pod točko 1, 2,
3, 4, 5, 8 in 16 so obremenjene z najemnim
razmerjem. Najemnik ima ob izpolnjevanju
pogojev dražbe predkupno pravico, pri čemer se upoštevajo njihova vlaganja v objekt,
oziroma poslovne prostore.
Kupec poslovnega prostora pod zap. št.
10 mora pred podpisom kupne pogodbe
podati izjavo o spoštovanju in upoštevanju
pogojev, ki jih določi Zavod za varovanje
naravne in kulturne dediščine.
II. Pogoji pisne dražbe
Ponudbe lahko pošiljajo fizične osebe, ki
so državljani Republike Slovenije in pravne
osebe, ki so registrirane in imajo sedež v
Republiki Sloveniji.
Pisna ponudba mora vsebovati naslov
kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni
znesek. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o državljanstvu za fizično osebo, oziroma
originalni izpisek iz sodnega registra s katerim pravna oseba izkaže sedež v Republiki
Sloveniji in potrdilo o plačani varščini. Ponudbi je potrebno priložiti tudi potrdilo o plačanih davkih in prispevkih. V primeru, ko je
ponudnik najemnik kateregakoli poslovnega
prostora ali stanovanja, last Mestne občine
Celje ali Nepremičnine Celje d.o.o., mora
ponudbi priložiti dokazilo o plačanih obveznostih iz naslova najemnega razmerja.
Ponudbe je potrebno poslati priporočeno, ali osebno vročiti na naslov: Nepremičnine Celje, d.o.o., Trg celjskih knezov 8,
Celje, v zapečateni kuverti z oznako: »Ponudba za nakup nepremičnin na naslovu
(naslov poslovnega prostora, za katerega
se daje ponudba)«
Rok za zbiranje ponudb je do vključno
28. 6. 2004 do 9. ure. Vsak ponudnik mora
pred zaključenim rokom za oddajo ponudbe položiti varščino v višini 10% od izklicne
cene na transakcijski račun Nepremičnine
Celje, d.o.o., št. 24300-8004305631 z navedbo »varščina za javno dražbo«. Plačana
varščina bo izbranim ponudnikom vračunana v ceno, drugim pa bo brez obresti vrnjena
v 5 dneh po izbiri ponudnikov.
Javno odpiranje pisnih ponudb bo 29. 6.
2004 ob 10. uri v prostorih Nepremičnine
Celje, d.o.o., Trg celjskih knezov 8, Celje.
Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji zemljišča z najugodnejšim ponudnikom,
oziroma lahko začeti postopek do sklenitve
pravnega posla ustavi.
O tem, kdo je najugodnejši ponudnik,
bodo ponudniki, ki na odpiranju ponudb ne
bodo prisotni, obveščeni v 5 dneh po odpiranju. Izbran bo tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno, pri enaki ponudbi pa tisti, ki ponudi najkrajši rok plačila celotne kupnine.

XI. Razpisna dokumentacija, informacije
o podrobnejših pogojih: razpisna dokumentacija se lahko dvigne ali naroči po pošti na
naslovu: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204
Dobrna, ob predložitvi dokazila o plačilu
cene razpisne dokumentacije.
Cena razpisne dokumentacije je
10.000 SIT in se plača na transakcijski račun Občine Dobrna – proračun št.
01355-0100003171 odprt pri Uradu za javna
plačila Žalec, za namen razpisne dokumentacije za javno dražbo.
Razpisna dokumentacija vsebuje: podrobnejši opis lokacije in nepremičnine,
zemljiškoknjižni izpisek, katastrske podatke,
mapno kopijo z označbo parcel, lokacijsko
informacijo, obrazec izjave o sprejemanju
splošnih pogojev javne dražbe, osnutek
prodajne pogodbe.
XII. Ogled: po predhodnem dogovoru je
mogoč posamičen ogled nepremičnine, ki je
predmet dražbe, na terenu.
Nepremičnine se prodajo po načelu »Videno-Kupljeno«. Kasnejših reklamacij ali
pritožb se ne upošteva.
XIII. Drugi pogoji: kupec plača predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin
in vse stroške postopka, vključno s stroški
overitve pogodb in stroški izvedbe pogodbe
v zemljiški knjigi.
Občina Dobrna
Ob-15998/04
Nepremičnine Celje d.o.o., Trg Celjskih
knezov 8, Celje, in Mestna Občina Celje, Trg
celjskih knezov 9 Celje, na podlagi 51 člena
Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št.
72/93, 74/98), Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in
56/02), v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03)
ter sklepom 13. seje Mestnega sveta Mestne
občine Celje z dne 20. 4. 2004, objavlja
prodajo nepremičnin z zbiranjem pisnih
ponudb (pisna dražba)
I. Predmet prodaje je:
1. Poslovni prostor za v stavbi Brodarjeva 28, Celje, v izmeri 187,98 m2. Izklicna
cena je 23,884.011 SIT;
2. Poslovni prostor za zdravstveno dejavnost v stavbi Drapšinova 5, Celje, v izmeri 575,9 m2. Izklicna cena je 85,000.000
SIT;
3. Poslovni prostor za skladišče v stavbi
Glavni trg 17, Celje, v izmeri 65,95 m2. Izklicna cena je 7,569.703 SIT;
4. Poslovni prostor za skladišče v stavbi
Gledališki trg 7, Celje, v izmeri 37,48 m2. Izklicna cena je 2,071.217 SIT;
5. Poslovni prostor v stavbi Gosposka
3, Celje v izmeri 70,56 m2. Izklicna cena je
11,413.661 SIT;
6. Poslovni prostor v stavbi Gosposka
32, Celje v izmeri 15,2 m2. Izklicna cena je
1,207.640 SIT;
7. Poslovni prostor v stavbi Kidričeva 6,
Celje v izmeri 331,25 m2. Izklicna cena je
62,804.160 SIT.
8. Poslovni prostor v stavbi Malgajeva
18, Celje, v izmeri 53,26 m2. Izklicna cena
je 9,733.265 SIT
9. Poslovna stavba Mariborska 60 s površino poslovnih prostorov 342,02 m2. Izklicna cena je 55,301.676 SIT;
10. Poslovni prostor za dejavnost trgovine z železnino v stavbi Stanetova 4, Celje, v
izmeri 684 m2. Izklicna cena je 106,230.000
SIT;
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Kupna pogodba bo sklenjena v 15 dneh
po odpiranju pisnih ponudb, rok za plačilo
kupnine pa je 8 dni od sklenitve pogodbe.
Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po popolnem plačilu kupnine
in stroškov.
Davek na promet z nepremičninami,
stroške cenitve, sestave in overitve pogodb
ter druge stroške v zvezi z nakupom ter prenosom lastništva plača kupec.
Vse druge informacije lahko dobijo zainteresirani ponudniki na zgoraj navedenem naslovu vsak dan od 8. do 11. ure, tel.
03/42-65-120, faks 03/42-65-134, kontaktna
oseba Andrej Urankar. Ogled nepremičnin je
mogoč po dogovoru.
Nepremičnine Celje, d.o.o.

Razpisi delovnih
mest
Št. 94/04

Ob-15960/04
Preklic
Upravna enota Grosuplje, Kolodvorska
c. 2, 1290 Grosuplje, preklicuje javni natečaj prostega uradniškega delovnega mesta
svetovalec v Oddelku za okolje in prostor
Upravni enoti Grosuplje, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 61 z dne 4. 6. 2004.
Upravna enota Grosuplje
Št. 326/04
Ob-15611/04
Svet Varstveno delovnega centra Zagorje ob Savi, na podlagi 28. člena Statuta
VDC Zagorje ob Savi, 34. člena Zakona o
Zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91) in sklepa Sveta
zavoda Varstveno delovnega centra Zagorje
ob Savi z dne 28. 5. 2004 objavlja razpis za
delovno mesto
direktorja Zavoda VDC Zagorje ob
Savi.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje
v skladu z 56. in 69. členom Zakona o
socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92,
56/92, 13/93, 1/99, 6/00, 54/00, 26/01, 6/02,
110/02, 5/03) ter 15. in 16. členom Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o socilanem varstvu (Ur. l. RS, št. 2/04).
Mandat za razpisano delovno mesto
traja 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanjuzahtevanih pogojev in s predložitvijo programa dela zavoda za mandatno obdobje
ter kratkim življenjepisom pošljejo kandidati
v roku 8 dni po objavi v zaprti ovojnici s pripisom “Za razpis”, na naslov: Svet Zavoda
VDC Zagorje ob Savi, Varstveno delovni
center Zagorje ob Savi, Trboveljska cesta
6, 1410 Zagorje ob Savi.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Varstveno delovnega centra
Zagorje ob Savi
Ob-15612/04
Kozorog, podjetje za gojitev divjadi, p.o.,
Kamnik, Pot na Poljane 1, na podlagi statuta
in sklepa razpisne komisije razpisuje prosto
delovno mesto
direktorja.
Poleg splošnih pogojev, določenih z
zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še
naslednje:
– visoka izobrazba biotehnične smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
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Zaželjene so delovne izkušnje s področja lovstve.
Izbrani kandidat bo imenovan za 4 leta
oziroma do zaključka statusnih sprememb
podjetja Kozorog v skladu z 79. členom
Zakona o divjadi in lovstvu (Ur. l. RS, št.
16/04).
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo v 8 dneh po
objavi razpisa, na naslov: Kozorog Kamnik,
Pot na Poljane 1, 1240 Kamnik (za razpisno
komisijo). Kandidati bodo o izboru obveščeni v 30 dneh po objavi razpisa.
Kozorog, podjetje za gojitev divjadi,
p.o., Kamnik
Ob-15620/04
Skladno z 58. členom, drugim odstavkom
70. člena in prvega odstavka 109. člena Zakona o javnih uslužbencih objavljamo javni
natečaj za sklenitev delovnega razmerja za
določen čas za opravljanja pripravništva:
1. Organ in kraj opravljanja dela: Služba vlade Republike Slovenije za strukturno
politiko in regionalni razvoj, Kotnikova 28,
Ljubljana.
2. “Pripravnik” za določen čas 10 mesecev.
3. Pogoji za opravljanje dela: univ. dipl.
politolog, smer mednarodni odnosi.
4. Dodatna znanja: višje znanje nemškega in angleškega jezika.
5. Dokazila, ki jih morajo kandidati priložiti k prijavi: kandidati morajo za vsak pogoj naveden v 3. in 4. točki k prijavi priložiti
fotokopijo ustreznega dokazila. Nepopolne
in prepozne vloge v izbirnem postopku ne
bodo upoštevane.
6. Rok in naslov za vlaganje prijav: rok
za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave
javnega natečaja, prijave se pošljejo na naslov naveden v 1. točki, s pripisom »javni
natečaj za pripravnika«.
7. Rok obveščanja o izbiri: predvidoma
30 dni po izbiri.
8. Oseba, ki daje informacije: Mariana
Jančar Kac, tel. 30-83-178, vsak delavnik
med 9. in 11. uro.
Služba Vlade Republike Slovenije za
strukturno politiko in regionalni razvoj
Št. 236/2004
Ob-15642/04
Svet zavoda Osnovne šole Hruševec
– Šentjur, Gajstova pot 2a, 3230 Šentjur,
razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakonu
o spremembah in dopolnitvah Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 115/03 – uradno
prečiščeno besedilo).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
pet let.
Predviden začetek dela je 19. 7. 2004
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, o dosedanjih delovnih
izkušnjah in s kratkim življenjepisom pošljite
najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa na
naslov:
Svet zavoda Osnovne šole Hruševec
– Šentjur, Gajstova pot 2a, 3230 Šentjur, s
pripisom »Za razpis ravnatelja«.

Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Hruševec – Šentjur
Št. 622-05/04
Ob-15643/04
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)
v.d. generalni direktor Veterinarske uprave
Republike Slovenije objavlja javni natečaj za
zasedbo uradniškega delovnega mesta
uradni veterinar – višji svetovalec v
Veterinarski upravi Republike Slovenije,
Oddelek za mednarodne zadeve, ki se
opravlja v nazivu uradni veterinar – višji
svetovalec III.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
veterinarske smeri;
– imeti morajo najmanj 3 leta in 4 mesece delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka;
– imeti morajo osnovno znanje enega
tujega jezika;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenih strokovnih izpitih;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee;
– fotokopijo potrdila o znanju enega tujega jezika.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave in strokovnega izpita iz upravnega postopka pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Veterinarske uprave Republike Slovenije, Parmova 53, Ljubljana.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Veterinarska uprava Republike
Slovenije, p.p. 2639, 1001 Ljubljana v roku
8 dni od dne objave. Kandidati bodo o izbiri
pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od
dneva objave. O izbiri uradnika bo izdana
upravna odločba, ki bo vročena izbranemu
kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.
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Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Informacije dobite na telefonski številki
01/300-13-02 (Gorazd Urbanija).
Veterinarska uprava
Republike Slovenije

v osmih dneh po objavi na naslov: Občina
Trzin, Mengeška 9, 1236 Trzin (javni natečaj).
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
8 dni po odločitvi.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na Občini Trzin, tel. 01/564-45-44
(ga. Gorše Prusnik).
Občina Trzin

Ob-15654/04
Na podlagi Študentske ustave (Ur. l. RS
št. 105/02, 133/03) Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije izdaja razpis za
imenovanje
1. finančnika Študentske organizacije
Slovenije.
2. Za opravljanje funkcije finančnika
ŠOS za obdobje za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev.
3. Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ekonomske
smeri – finance,
– starost: do 30 let,
– leto delovnih izkušenj na podobnem
delovnem mestu,
– poznavanje dejavnosti agencij za posredovanje začasnega in občasnega dela
dijakom in študentom,
– poznavanje organiziranosti študentov
v RS,
– poznavanje računovodskih in finančnih
predpisov,
– znanja za delo z računalnikom (MS
Windows, Office),
– izkazane organizacijske sposobnosti.
4. Kandidati morajo prijavo poslati na
razpisnem obrazcu skupaj z zahtevanimi
prilogami s priporočeno pisemsko pošiljko
na naslov: Študentska organizacija Slovenije, Kersnikova 6, 1000 Ljubljana, s pripisom
»Ne odpiraj – razpis za finančnika ŠOS«.
5. Razpisni obrazec lahko prevzamejo ob delavnikih v prostorih ŠOS (med
10. in 12. uro), Kersnikova 6, 1000 Ljubljana ali na spletnih straneh ŠOS (http:
//www.studentska-org.si).
6. Rok za prijavo na razpis je 8 dni po
objavi.
7. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po zaključenem roku
za prijavo.
Študentska organizacija Slovenije
Ob-15661/04
Občina Trzin objavlja javni natečaj za
prosti delovni mesti
1. svetovalec župana za finance in
proračun.
Prosto delovno mesto 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
ekonomske smeri (zaželena univ.),
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– 5 let delovnih izkušenj,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom v okolju MS Windows.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
univerzitetno izobrazbo ter opravljenim državnim izpitom iz javne uprave in tisti, ki bodo
izkazali reference za delovne izkušnje pri pripravi proračuna, izdelave bilanc ter zaključnega računa proračuna in javnih naročil.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbran kandidat bo
delo opravljal praviloma na sedežu Občine
Trzin, Mengeška 9, v Trzinu.
Predpisane delovne izkušnje se zmanjšajo za tretjino, v primeru, da ima kandidat
univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo
s specializacijo oziroma magisterijem.
V skladu s 193. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) se šteje,
da izpolnjujejo pogoj glede strokovnega izpita (državni izpit iz javne uprave) po tem
zakonu uradniki, ki so na dan, ko se začne
uporabljati ta zakon (28. 6. 2003), v delovnem razmerju pri državnem organu ali
upravi lokalne skupnosti in so pridobili naziv višjega upravnega delavca ali upravnega delavca po predpisih, ki so veljali pred
uveljavitvijo tega zakona, če imajo najmanj
pet let službene dobe. Prav tako se šteje, da
izpolnjujejo pogoj glede strokovnega izpita
(državni izpit iz javne uprave) po tem zakonu tudi tisti, ki so opravili ustrezen strokovni
izpit po Zakonu o pripravništvu, strokovnih
izpitih in izpopolnjevanju izobrazbe delavcev
v državni upravi in pravosodju (Ur. l. SRS,
št. 8/80, 27/85, 35/85, 39/85, Ur. l. RS, št.
18/93 – ZOdv in 13/94 – ZPDI).
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) lahko za
delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki
nimajo opravljenega državnega izpita iz
javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni
izpit opravile najkasneje v letu dni po imenovanju v naziv.
Kandidati morajo ponudbi poleg dokazil
o izpolnjevanju pogojev priložiti še naslednja
dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče in ne
sme biti starejše od 3 mesecev);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje in ne sme biti
starejše od 3 mesecev).
2. pripravnika na področju družbenih
dejavnosti.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne, pravne, upravne smeri (zaželena univ.),
– aktivno znanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom v okolju MS Windows.
Kandidati morajo ponudbi poleg dokazil
o izpolnjevanju pogojev priložiti še naslednja
dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče in ne
sme biti starejše od 3 mesecev);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje in ne sme biti
starejše od 3 mesecev).
Nepopolne ponudbe ne bodo uvrščene
v izbirni postopek. Natečajna komisija bo
v izbirnem postopku presojala strokovno
usposobljenost na osnovi predstavitve v
ponudbi, dokazil, referenc, pogovora in za
delovno mesto pod 1. točko tudi s preizkusom usposobljenosti.
Pisne ponudbe z zahtevanimi dokazili o
izpolnjevanju pogojev in življenjepis pošljite
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Št. 471-6/04-2
Ob-15668/04
Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik
objavlja javni natečaj za uradniško delovno
mesto v Občinski upravi občine Vojnik
svetovalka III za družbene dejavnosti.
Kandidati morajo izpolnjevati splošne
pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja
delovnega prava ter 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) in
morajo imeti:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo družboslovne smeri;
– državni izpit iz javne uprave ali ga
opraviti v 6 mesecih po sklenitvi delovnega
razmerja;
– strokovni izpit iz ZUP;
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj;
– znanje osnov operacijskega sistema
Windows 98 ali Windows XP in programa
Office 2000 in Office XP;
– biti državljan Republike Slovenije.
Kandidati morajo predložiti prijavi:
– dokazilo o izobrazbi;
– dokazilo o delovnih izkušnjah;
– potrdilo o opravljenih izpitih;
– dokazilo o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti, oziroma izpisek iz kazenske evidence, ki ne sme biti
starejši od treh mesecev (izda ga Ministrstvo
za pravosodje);
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ni starejše od treh mesecev (izda ga pristojno sodišče).
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 14 mesecev
– nadomeščanje delavke med porodniškim
dopustom, s polnim delovnim časom.
Delo bo opravljal na sedežu Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik ter izven delovnih prostorov.
V izbirnem postopku bomo preverjali
usposobljenosti kandidatov, ki na podlagi
predloženih dokazil izpolnjujejo razpisne
pogoje, za kandidate, ki se bodo uvrstili
v ožji izbor pa še z ustnim razgovorom in
kratkim pisnim oziroma ustnim preverjanjem
poznavanja področja dela.
Prijave s potrebnimi dokazili in življenjepisom posredujte na naslov: Občina Vojnik,
Keršova 8, 3212 Vojnik.
Rok za prijavo je vključno 21. junij
2004.
O izbiri bomo kandidate obvestili v 30.
dneh po izteku roka za prijavo.
Delodajalec si pridržuje pravico, da po
razpisu ne izbere nobenega izmed prijavljenih kandidatov.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja lahko pokličete na tel.
03/78-00-620 (Mojca Skale).
Občina Vojnik
Ob-15778/04
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) minister za notranje zadeve na podlagi sklepa
Uradniškega sveta številka 9064-26/2004
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z dne 25. 5. 2004 objavlja javni natečaj za
položaj
generalnega direktorja v Direktoratu
za javni sektor v Ministrstvu za notranje
zadeve.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem družboslovne ali pravne smeri;
– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »strogo
tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih
(Uradni list RS, št. 87/01, 48/03 in 101/03).
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.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
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izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
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.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 87/01, 48/03 in 101/03) opravi varnostno
preverjanje za dostop do tajnih podatkov
stopnje »strogo tajno«.
Na predlog ministra za notranje zadeve
bo izbranega kandidata za generalnega direktorja Direktorata za javni sektor v Ministrstvu za notranje zadeve imenovala Vlada
Republike Slovenije za dobo petih let z
možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo
opravljal v nazivu sekretarja z možnostjo napredovanja v naziv višji sekretar, na sedežu
ministrstva v Ljubljani, Štefanova 2.
Generalni direktor Direktorata za javni
sektor v Ministrstvu za notranje zadeve 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 dneva 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, dr. Grega Virant, Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za organizacijo in razvoj uprave, Šmartinska 152, tel.
01/587-45-00. 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 notranje zadeve
Ob-15781/04
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) minister za notranje zadeve na podlagi sklepa

Uradniškega sveta številka 9064-27/2004
z dne 25. 5. 2004 objavlja javni natečaj za
položaj
generalnega direktorja v Direktoratu
za migracije v Ministrstvu za notranje
zadeve.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem družboslovne ali pravne smeri;
– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »strogo
tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih
(Uradni list RS, št. 87/01, 48/03 in 101/03).
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.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj enega tujega jezika z ustreznim dokazilom oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali kako
drugače, kar pojasnijo v razgovoru s posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj enega
tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo an-
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gleščina, francoščina, nemščina ali izjemoma
drug tuji jezik, ki se uporablja v državah EU in
drugih razvitejših državah sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
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.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 87/01, 48/03 in 101/03) opravi varnostno
preverjanje za dostop do tajnih podatkov
stopnje »strogo tajno«.
Na predlog ministra za notranje zadeve
bo izbranega kandidata za generalnega
direktorja Direktorata za migracije v Ministrstvu za notranje zadeve imenovala Vlada
Republike Slovenije za dobo petih let z
možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo
opravljal v nazivu sekretarja z možnostjo napredovanja v naziv višji sekretar, na sedežu
ministrstva v Ljubljani, Štefanova 2.
Generalni direktor Direktorata za migracije v Ministrstvu za notranje zadeve 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 dneva 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, Franc Tomažič, Upravna
enota Postojna, Ljubljanska 4, Postojna, tel.
05/728-06-51. 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 notranje zadeve

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 pravosodnem 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),
– 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

Št. 1326
Ob-15780/04
Osnovna šola Helene Puhar Kranj, Kidričeva cesta 51, 4000 Kranj, razpisuje prosta
delovna mesta
računovodja in logopeda – za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Prijave z dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite v
8 dneh po objavi razpisa na naslov šole.
Začetek dela je 1. september 2004.
Prijavljene kandidate bomo obvestili o
izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Helene Puhar Kranj
Št. 07-2/16
Ob-15782/04
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. Organizator – nadomeščanje delavke v času porodniškega dopusta na
Območni izpostavi Novo mesto.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo končan štiriletni program
srednjega izobraževanja administrativne,
ekonomske ali sorodne smeri,
– najmanj eno leto delovnih izkušenj,
– obvladovanje dela z računalnikom,
– pasivno znanje najmanj enega tujega
jezika.
Delovno razmerje se sklepa za določen
čas, s polnim delovnim časom.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev sprejema Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8 dni po tej objavi.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni
po končanem razpisnem roku.
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.
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
Su 0106/04
Ob-15820/04
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v
Kopru, Urad predsednica, Ferrarska 9, 6000
Koper, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto
višji pravosodni svetovalec/višja
pravosodna svetovalka (strokovni(a) sodelavec(ka)).
Delovno razmerje 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.

Stran

Št. 181-00-37/2004-2
Ob-15822/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana,
objavlja javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto:
vodja oddelka za obračun plač v Uradu za logistiko/Sektorju za finance in
računovodstvo.
Naloge uradniškega delovnega mesta je
mogoče opravljati v dveh zaporednih nazivih: višji svetovalec II, višji svetovalec I.
Naloge:
– vodenje, organiziranje, načrtovanje,
usmerjanje ter nadzor dela v oddelku,
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, informacij, poročil in drugih zahtevnih
gradiv,
– samostojno opravljanje najzahtevnejših
strokovnih nalog v oddelku,
– odločanje v zadevah z delovnega
področja oddelka.
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Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, organizacijske ali upravne
smeri,
– najmanj 8 let oziroma 11 let delovnih
izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz poslovanja z dokumentarnim gradivom,
– dostop do tajnih podatkov stopnje
“zaupno”.
Kandidat,
ki
nima
opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, mora
ta pogoj izpolniti v letu dni po sklenitvi
delovnega razmerja. Poleg navedenih mora
kandidat izpolnjevati še splošne pogoje,
določene z Zakonom o javnih uslužbencih.
Z izbranim kandidatom bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom. Delo bo opravljal
v Sektorju za finance in računovodstvo,
Vojkova 74, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pisne prijave z
življenjepisom in opisom delovnih izkušenj
ter dokazili o izpolnjevanju natečajnih
pogojev, pošljejo najkasneje v 8 dneh od
objave na naslov: Ministrstvo za obrambo,
Služba za organizacijo in kadre, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana. Informacije dobite po tel. 01/471-14-41 ali 01/471-19-01.
Kandidate bomo o izboru obvestili v 15
dneh po odločitvi.
Ministrstvo za obrambo
Su 10-02/2004-06
Ob-15840/04
Vrhovno sodišče Republike Slovenije,
Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, p.p. 639,
objavlja javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto:
1. pravosodni sodelavec (samostojna
vpisničarka) – 2 prosti delovni mesti.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu pravosodni sodelavec I,
pravosodni sodelavec II in pravosodni sodelavec III.
Pogoji:
– srednja izobrazba,
– najmanj – 3 leta in 8 mesecev delovnih
izkušenj v nazivu pravosodni sodelavec III,
– 6 let in 8 mesecev delovnih izkušenj v
nazivu pravosodni sodelavec II,
– 9 let in 8 mesecev delovnih izkušenj v
nazivu pravosodni sodelavec I.
Posebni pogoji:
– strokovni upravni izpit in izpit iz sodnega reda,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in
dvomesečnim poskusnim delom.
Organ in kraj opravljanja dela: Vrhovno
sodišče RS, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu in potrdila o opravljenem izpitu iz sodnega reda
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
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dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita, morajo ta pogoj
izpolniti v letu dni po imenovanju.
Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj
in dokazili o izpolnjevanju pogojev je potrebno poslati v 8 dneh od dneva objave javnega
natečaja na naslov: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Kadrovska služba (javni natečaj), Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite pri vodji kadrovske službe
VS RS, tel. 01/366-42-12.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Št. 100-20/2004-1
Ob-15870/04
Na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02), generalni direktor Geodetske uprave Republike
Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta
svetovalec v Referatu za kataster
stavb v Oddelku za nepremičnine v Območni geodetski upravi Kranj.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
svetovalec I, svetovalec II in svetovalec III.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu svetovalec III.
Uradniško delovno mesto svetovalec zajema naslednje naloge: pomoč pri pripravi
predpisov in drugih zahtevnejših gradiv,
zbiranje, urejanje in priprava podatkov za
oblikovanje zahtevnejših gradiv, samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv
s predlogi ukrepov, vodenje in odločanje
v zahtevnejših upravnih postopkih na prvi
stopnji in opravljanje drugih nalog podobne
zahtevnosti.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
geodetske ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o strokovnem izpitu
iz upravnega postopka;

– izjavo, da kandidat ni v kazenskem
postopku;
– izjavo o nekaznovanosti.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
kolikor bo to potrebno.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Delo se bo opravljalo v
geodetski pisarni Radovljica v Radovljici,
Gorenjska cesta 20,,4240 Radovljica oziroma v vseh uradnih prostorih Območne
geodetske uprave Kranj.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana (z oznako »javni natečaj«)
v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem
listu Republike Slovenije oziroma od dneva
objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Prijave lahko pošljejo tudi
na elektronski naslov: zdenka.potrc@gov.si. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije oziroma
od dneva objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. O izbiri 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 izbrani kandidat najkasneje v osmih dneh
imenovan v naziv in se mu najkasneje v
nadaljnih osmih dneh ponudi sklenitev pogodbe o zaposlitvi.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Zdenka Potrč, zaposlena v Glavnem uradu Geodetske uprave
Republike Slovenije, tel. 01/478-49-16.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 49/2004
Ob-15881/04
Svet Doma starejših Hrastnik v skladu s
34. členom Statuta Doma starejših Hrastnik
razpisuje delovno mesto
direktorja.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjevati pogoje iz
56. In 57. člena Zakona o socialnem varstvu
– uradno prečiščeno besedilo (Ur. l. RS, št.
36/04).
Mandat direktorja traja 5 let.
Kandidati naj pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom
in predlogom programskih smernic za delo
zavoda pošljejo v 8 dneh od dneva objave
na naslov: Dom starejših Hrastnik, Novi Log
4/A, 1430 Hrastnik, v zaprti kuverti s pripisom »razpis za direktorja.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Doma starejših Hrastnik
Št. 111-02-25/2004/1
Ob-15883/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za:
1. notranji revizor – podsekretar (eno
uradniško delovno mesto) v Uradu Republike Slovenije za nadzor proračuna;
2. notranji revizor – višji svetovalec (tri
uradniška delovna mesta) v Uradu Republike Slovenije za nadzor proračuna.
Pogoji za opravljanje dela:
Pod točko 1:
– univerzitetna izobrazba,
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– najmanj 8 let delovnih izkušenj.
Pod točko 2:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji (za vsa razpisana
delovna mesta):
1. državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (v kolikor
ga kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani
kandidat opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv),
2. opravljen izpit za revizorski naziv državni notranji revizor ali pred 21. 12. 2002
vpisan program izobraževanja oziroma pridobljen naziv preizkušeni notranji revizor,
revizor, pooblaščeni revizor, državni revizor,
če kandidat predloži certifikat oziroma potrdilo o opravljenih vseh izpitih, ki ga je izdal
Slovenski inštitut za revizijo ali Ministrstvo
za finance ali Računsko sodišče ali priznan
naziv državni notranji revizor na podlagi revizorskega naziva, pridobljenega v tujini ali
Republiki Sloveniji.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da ima državljanstvo Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem
ustreznem priznanem strokovnem izpitu (v
kolikor ga kandidat ima),
– dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje
drugih posebnih pogojev.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je
državljan Republike Slovenije ter 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.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Uradu
RS za nadzor proračuna, Glinška 3, Ljubljana. Delo bo opravljal v nazivu notranji revizor
– podsekretar oziroma notranji revizor – višji
svetovalec II. Delo na delovnem mestu notranji revizor – podsekretar se opravlja samo
v nazivu notranji revizor – podsekretar, na
delovnem mestu notranji revizor – višji svetovalec pa se delo opravlja v nazivu notranji
revizor – višji svetovalec II in I.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Služba za kadre in organizacijo, p.p. 644, 1001 Ljubljana.
Prijave za delovno mesto notranji
revizor – podsekretar pošljite v zaprti
ovojnici z označbo “za javni natečaj št.
111-02-25/2004“ in navedbo razpisanega
delovnega mesta, prijave za delovna mesta
notranji revizor – višji svetovalec pa v zaprti ovojnici z označbo “za javni natečaj št.

Vsa dokazila morajo biti v slovenskem
jeziku, oziroma v overjenem prevodu v slovenski jezik. Nepopolne in prepozne vloge v
izbirnem postopku ne bodo upoštevane.
Izbrani kandidat/ka bo moral/a predložiti tudi:
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) in
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev, kratkim življenjepisom in opisom
dosedanjih delovnih izkušenj v 8 dneh od
dneva objave javnega natečaja na naslov:
Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana,
Kotnikova 5, v zaprti ovojnici z označbo »za
javni natečaj« in navedbo delovnega mesta.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel. 01/478-35-97.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
8 dneh po opravljenem postopku.
Urad RS za varstvo konkurence

111-02-26/2004“ in navedbo razpisanega
delovnega mesta.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/477-42-60 (Igor Zalokar).
Ministrstvo za finance
Št. 24/04
Ob-15903/04
Urad RS za varstvo konkurence, Ljubljana, Kotnikova 28, objavlja javni natečaj za
naslednji prosti delovni mesti:
1. višji svetovalec v Sektorju ekonomske analitike:
Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu
višji svetovalec III. Naloge na tem delovnem
mestu se lahko opravljajo v nazivu višji svetovalec I, II ali III.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, pravne, naravoslovne ali tehnične smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj (oziroma 3 leta in 4 mesece za univerzitetno
izobrazbo).
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– znanje enega svetovnega jezika,
– znanje uporabe osebnega računalnika.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
2. višji svetovalec v Pravni službi:
Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu
višji svetovalec II. Naloge na tem delovnem
mestu se lahko opravljajo v nazivu višji svetovalec I ali II.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne ali ekonomske smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj (oziroma 5 let in 4 mesece za univerzitetno
izobrazbo).
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– znanje enega svetovnega jezika,
– znanje uporabe osebnega računalnika.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, morajo ta
pogoj izpolniti v enem letu od imenovanja.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati/ke izpolnjevati še splošne pogoje,
ki jih urejajo predpisi s področja delovnega
razmerja ter drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija potrdila o državljanstvu,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (kolikor ga kandidat-ka
ima),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– dokazilo o znanju enega svetovnega
jezika,
– dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje
drugih posebnih pogojev,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti in o tem, da zoper njega ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.
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Ob-15916/04
Občina Žalec, Savinjske čete 5, Žalec
objavlja javni natečaj za uradniško delovno
mesto v občinski upravi, oddelku za premoženje in splošne zadeve:
svetovalec za splošne zadeve in informator, ki se bo izvajal v nazivu svetovalec II.
Kandidati morajo izpolnjevati splošne
pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja
delovnega prava ter 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 56/02)
in morajo imeti:
– visoko strokovno izobrazbo upravne
smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na primerljivih delih,
– državni izpit iz javne uprave,
– poznavanje dela z računalnikom in računalniškimi programi.
Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave morajo ta pogoj
izpolniti v enem letu po sklenitvi delovnega
razmerja.
Kandidati morajo prijavi predložiti:
– dokazilo o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice za dokazovanje delovnih izkušenj;
– potrdilo o opravljenem izpitu;
– dokazilo o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti, oziroma izpisek iz kazenske evidence, ki ne sme biti
starejši od treh mesecev (izda ga Ministrstvo
za pravosodje);
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ni starejše od treh mesecev (izda ga pristojno sodišče);
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal na sedežu Občine Žalec, Savinjske čete 5, Žalec.
V izbirnem postopku bomo preverjali
usposobljenosti kandidatov, ki na podlagi
predloženih dokazil izpolnjujejo razpisne
pogoje, za kandidate, ki se bodo uvrstili
v ožji izbor pa še z ustnim razgovorom in
kratkim pisnim oziroma ustnim preverjanjem
poznavanja področja dela.
Prijave s potrebnimi dokazili in življenjepisom posredujte na naslov: Občina Žalec,
Savinjske čete 5, 3310 Žalec, in sicer v roku
osem dni po objavi.
Vse prijavljene kandidate bomo o izbiri
pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni
izbiri.
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Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja lahko pokličete na
tel. 03/713-64-12 (Darja Orožim).
Občina Žalec
Ob-15918/04
Občina Žalec, Savinjske čete 5, Žalec
objavlja javni natečaj za strokovno tehnično
delovno mesto v občinski upravi, oddelku
za finance:
samostojni
strokovni
sodelavec
– vodja knjigovodstva.
Kandidati morajo izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava ter 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) in
morajo imeti:
– višjo strokovno izobrazbo ekonomske
smeri,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj na primerljivih delih,
– poznavanje dela z računalnikom in računalniškimi programi.
Kandidati morajo prijavi predložiti:
– dokazilo o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice za dokazovanje delovnih izkušenj;
– potrdilo o opravljenem izpitu;
– dokazilo o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti, oziroma izpisek iz kazenske evidence, ki ne sme biti
starejši od treh mesecev (izda ga Ministrstvo
za pravosodje);
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ni starejše od treh mesecev (izda ga pristojno sodišče);
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal na sedežu Občine Žalec, Savinjske čete 5, Žalec.
V izbirnem postopku bomo preverjali
usposobljenosti kandidatov, ki na podlagi
predloženih dokazil izpolnjujejo razpisne
pogoje, za kandidate, ki se bodo uvrstili
v ožji izbor pa še z ustnim razgovorom in
kratkim pisnim oziroma ustnim preverjanjem
poznavanja področja dela.
Prijave s potrebnimi dokazili in življenjepisom posredujte na naslov: Občina Žalec,
Savinjske čete 5, 3310 Žalec in sicer v roku
osem dni po objavi.
Vse prijavljene kandidate bomo o izbiri
pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni
izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja lahko pokličete na tel.
03/713-64-12 (Darja Orožim).
Občina Žalec
Ob-15919/04
Občina Žalec, Savinjske čete 5, Žalec
skladno z določili 109. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02)
objavlja javni natečaj za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave v
občinski upravi, oddelku za varstvo okolja
in urejanje prostora za:
pripravnika, za delovno mesto svetovalec za prostorsko planiranje, ki se bo
izvajal v nazivu svetovalec II.
Kandidati morajo izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava ter 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) in
morajo imeti:
– univerzitetno izobrazbo, smer arhitekt.
Kandidati morajo prijavi predložiti:
– dokazilo o izobrazbi;
– dokazilo o državljanstvu;
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– potrdilo o nekaznovanosti, oziroma izpisek iz kazenske evidence, ki ne sme biti
starejši od treh mesecev (izda ga Ministrstvo
za pravosodje);
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ni starejše od treh mesecev (izda ga pristojno sodišče).
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje s polnim delovnim časom, za
določen čas 10 mesecev, za čas opravljanja
pripravništva. Delo bo opravljal na sedežu
Občine Žalec, Savinjske čete 5, Žalec.
V izbirnem postopku bomo preverjali
usposobljenost kandidatov, ki na podlagi
predloženih dokazil izpolnjujejo razpisne
pogoje.
Prijave s potrebnimi dokazili in življenjepisom posredujte na naslov: Občina Žalec,
Savinjske čete 5, 3310 Žalec in sicer v roku
osem dni po objavi.
Vse prijavljene kandidate bomo o izbiri
pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni
izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja lahko pokličete na
tel. 03/713-64-12 (Darja Orožim).
Občina Žalec
Št. 111/2004
Ob-15950/04
Računsko sodišče Republike Slovenije
objavlja javni natečaj za zasedbo naslednjih delovnih mest:
I. Uradniška delovna mesta:
1. svetovalec predsednika – eno delovno mesto
Delo se lahko opravlja v uradniških nazivih: višji svetnik in svetnik računskega
sodišča.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
1. univerzitetna izobrazba,
2. 8 let delovnih izkušenj,
3. kandidat mora izpolnjevati vsaj enega
od naslednjih pogojev:
– naziv preizkušeni državni revizor po
Zakonu o računskem sodišču ali
– naziv pooblaščeni revizor po Zakonu
o revidiranju ali
– naziv državni revizor po Zakonu o računskem sodišču in 5 let revizijskih delovnih
izkušenj ali
– pravniški državni izpit ali
– znanstveni naslov,
4. znanje angleščine ali drugega svetovnega jezika.
2. vodja službe za informacijsko tehnologijo – eno delovno mesto
Delo se lahko opravlja v uradniških nazivih: svetnik in višji svetnik.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
1. univerzitetna izobrazba,
2. 5 let delovnih izkušenj,
3. opravljen državni izpit iz javne uprave
oziroma če kandidat nima tega izpita, ga je
dolžan opraviti v letu dni od imenovanja v
naziv,
4. znanje angleščine.
3. pomočnik vrhovnega državnega
revizorja – dve delovni mesti
Delo se lahko opravlja v uradniških nazivih: svetnik in višji svetnik.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
1. univerzitetna izobrazba,
2. 5 let delovnih izkušenj,
3. naziv državni revizor po Zakonu o računskem sodišču ali znanstveni naslov,
4. znanje angleščine ali drugega svetovnega jezika.
To delovno mesto lahko zasede tudi
kandidat, ki ne izpolnjuje pogoja po 3. točki,

če ima določeno število točk, s katerimi se
meri revizijske dosežke, pod pogojem, da
najkasneje v roku 2 let po začetku prvega
izvajanja programa izobraževanja za naziv
državni revizor pridobi ta naziv.
4. višji strokovni sodelavec za revidiranje – dve delovni mesti
Delo se lahko opravlja v uradniških nazivih: višji svetovalec II in višji svetovalec I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
1. univerzitetna izobrazba,
2. najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
3. naziv državni revizor po Zakonu o računskem sodišču.
To delovno mesto lahko zasede tudi
kandidat, ki ne izpolnjuje pogoja po 3. točki,
če ima določeno število točk, s katerimi se
meri revizijske dosežke, pod pogojem, da
najkasneje v roku 2 let po začetku prvega
izvajanja programa izobraževanja za naziv
državni revizor pridobi ta naziv.
5. strokovni sodelavec za revidiranje
– tri delovna mesta
Delo se lahko opravlja v uradniških nazivih: višji svetovalec III in višji svetovalec II.
3. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
1. najmanj visoka izobrazba,
2. 1 leto delovnih izkušenj,
3. opravljen državni izpit iz javne uprave
oziroma če kandidat nima tega izpita, ga je
dolžan opraviti v letu dni od imenovanja v
naziv.
6. pripravnik (za usposabljanje za delo
na delovnem mestu strokovni sodelavec
za revidiranje) – dve delovni mesti
2. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
1. najmanj visoka izobrazba,
2. kandidat po končanem pripravništvu
opravi državni izpit iz javne uprave.
Vsi kandidati morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– 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,
– poznavanje vsaj enega računalniškega
programa za oblikovanje besedil in obdelavo podatkov.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o pridobitvi ustreznega naziva (preizkušeni državni revizor,
državni revizor, pooblaščeni revizor) oziroma fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu ali državnem izpitu iz
javne uprave,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti,
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Kandidat, ki se bo izkazal kot najbolj strokovno usposobljen, bo na poziv računskega
sodišča predložil naslednja dokazila:
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje Republike Slovenije,
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– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Revizijski dosežki se bodo ugotavljali na
podlagi vprašalnika za točkovanje revizijskih
dosežkov.
II. Strokovno-tehnično delovno mesto:
sodelavec za stike z javnostmi – eno
delovno mesto
4. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
1. univerzitetna izobrazba,
2. 3 leta delovnih izkušenj,
3. aktivno znanje angleščine in še enega
svetovnega jezika,
4. poznavanje vsaj enega računalniškega programa za oblikovanje besedil.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– certifikat ali drugo ustrezno dokazilo o
aktivnem znanju tujih jezikov.
Z izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom razen za delovno mesto
pripravnika, s katerim bomo sklenili delovno
razmerje za določen čas (za čas opravljanja
pripravništva).
Izbrani kandidati bodo delo opravljali
na sedežu Računskega sodišča Republike
Slovenije, na uradniških delovnih mestih
pod točkami 3, 4, 5 in 6 pa tudi na terenu
(pri revidirancih).
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Računsko sodišče Republike
Slovenije, Slovenska c. 50, 1000 Ljubljana
s pripisom “za javni natečaj” in z navedbo
delovnega mesta, in sicer v roku 15 dni od
objave.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dneva te objave.
Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi pri Ivici Podlipnik Dregarič (tel.
01/478-58-14).
Računsko sodišče Republike Slovenije

– 6 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Pri obeh delovnih mestih so zaželene delovne izkušnje s področja računovodstva in
financ ter poznavanje davčne zakonodaje.
Kandidat, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv.
Strokovni izpit iz upravnega postopka
mora kandidat opraviti pred pridobitvijo pooblastila za opravljanje dejanj v upravnem
postopku.
Poleg navedenih pogojev morajo
kandidati/-ke izpolnjevati splošne pogoje,
ki jih urejajo predpisi s področja delovnega
prava ter drugi odstavek 88. člena Zakona
o javnih uslužbencih.
Z izbranimi javnimi uslužbenci bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in
poln delovni čas z 2-mesečnim poskusnim
delom.
Kandidati/-ke morajo k prijavi priložiti:
– potrdilo o izobrazbi in
– kopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne 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 bosta
navedeni delovni mesti tudi opravljali:
– pod št. 1: DURS, DU Ljubljana, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
– pod št. 2: DURS, DU LJ, Izpostava
Ljubljana Šiška, Trg prekomorskih brigad 1,
1000 Ljubljana.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj«
in navedite delovno mesto.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti pri Marjani Obermajer, tel. 01/47-44-285.
Davčna uprava RS

– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot
pripravnik za določen čas 10 mesecev v
prostorih Občinske uprave občine Gornja
Radgona.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Občina Gornja Radgona,
Partizanska cesta 13, in sicer v roku 8 dni
od dneva objave v Uradnem listu RS oziroma od objave pri Zavodu za zaposlovanje
Republike Slovenije.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dneva objave v
Uradnem listu RS oziroma od dneva objave
pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. O izbiri 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 10 mesecev s polnim
delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Janja Brumen, zaposlena v Občinski upravi občine Gornja
Radgona, tel. 02/561-16-71.
Občina Gornja Radgona

Št. 111-02-43-44/2004-01-924 Ob-15961/04
V skladu z 58. čl. Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.: 56/02) Ministrstvo za
finance, Davčna uprava RS, objavlja javni
natečaj za zasedbo dveh prostih uradniških
delovnih mest:
na Davčnem uradu Ljubljana
1. davčni kontrolor v referatu za odmero in kontrolo.
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,
– 2 leti delovnih izkušenj za najnižji naziv.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
na Davčnem uradu Ljubljana, Izpostava
Ljubljana Šiška
2. referent za davčno kontrolo v referatu za kontrolo, odmero in obračun
davkov in drugih dajatev.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih referent IV, referent III ali referent II.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj srednja izobrazba ekonomske,
upravne ali druge ustrezne smeri,

Št. 554/2004
Ob-15996/04
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02), župan
Občine Gornja Radgona objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v Občini Gornja Radgona za določen čas.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo upravne ali pravne smeri,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee,
– poznavanje računalniških programov v
okolju Windows (Word excel).
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
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Št. 112-14/2004
Ob-15997/04
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 II. v Oddelku
za medije in avdiovizualno kulturo, ki
se lahko opravlja v nazivu višji svetovalec II. in I.
Delovno razmerje za prosto delovno mesto bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področje delovnega prava, morajo kandidati oziroma kandidatke izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
družboslovne smeri;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
(državni izpit iz javne uprave);
– imeti morajo višje znanje enega tujega
jezika in osnovno znanje še enega tujega
jezika;
– 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 oziroma kandidatke priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
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– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu;
– fotokopija dokazila o višjem znanju
tujega jezika;
– fotokopija dokazila o osnovnem znanju
tujega jezika;
– 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 lahko ob prijavi 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 Ministrstva
za pravosodje in krajevno pristojnega sodišča bo izbrani kandidat moral predložiti pred
sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Višje znanje tujega jezika se izkazuje s
certifikatom o aktivnem znanju jezika ali z
dokazilom, da se je šolal ali delal v tujini oziroma z dokazilom o opravljenem tečaju tujega jezika na najmanj IV. stopnji, z dokazilom
o opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru
programa do- ali podiplomskega študija.
Pasivno znanje tujega jezika pa se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju
pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), z dokazilom o opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru srednješolskega
oziroma gimnazijskega programa.
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 II. 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. 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. O izbiri uradnika bo
izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa
bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna oseba Vesna
Ulčar, zaposlena v Ministrstvu za kulturo,
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, tel. št.
369-59-34.
Ministrstvo za kulturo
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Št. 111-68/04-0515

Ob-16027/04

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96, 24/98,
48/01, 67/02 in 2/04):
a) 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Mariboru.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrajnega
sodnika, določene v 9. členu Zakona o
sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-67/04-0515

Ob-16028/04

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96, 24/98,
48/01, 67/02 in 2/04):
a) 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Krškem.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrožnega
sodnika, določene v 10. členu Zakona o
sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-16033/04
Na podlagi drugega odstavka 191. člena, prvega odstavka 27. člena in tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) minister za finance
na podlagi sklepa Uradniškega sveta številka 9064-30/2004 z dne 25. 5. 2004 objavlja
javni natečaj za položaj
direktorja Urada Republike Slovenije
za nadzor proračuna.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo;
– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– imeti morajo opravljen izpit za državnega notranjega revizorja;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;

– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– 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.
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.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Na predlog ministra za finance bo izbranega kandidata za direktorja Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna imenovala
Vlada Republike Slovenije za dobo petih let
z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo
bo opravljal v nazivu notranjega revizorjasekretarja na sedežu organa v Ljubljani,
Glinška 3.
Direktor Urada Republike Slovenije za
nadzor proračuna bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj
dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja
v javni upravi in druga specialna znanja v
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Št.

okviru štirimesečnega razvojnega programa
“Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana in
sicer v roku 30 dni od dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije in dnevnem
časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi z
dokazili obrnejo na Kadrovsko službo Vlade
Republike Slovenije, tel. št. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna predsednica posebne natečajne komisije Štefka Korade Purg,
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,
Ljubljana, tel. št. 01/426-30-57. Kandidatom,
ki jih bo posebna natečajna komisija glede
na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne za položaj, bo predsednica posebne
natečajne komisije izdala odločbo, ostalim
kandidatom pa bo izdan poseben sklep. Izbrani kandidat in neizbrani kandidati bodo v
roku 8 dni od dneva imenovanja izbranega
kandidata na položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za finance

K prijavi je potrebno priložiti vsa dokazila
o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev ter dodatnih znanjih kandidata.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Delo na prostih delovnih mestih se
opravlja na Ministrstva za notranje zadeve,
Beethovnova 3, Ljubljana.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije lahko pokličete
na tel. 472-43-86, Zvonimira Svete.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 122-391/2004
Ob-16034/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 110/02)
objavlja Inšpektorat Republike Slovenije za
kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, Parmova
33, 1000 Ljubljana, javni natečaj za uradniško delovno mesto:
Svetovalec/ka v Inšpektoratu Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in
hrano, v Službi za splošne in pravne zadeve
1. Kraj opravljanja dela: Parmova 33,
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
svetovalec.
3. Delo se opravlja v nazivu: svetovalec
I in svetovalec II.
4. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
5. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, da oseba ni bila
pravnomočno obsojena ali ni v kazenskem
postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– znanje angleškega jezika.
6. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostrificirana tuja
diploma), potrdilo o opravljenem državnem
izpitu iz javne uprave in strokovnem izpitu iz
upravnega postopka,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice)
in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in
sposobnostih.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je
državljan Republike Slovenije ter 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.
7. V izbirnem postopku se bo usposobljenost kandidata preverjala:
– s preverjanjem dokazil, priloženih k
prijavi in
– z ustnim razgovorom s kandidatom.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave in strokovnega izpita iz upravnega postopka pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedena izpita opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
8. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni
od dneva objave javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Kadrovska služba, Dunajska 56,
58, Ljubljana, s pripisom: »Javni natečaj
– svetovalec v IRSKGH«.
9. Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v
osmih dneh po opravljeni izbiri. Informacije
o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/43-45-710.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 1722-03-111-44/2004
Ob-16035/04
Ministrstvo za notranje zadeve, 1501
Ljubljana, Štefanova 2, objavlja delovna
mesta:
1. vodja oddelka v Direktoratu za migracije, Sektorju za migracije in naturalizacijo, Oddelku za migracije.
Delovno mesto vodje oddelka je uradniško delovno mesto. Javni uslužbenec bo
naloge izvrševal v nazivu podsekretar. Delo
na tem delovnem mestu se lahko izvaja v
nazivu podsekretar in sekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem,
družboslovne ali pravne smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– osnovna raven znanja tujega jezika
(angleščina, nemščina),
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Delovne naloge:
– načrtovanje, organiziranje, usmerjanje
in nadzorovanje opravljanja delovnega področja oddelka,
– odločanje o zadevah z delovnega področja oddelka,
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
ministrstva,
– vodenje projektnih skupin,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših
nalog,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih na prvi stopnji in v upravnih postopkih na drugi stopnji.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko: 111-44/2004.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne
prijave do vključno 21. 6. 2004, na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za
organizacijo, kadre in kakovost, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
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Ob-16256/04
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02)
minister za okolje, prostor in energijo, na
podlagi sklepa Uradniškega sveta številka
9064-32/2004 z dne 25. 5. 2004 objavlja
javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
okolje v Ministrstvu za okolje, prostor in
energijo.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem naravoslovne, fizikalne ali tehnične smeri;
– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
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
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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.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
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 okolje, prostor
in energijo bo izbranega kandidata za generalnega direktorja Direktorata za okolje
v Ministrstvu za okolje, prostor in energijo
imenovala Vlada Republike Slovenije za
dobo petih let z možnostjo ponovnega
imenovanja. Delo bo opravljal v nazivu sekretarja z možnostjo napredovanja v naziv
višji sekretar, na sedežu organa v Ljubljani,
Dunajska 48.
Generalni direktor Direktorata za okolje
v Ministrstvu za okolje, prostor in energijo 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, Zdravko Melanšek,
Policijski sindikat Slovenije, Resljeva 8, tel.
041/64-64-11. 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

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
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 okolje,
prostor in energijo
Ob-16257/04
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02)
minister za okolje, prostor in energijo, na
podlagi sklepa Uradniškega sveta številka
9064-29/2004 z dne 25. 5. 2004 objavlja
javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
energijo v Ministrstvu za okolje, prostor
in energijo.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem elektrotehnične, strojne ali druge ustrezne smeri;
– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
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.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
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 okolje, prostor in
energijo bo izbranega kandidata za generalnega direktorja Direktorata za energijo
v Ministrstvu za okolje, prostor in energijo
imenovala Vlada Republike Slovenije za
dobo petih let z možnostjo ponovnega
imenovanja. Delo bo opravljal v nazivu sekretarja z možnostjo napredovanja v naziv
višji sekretar, na sedežu organa v Ljubljani,
Dunajska 48.
Generalni direktor Direktorata za energijo v Ministrstvu za okolje, prostor in energijo 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 odgovorna predsednica posebne natečajne komisije, Nevenka Črešnar-Pergar, Aktiva invest d.d., Dunajska
156, Ljubljana, tel. 560-46-00. Kandidatom,
ki jih bo posebna natečajna komisija glede
na strokovno usposobljenost ocenila kot
primerne za položaj, bo predsednica posebne natečajne komisije izdala 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 okolje,
prostor in energijo
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Ob-16258/04
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02)
minister za okolje, prostor in energijo, na
podlagi sklepa Uradniškega sveta številka
9064-31/2004 z dne 25. 5. 2004 objavlja
javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
prostor v Ministrstvu za okolje, prostor
in energijo.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem naravoslovne,
družboslovne, tehnične ali druge ustrezne
smeri;
– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
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.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj enega tujega jezika z ustreznim dokazilom oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali kako
drugače, kar pojasnijo v razgovoru s posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj enega

financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI in 43. členom Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-a
(prehodne določbe) (Ur. l. RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
petih let.
Predvideni začetek mandata bo 1. 9.
2004.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih izkušnjah, s kratkim življenjepisom ter vizijo
razvoja in dela šole za mandatno obdobje,
pošljite najpozneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov Svet Osnovne šole Livada,
Ul. Dušana Kraigherja 2, 1000 Ljubljana, z
oznako »Prijava za razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Osnovna šola Livada

tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali izjemoma
drug tuji jezik, ki se uporablja v državah EU in
drugih razvitejših državah sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
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 okolje, prostor
in energijo bo izbranega kandidata za generalnega direktorja Direktorata za prostor
v Ministrstvu za okolje, prostor in energijo
imenovala Vlada Republike Slovenije za
dobo petih let z možnostjo ponovnega
imenovanja. Delo bo opravljal v nazivu sekretarja z možnostjo napredovanja v naziv
višji sekretar, na sedežu organa v Ljubljani,
Dunajska 48.
Generalni direktor Direktorata za prostor
v Ministrstvu za okolje, prostor in energijo 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 Dušan Pečnik, Sindikat
carinikov Slovenija, Šmartinska 152a, tel.
051/440-170. 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 okolje,
prostor in energijo
Ob-16263/04
Svet Osnovne šole Livada, Ul. Dušana
Kraigherja 2, 1000 Ljubljana, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ice.
Kandidati morajo izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno s
53. in 145. členom Zakona o organizaciji in

Stran

Št. 111-70/04-0515
Ob-16293/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98,
48/01, 67/02 in 2/04):
a) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrajnega
sodnika, določene v 9. členu Zakona o
sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-71/04-0515
Ob-16294/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98,
48/01, 67/02 in 2/04):
a) 2 prosti mesti okrožnih sodnikov na
Okrožnem sodišču v Mariboru.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrožnega
sodnika, določene v 10. členu Zakona o
sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-69/2004
Ob-16348/04
Na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradno prečiščeno besedilo ZDT – UPB1, Uradni list
RS, št. 14/03), Ministrstvo za pravosodje po
uradni dolžnosti razpisuje prosto mesto
generalnega državnega tožilca.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju pogojev po Zakonu o državnem tožilstvu (Uradno prečiščeno besedilo
ZDT – UPB1, Uradni list RS, št. 14/03),
sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po tej objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Št. 02/04
Ob-16253/04
V skladu z določbami 64. člena Zakona
o trgu vrednostnih papirjev, 3. člena Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave
sporočil javnih družb ter 170. člena Pravil
in postopkov poslovanja Ljubljanske borze,
d.d. objavljamo
povzetek
revidiranega letnega poročila za leto
2003

IZKAZ STANJA na dan 31. 12. 2003
SREDSTVA
A) STALNA SREDSTVA
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva
3.
Dolgoročne premoženjske pravice
II. Opredmetena osnovna sredstva
1.
Zemljišča in zgradbe
a) Zemljišča
b) Zgradbe
3.
Druge naprave in oprema
III. Dolgoročne finančne naložbe
1.
Deleži v podjetjih v skupini
7.
Lastni deleži
B) GIBLJIVA SREDSTVA
I. Zaloge
1.
Material
3.
Proizvodi in trgovsko blago
II. Poslovne terjatve
b)
Kratkoročne poslovne terjatve
1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev (razen iz IIb2 in IIb3)
2. Krat. posl. ter. do podj.v skupini razen do pridruženih podjetij
4. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
III. Kratkoročne finančne naložbe
1.
Kratk. deleži v podjetjih v skupin razen v pridruženih podjetjih
4.
Kratkoročne finančne naložbe do drugih
IV. Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina
C) AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
SKUPAJ SREDSTVA
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
A) KAPITAL
100.956
I. Vpoklicani kapital
1.
Osnovni kapital
II. Kapitalske rezerve
III. Rezerve iz dobička
1.
Zakonske rezerve
2.
Rezerve za lastne deleže
IV. Preneseni čisti poslovni izid
V. Čisti poslovni izid poslovnega leta
VI. Prevrednotovalni popravki kapitala
1.
Splošni prevrednotovalni popravek kapitala
B) REZERVACIJE
3.
Druge rezervacije
C) FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI
a)
Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti
8. Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti do drugih
b)
Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti
4. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
6. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti do podjetij v skupini
8. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti
Č) PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI

2003

v 000 SIT
2002

343.517
1.088
1.088
340.758
332.959
11.784
321.175
7.799
1.671
1.671
0
23.791
2.111
1.366
745
8.523
8.523
7.945
146
432
12.085
6.287
5.798
1.072
0
367.308
325.015

356.896
340
340
354.502
343.791
11.784
332.007
10.711
2.054
1.671
383
28.966
2.550
1.730
820
14.238
14.238
13.691
20
527
11.800
6.030
5.770
378
0
385.862
325.015

145.800
67.798
67.798
0
0
0
0
0
0
33.158
33.158
7.286
7.286
237.325
134.678
134.678
102.647
33.981
134
68.532
21.741
367.308
325.015

67.798
67.798
40.710
50.086
49.703
383
-55.437
-29.506
72.149
72.149
7.715
7.715
223.326
150.627
150.627
72.699
26.256
1.294
45.149
9.021
385.862
325.015
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BILANCA USPEHA NA DAN 31. 12. 2003
1. Čisti prihodki od prodaje
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotevalnimi poslovnimi prihodki)
5. Stroški blaga, materiala in storitev
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter str.porab.mat.
b) Stroški storitev
6. Stroški dela
a) Stroški plač
b) Stroški socialnih zavarovanj
c) Drugi stroški dela
7. Odpis vrednosti
a) Amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki pri opredmet. OS
a) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
8. Drugi poslovni odhodki
11. Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev
c) Drugi finančni prihodki iz obresti in kratkoročnih terjatev
13. Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti
a) Finančni odhodki za obresti in iz drugih obvez. do podjetij v skupini
c) Drugi finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti
14. Davek iz dobička iz rednega delovanja
15. Čisti poslovni izid iz rednega delovanja
16. Izredni prihodki
17. Izredni odhodki
a) Izredni odhodki brez prevrednotovalnega popravka kapitala
18. Poslovni izid zunaj rednega delovanja
19. Davek iz dobička
20. Drugi davki, ki niso izkazani v drugih postavkah
21. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

IZKAZ FINANČNIH TOKOV ZA LETO 2003
A) Finančni tokovi pri poslovanju
a) Pritoki pri poslovanju
Poslovni prihodki
Izredni prihodki, ki se nanašajo na poslovanje
Začetne manj končne poslovne terjatve
b) Odtoki pri poslovanju
Poslovni odhodki brez amortizacije in dolgoročnih rezervacij
Izredni odhodki, ki se nanašjo na poslovanje
Končne manj začetne zaloge
Začetni manj končni poslovni dolgovi
Začetne manj končne pasivne kratkoročne čas. razmejitve
c) Prebitek pritokov pri posl. ali prebitek odtokov pri posl.
B) Finančni tokovi pri naložbenju
a) Pritoki pri naložbenju
Pobotano zmanjšanje opredmetenih osnovnih sredstev
Pobotno zmanjšanje dolgoročnih finančnih naložb
Pobotno zmanjšanje kratkoročnih finančnih naložb
b) Odtoki pri naložbenju
Finančni odhodki, ki senanašajo na naložbenje
Pobotano povečanje nepredmetenih dolgoročnih sredstev
Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih naložb
c) Prebitek pritokov pri nalož. ali pribitek odtkov pri nalož.
C) Finančni tokovi pri financiranju
a) Pritoki pri financiranju
Finančni prihodki, ki se nanašajo na financiranje
Povečanje kapitala
Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih dolgov
b) Odtoki pri financiranju
Finančni odhodki, ki se nanašajo na financiranje
Zmanjšanje kapitala
Pobotano zmanjšanje dolgoročnih rezervacij
Pobotano zmanjšanje dolgorčnih finančnih dolgov
c) Prebitek pritokov pri fin. ali prebitek odtokov pri fin.
Č) Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov
x) Finančni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc)
y) Začetno stanje denarih sredstev in njihovih ustreznikov

Št.
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2003
91.066
0
54
456
60.260
40.401
19.859
37.775
27.685
4.214
5.876
21.927
13.554
8.373
0
601
601
21.552
257
21.295
0
-50.539
1.946
69
69
1.877
0
0
-48.662

2002
108.666
0
1.082
0
68.110
41.523
26.587
50.244
38.205
6.162
5.877
15.971
15.971
0
60
14.045
14.045
19.070
590
18.480
0
-57.752
1.119
963
963
156
0
0
-57.596

2003

2002

99.237
91.576
1.946
5.715
86.992
106.408
69
-439
-6.326
-12.720
12.245

107.587
109.748
1.119
-3.280
104.369
118.414
963
48
-7.889
-7.167
3.218

1.103
720
383
0
1.563
0
1.278
285
-460

3.417
0
3.261
156
1.133
793
340
0
2.284

26.839
601
2.616
23.622
37.930
21.552
0
429
15.949
-11.091
1.072
694
378

29.377
14.045
0
15.332
41.806
19.070
2.986
10.429
9.321
-12.429
378
-6.927
7.305
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Preglednica gibanja kapitala na dan 31. 12. 2002
Gibanje kapitala
A. Stanje 1.1.2002
B. Premiki v kapital
d) Vnos čistega posl.izida
C. Premiki iz kapitala
a) lastne delnice
D. Stanje 31.12.2002
BIL. IZGUBA 31.12.2002

Osnovni
kapital
67.798
0
0
0
0
67.798

Zakonske
rezerve
49.703
0
0
0
0
49.703

Kapitalske
rezerve
40.710
0
0
0
0
40.710

Rezerve za
last. deleže
3.369
0
0
-2.986
-2.986
383

Druge rez.
iz dobička
0
0
0
0
0
0

Prenesena
čista izguba
-55.437
0
0
0
0
-55.437
-55.437

Čista izguba
posl. leta
0
-29.506
-29.506
0
0
-29.506
-29.506

Sploš. prevr.
popr. kapitala
72.149
0
0
0
0
72.149

Rezerve za
last. deleže
383
0
0
0
-383
-383
0

Druge rez.
iz dobička
0
0
0
0
0

Prenesena
čista izguba
-84.943
0
0
0
84.943
84.943
0
0

Čista izguba
posl. leta
0
-47.460
-47.460
0
47.460
47.460
0
0

Sploš.prevr.
popr. kapitala
72.149
0
0
0
-38.991
-38.991
33.158

Skupaj
178.292
-29.506
-29.506
-2.986
-2.986
145.800
-84.943

Preglednica gibanja kapitala na dan 31. 12. 2003
Gibanje kapitala
A. Stanje 1. 1. 2003
B. Premiki v kapital
d) Vnos čistega posl. izida
C. Premiki v kapitalu
Č. Premiki iz kapitala
b) pokrivanje izgube
D. Stanje 31. 12. 2003
BIL. IZGUBA 31. 12. 2003

Osnovni
kapital
67.798
0
0
0
0
0
67.798

Zakonske
rezerve
49.703
0
0
383
-50.086
-50.086
0

Bilančni dobiček – družba Jelen d.d., na
dan 31. 12. 2003 ne izkazuje bilančnega dobička.
Revizijski pregled letnega poročila družbe Jelen d.d. za poslovno leto 2003 je opravila revizijska družba M – revizija in svetovanje, d.o.o.
Mnenje pooblaščenega revizorja o letnem poročilu je pritrdilno s pojasnevalnim
odstavkom glede dvoma o nadaljevanju
poslovanja, kolikor ne bodo rešeni spori in
realiziran program sanacije, iz maja 2003
Celotno revidirano letno poročilo je na
vpogled na sedežu družbe.
Revidirano letno poročilo bo Ajpesu vročeno najkasneje do 30. 6. 2004.
Jelen d.d. Slovenske Konjice
Ob-15640/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Ljubljana, Trg OF 13,
objavlja na podlagi 29. in 44. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03)
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet javne ponudbe je parcela
št. 647/1 – poslovna stavba in dvorišče,
pripisana k vl. št. 60, k.o. Jamna. Skupna
izmera je 2.468 m². Parcela se nahaja v
centru naselja Sv. Jurij ob Ščavnici. Dostop
do parcele je iz glavne ceste po stranski
poti (služnost poti). Objekt ima komunalno
opremljenost kolektivne rabe, odvodnjavanje, javno razsvetljavo in individualno rabo
električne in vodovodne napeljave.
2. Rok za zbiranje ponudb je 30 dni po
objavi.
3. Izklicna cena nepremičnine je
6,804.750 SIT.
4. Ponudniki morajo pred potekom roka
položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene,
ki se vplača na račun Proračuna Republike
Slovenije št. 01100-6300109972 sklic na
štev. 18 3311-7141998. Ponudniki, ki po
končanem zbiranju ponudb ne bodo uspeli,
bo kavcija vrnjena v roku 30 dni po preteku
roka za zbiranje ponudb.
5. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. O
najugodnejšem ponudniku bo odločala

Kapitalske
rezerve
40.710
2.616
2.616
0
-43.326
-43.326
0

0

Komisija Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport za vodenje in nadzor postopkov prodaje premoženja.
6. Pogoji javne ponudbe:
– ponudniki morajo v pisni ponudbi navesti svoje točne podatke (ime, priimek,
naslov, davčno številko, matično številko,
številko transakcijskega računa in naziv ter
naslov banke za vračilo vplačane kavcije);
– ponujeno ceno;
– ponudbi je treba priložiti potrdilo o državljanstvu (fizične osebe), priglasitveni list
(samostojni podjetniki) ali izpis iz sodnega
registra (pravne osebe) in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravna oseba);
– potrdilo o plačilu kavcije.
7. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno.
8. Najugodnejši ponudnik je dolžan
plačati kupnino v roku 8 dni od podpisa
pogodbe.
9. Predpisane davčne dajatve na promet
z nepremičnino in stroške v zvezi z vpisom
v zemljiško knjigo plača kupec.
10. Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa.
11. Podrobnejši podatki in informacije
glede predmeta prodaje so dostopni na
Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport,
Služba za investicije, tel. 01/478-42-00,
faks 01/478-43-29. Ogled nepremičnine
je možen po predhodni najavi po telefonu
01/478-42-63 (Mitja Maruško).
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Ob-15641/04
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 74/98), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02) in v skladu z
Uredbo o odprodaji, oddaji ali zamenjavi
nepremičnin in premičnin v lasti Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 52/98 in uredba Ur.
l. RS, št. 61/99), uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03),
sklepa občinskega sveta Občine Kungota na
3. redni seji občinskega sveta z dne 19. 2.
2003 objavlja Občina Kungota

Skupaj
145.800
-44.844
-44.844
383
-383
0
100,956
0

javno zbiranje ponudb
za prodajo nezazidanega stavbnega
zemljišča
1. Predmet: prodaje:
a) Nezazidano stavbno zemljišče, ki
se nahaja na parc. št.: 231/7, vrsta rabe
pašnik, k.o. Slatinski dol v velikosti 799 m2,
231/9, vrsta rabe pašnik, k.o. Slatinski dol
v velikosti 875 m2, 231/11, vrsta rabe pašnik, k.o. Slatinski dol v velikosti 919 m2,
231/12, vrsta rabe pašnik, k.o. Slatinski
dol v velikosti 866 m2, 231/14, vrsta rabe
pašnik, k.o. Slatinski dol v velikosti 500 m2,
231/16, vrsta rabe pašnik, k.o. Slatinski dol
v velikosti 580 m2. Prodajna cena zemljišč
je najmanj tolarska protivrednost 11,04
EUR po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila.
b) Nezazidano stavbno zemljišče, ki se
nahaja na parc. št.: 231/20, vrsta rabe sadovnjak, k.o. Slatinski dol v velikosti 153 m2,
231/18, vrsta rabe sadovnjak, k.o. Slatinski
dol v velikosti 759 m2, 232/5, vrsta rabe sadovnjak, k.o. Slatinski dol v velikosti 438 m2.
Prodajna cena zemljišč je najmanj tolarska
protivrednost 4 EUR po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila.
c) Nezazidano stavbno zemljišče, ki se
nahaja na parc. št. 641/1, vrsta rabe travnik, k.o. Zg. Kungota v velikosti 17.230 m2.
Prodajna cena zemljišča je najmanj tolarska
protivrednost 10 EUR po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila.
Ostali pogoji: del zemljišč, ki so zajeta
pod točko a se prodaja na sledeči način:
– parc. št. 231/7, k.o. Slatinski dol skupno s parc. št. 232/5
– parc. št. 231/9, k.o. Slatinski dol skupno s parc. št. 231/18
– parc. št. 231/11, k.o. Slatinski dol skupno s parc. št. 231/20
Navedena zemljišča se prodajajo skupno, ker so zemljišča s parc. št. 231/11,
231/9, 231/7 vse k.o. Slatinski dol edini dostop do parc. št. 231/20, 231/18 in 232/5 vse
k.o. Slatinski dol
Zemljišča pod točko b so postala last občine Kungota z ozirom na 57. člen Zakona o
javnih skladih (Ur. l. RS, št. 22/00).
2. DDV ni vključen v ceno in ga plača
kupec. Stroške overitve podpisa prodajne
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Št.

pogodbe plača kupec sam. Zemljiškoknjižni
prepis nepremičnine, ki je predmet prodaje,
uredi in plača kupec sam, vendar šele po
plačilu celotne kupnine
3. Druga določila: na razpis se lahko
prijavijo:
– fizične osebe,
– pravne osebe, ki so registrirane.
V pisni ponudbi morajo interesenti predložiti:
– naziv kupca in njegov točen naslov,
– plačilne pogoje,
– ponujeno ceno,
– pravne osebe: izpisek iz sodnega registra in ustrezno overjeno pooblastilo za
vložitev pisne ponudbe, če ponudbo vlaga
pooblaščenec.
Ponudbo mora podpisati pooblaščena
oseba.
Pisne ponudbe morajo biti poslane s
priporočeno pošiljko v 10 dneh od objave
tega razpisa na naslov: Občina Kungota,
Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota z oznako
»Ponudba za javno zbiranje ponudb za prodajo nezazidanega stavbnega zemljišča«
– ne odpiraj!”
Nepravočasne in nepopolne ponudbe ne
bodo upoštevane.
Prodajalec na podlagi tega razpisa ni zavezan skleniti pogodbo o prodaji z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom.
Vse informacije v zvezi s to objavo dobijo zainteresirani na občinskem uradu občine
Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota pri
Miranu Zupetu ali po tel. 02/655-05-03.
Prispele ponudbe bo ocenila komisija
v roku 5 dni od poteka razpisa. Odpiranje
ponudb ni javno. Prednost pri izbiri bo imel
ponudnik, ki bo ponudil višjo ceno in boljše
plačilne pogoje.
Najugodnejši ponudnik oziroma kupec
mora skleniti pogodbo o nakupu v 15 dneh
po prejemu obvestila o izbiri in plačati kupnino v pogodbenem roku, sicer bo pogodba
razveljavljena.
Občina Kungota

3. Nepremičnina bo prodana ponudniku,
ki bo ponudil najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnine, se šteje,
da odstopa od pogodbe. V tem primeru se
kavcija ne vrača.
5. Način in rok plačila:
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati
kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UJP Urad Ljubljana št.
01100-6030230073.
Položena kavcija se všteje v kupnino.
6. Višina kavcije:
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne
cene na transakcijski račun pri UJP Urad
Ljubljana št. 01100- 6030230073.
Po opravljenem odpiranju ponudb se
ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
kavcija vrne v roku 8 dni, brez obresti.
7. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc,
tel. 01/589-73-17.
8. Predložitev ponudb.
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 29. 6. 2004, do 14 ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup
hladilnih celic v Lenartu – ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokiranega računa,
– izpisek iz sodnega registra,ne starejši
od 30 dni,ter pooblastilo osebi za zastopanje, na odpiranju ponudb za pravne osebe,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik
fizična oseba.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 30. 6. 2004 ob 13. uri,
v sejni sobi, VII nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod RS za blagovne rezerve

Št. 1775
Ob-15872/04
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnine
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja hladilnice;
b) kraj: Delamaris Izola d.d., Tovarniška
ulica 13, Izola;
c) vrsta nepremičnine: parc. št. 104/2,
poslovna stavba 119 m2, zknj. vl. št. 50, k.o.
Izola – mesto,v naravi polovica hladilne komore, s pripadajočimi skupnimi napravami
in opremo za njeno delovanje.
Izhodiščna cena je 11,688.000 SIT.
d) nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno – kupljeno. Predpisane davčne
dajatve na promet nepremičnin in stroške
prepisa plača kupec.
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku,
ki bo ponudil najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.

4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnine, se šteje,
da odstopa od pogodbe. V tem primeru se
kavcija ne vrača.
5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino ob podpisu pogodbe na
transakcijski račun pri UJP Urad Ljubljana
št. 01100-6030230073.
Položena kavcija se všteje v kupnino.
6. Višina kavcije
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne
cene na transakcijski račun pri UJP Urad
Ljubljana št. 01100- 6030230073.
Po opravljenem odpiranju ponudb se
ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
kavcija vrne v roku 8 dni, brez obresti.
7. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc,
tel. 01/589-73-17.
8. Predložitev ponudb.
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 29. 6. 2004, do 14. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup
hladilnice v Izoli – ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokiranega računa,
– izpisek iz sodnega registra,ne starejši
od 30 dni, ter pooblastilo osebi za zastopanje, na odpiranju ponudb za pravne osebe,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik
fizična oseba.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 30. 6. 2004 ob 14. uri,
v sejni sobi, VII nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod RS za blagovne rezerve
Št. 1775
Ob-15873/04
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja hladilniških celic;
b) kraj: Lenart, Sadjarstvo Lenart d.o.o.;
c) vrsta nepremičnine: hladilniški celici
št. 16 in 17, v neto izmeri 280.63 m2, s pripadajočimi skupnimi napravami in ostalimi
prostori v objektu, v deležu 2/16, oziroma
408,98 m2, stavbno zemljišče v deležu 2/16,
kar predstavlja 2014,25 m2 na parc. št. 1200
in 1201, zknj. vl. št. 720, k.o. Lenart.
Izhodiščna cena je 78,973.000 SIT.
d) nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno- kupljeno. Predpisane davčne
dajatve na promet nepremičnin in stroške
prepisa plača kupec.
Hladilniški celici s pripadajočim deležem
na skupnih napravah in zemljišču predstavljata idealni solastniški delež, na katerem
obstaja predkupna pravica solastnika.

Stran

Št. 1775
Ob-15874/04
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja kovinskega silosa za žito;
b) kraj: Metlika,območje Kmetijske zadruge Metlika z.o.o.;
c) vrsta nepremičnine: 1 kovinski silos za
žito z zmogljivostjo 400 ton, s funkcionalno
opremo, kar predstavlja 6/1000 parcele št.
2300/4, vl. št. 1340 k.o. Metlika.
Izhodiščna cena je 4,764.000 SIT.
d) nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno- kupljeno. Predpisane davčne
dajatve na promet nepremičnin in stroške
prepisa plača kupec.

Stran
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Silosna celica s pripadajočo opremo in
deležem na skupnih napravah predstavlja
idealni solastniški delež, na katerem obstaja predkupna pravica solastnika.
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku,
ki bo ponudil najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnine, se šteje,
da odstopa od pogodbe. V tem primeru se
kavcija ne vrača.
5. Način in rok plačila:
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati
kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UJP Urad Ljubljana št.
01100-6030230073.
Položena kavcija se všteje v kupnino.
6. Višina kavcije:
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne
cene na transakcijski račun pri UJP Urad
Ljubljana št. 01100-6030230073.
Po opravljenem odpiranju ponudb se
ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
kavcija vrne v roku 8 dni, brez obresti.
7. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc,
tel. 01/589-73-17.
8. Predložitev ponudb.
Pisne ponudbe je potrebno predložiti do
28. 6. 2004, do 14. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup
silosa v Metliki – ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokiranega računa,
– izpisek iz sodnega registra,ne starejši
od 30 dni,ter pooblastilo osebi za zastopanje, na odpiranju ponudb za pravne osebe,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik
fizična oseba.
Polni naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 29. 6. 2004 ob 9. uri, v
sejni sobi, VII nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod RS za blagovne rezerve
Št. 1775
Ob-15875/04
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja podnega skladišča in hladilnice;
b) kraj: Bistriške mesnine d.d. – v stečaju, Slovenska Bistrica, Zadružna ul. 4;
c) vrsta nepremičnin: 52/100 parc.
št. 452/12, vl. št. 2338, k.o. Slovenska Bistrica, ki v naravi predstavlja hladilnico s površino 146 m2, z zmogljivostj 102 toni, hlajenje
–25°C in podno skladišče 278 m2,
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d) nepremičnini v lasti Zavoda RS za
blagovne rezerve se odprodajata v celoti,
po sistemu videno – kupljeno. Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnin in
stroške prepisa plača kupec.
Podno skladišče in hladilnica s pripadajočo opremo in deležem na skupnih
napravah predstavljajo idealni solastniški
delež, na katerem obstaja predkupna pravica solastnika.
3. Izhodiščna cena znaša 34,594.000
SIT.
4. Nepremičnini bosta prodani ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
5. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnin, se šteje, da
odstopa od pogodbe. V tem primeru se
kavcija ne vrača.
6. Način in rok plačila:
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati
kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UJP Urad Ljubljana št.
01100-6030230073.
Položena kavcija se všteje v kupnino.
7. Višina kavcije:
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne
cene na transakcijski račun pri UJP Urad
Ljubljana št. 01100-6030230073.
Po opravljenem odpiranju ponudb se
ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
kavcija vrne v roku 8 dni, brez obresti.
8. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc, tel.
01/589-73-17.
9. Predložitev ponudb.
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 29. 6. 2004, do14. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup
hladilnice in podnega skladišča v Slovenski
Bistrici – ne odpiraj«
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokiranega računa,
– izpisek iz sodnega registra, ne starejši
od 30 dni, ter pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju ponudb, za pravne osebe,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik
fizična oseba.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 30. 6. 2004 ob 11. uri,
v sejni sobi, VII nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod RS za blagovne rezerve
Št. 1775
Ob-15876/04
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo silosov
za moko
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:

a) odprodaja silosov za moko;
b) kraj in vrsta objektov: 1. Pekarna Mlinotest – Kruh Koper d.o.o., Ulica 15. maja
12, Koper, kovinski silos zmogljivosti 50
ton.
Izhodiščna cena je 831.000 SIT (brez
zemljišča).
2. »Mlinotest« Pekarna Sežana d.o.o.,
Cesta na Lenivec 3, Sežana, kovinski silos prevlečen s poliestrom z zmogljivostjo
50 ton in 16 ton zmogljivosti v drugem silosu, z zmogljivostjo 50 ton.
Izhodiščna cena je 373.000,00 SIT (brez
zemljišča).
3. Pekarna Mura, Lackova 2, Gornja
Radgona (Mlinopek), kovinski silos za
moko z zmogljivostjo 50 ton, s funkcionalno
opremo.
Izhodiščna cena je 1.208.000,00 SIT
(brez zemljišča)
Silosi s pripadajočo opremo in deležem
na skupnih napravah predstavljajo idealne
solastniške deleže, na katerih obstajajo
predkupne pravice solastnikov.
3. Silosi se odprodajajo posamično ali v
celoti, po sistemu videno- kupljeno. Predpisane davčne dajatve in stroške prepisa
plača kupec.
4. Silosi bodo prodani ponudnikom, ki
bodo ponudili najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
5. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji silosov, se šteje, da odstopa
od pogodbe.
V tem primeru se varščina ne vrača.
6. Način in rok plačila:
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino ob podpisu pogodbe na
transakcijski račun pri UJP Urad Ljubljana
št. 01100-6030230073.
Položena varščina se všteje v kupnino.
7. Višina varščine:
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti varščino v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun pri UJP Urad
Ljubljana št. 01100-6030230073.
Po opravljenem odpiranju ponudb se
ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
varščina vrne v roku 8 dni, brez obresti.
8. Ogled silosov je možen po predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc, tel.
01/589-73-17.
9. Predložitev ponudb.
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 28. 6. 2004, do14. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup
silosov v (navedite kraj) ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokiranega računa,
– izpisek iz sodnega registra, ne starejši
od 30 dni, ter pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju ponudb za pravne osebe,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik
fizična oseba.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 29. 6. 2004 ob 11. uri,
v sejni sobi v VII nadstropju, na Zavodu
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Št.

Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod RS za blagovne rezerve

Polni naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 29. 6. 2004 ob 13. uri,
v sejni sobi, VII nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod RS za blagovne rezerve

Št. 1775
Ob-15877/04
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja podnega skladišča;
b) kraj: Litija, območje Predilnice Litija;
c) vrsta nepremičnine: parc. št. 1343/17,
dvorišče 2496 m2, parc. št. 1343/37, stavba
1774 m2, parc. št. 1343/69, stavba 30 m2,
parc. št. 1343/77, stavba 24 m2 in parc. št.
1343/80, travnik 147 m2, vl. št. 1004 vse
k.o. Hotič.
Izhodiščna cena je 200,600.000 SIT.
d) nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno- kupljeno. Predpisane davčne
dajatve na promet nepremičnin in stroške
prepisa plača kupec.
3. Cenitev nepremičnine je pripravil sodno zapriseženi cenilec.
4. Nepremičnina bo prodana ponudniku,
ki bo ponudil najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
5. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnine, se šteje,
da odstopa od pogodbe. V tem primeru se
kavcija ne vrača.
6. Način in rok plačila:
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati
kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UJP Urad Ljubljana št.
01100-6030230073.
Položena kavcija se všteje v kupnino.
7. Višina kavcije:
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne
cene na transakcijski račun pri UJP Urad
Ljubljana št. 01100- 6030230073.
Po opravljenem odpiranju ponudb se
ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
kavcija vrne v roku 8 dni, brez obresti.
8. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc,
tel. 01/589-73-17.
9. Predložitev ponudb.
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 30. 6. 2004, do 14. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup
podnega skladišča v Litiji – ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokiranega računa,
– izpisek iz sodnega registra,ne starejši
od 30 dni,ter pooblastilo osebi za zastopanje, na odpiranju ponudb za pravne osebe,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik
fizična oseba.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 1. 7. 2004 ob 9. uri, v
sejni sobi, VII nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod RS za blagovne rezerve
Št. 1775
Ob-15878/04
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja podnega skladišča;
b) kraj: Preskrba p.o.Sežana, Poslovalnica Podgrad, Podgrad 13;
c) vrsta nepremičnine: 1/3 nepremičnine
na parc. št. 109, vl. št. 683, k.o. Podgrad, v
naravi skladišče, v izmeri 190 m2,
d) nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno- kupljeno. Predpisane davčne
dajatve na promet nepremičnin in stroške
prepisa plača kupec.
Izhodiščna cena je 12,818.000 SIT.
Podno skladišče s pripadajočim deležem
na skupnih napravah predstavlja idealni solastniški delež, na katerem obstaja predkupna pravica solastnika.
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku,
ki bo ponudil najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnine, se šteje,
da odstopa od pogodbe. V tem primeru se
kavcija ne vrača.
5. Način in rok plačila:
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati
kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UJP Urad Ljubljana št.
01100-6030230073.
Položena kavcija se všteje v kupnino.
6. Višina kavcije:
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne
cene na transakcijski račun pri UJP Urad
Ljubljana št. 01100- 6030230073.
Po opravljenem odpiranju ponudb se
ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
kavcija vrne v roku 8 dni, brez obresti.
7. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc,
tel. 01/589-73-17.
8. Predložitev ponudb.
Pisne ponudbe je potrebno predložiti do
28. 6. 2004, do 14. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup podnega skladišča v Podgradu – ne
odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokiranega računa,
– izpisek iz sodnega registra,ne starejši
od 30 dni,ter pooblastilo osebi za zastopanje, na odpiranju ponudb za pravne osebe,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik
fizična oseba.

Stran

Št. 1775
Ob-15879/04
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja podnega skladišča,
b) kraj: Preskrba p.o., Partizanska c. 71,
Sežana,
c) vrsta nepremičnine: 86/100 poslovne stavbe v izmeri 802 m2, na parceli št.
3745/431 vl. št. 2736, k.o. Sežana,
d) nepremičnina se odprodaja po sistemu videno-kupljeno. Predpisane davčne
dajatve na promet nepremičnin in stroške
prepisa plača kupec.
Izhodiščna cena je 74,720.000 SIT.
Podno skladišče s pripadajočim deležem
na skupnih napravah predstavlja idealni solastniški delež, na katerem obstaja predkupna pravica solastnika.
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku,
ki bo ponudil najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnine, se šteje,
da odstopa od pogodbe. V tem primeru se
kavcija ne vrača.
5. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UJP
Urad Ljubljana št. 01100-6030230073.
Položena kavcija se všteje v kupnino.
6. Višina kavcije
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne
cene na transakcijski račun pri UJP Urad
Ljubljana št. 01100-6030230073.
Po opravljenem odpiranju ponudb se
ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
kavcija vrne v roku osem dni, brez obresti.
7. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc,
tel. 01/589-73-17.
8. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 28. 6. 2004, do 14. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup
podnega skladišča v Sežani – ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokiranega računa,
– izpisek iz sodnega registra, ne starejši
od 30 dni, ter pooblastilo osebi za zastopanje, na odpiranju ponudb za pravne osebe,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik
fizična oseba.
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b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 28. 6. 2004 ob 14.
uri, v sejni sobi, VII. nadstropje, na Zavodu
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod RS za blagovne rezerve
Št. 1775
Ob-15880/04
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja dela podnega skladišča,
b) kraj: Rogaška Slatina, Mercator SVS
d.d. Ptuj,
c) vrsta nepremičnine: 75/1000 parc. št.
843/4, št. zknj. vl. 1190, k.o. Rogaška Slatina, v naravi del podnega skladišča v izmeri
158,90 m2.
Izhodiščna cena je 16,314.000 SIT,
d) nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno - kupljeno. Predpisane davčne
dajatve na promet nepremičnin in stroške
prepisa plača kupec.
Del podnega skladišča, s pripadajočim
deležem na skupnih napravah in zemljišču predstavlja idealni solastniški delež, na
katerem obstaja predkupna pravica solastnika.
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku,
ki bo ponudil najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnine, se šteje,
da odstopa od pogodbe. V tem primeru se
kavcija ne vrača.
5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati
kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UJP Urad Ljubljana št.
01100-6030230073.
Položena kavcija se všteje v kupnino.
6. Višina kavcije
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne
cene na transakcijski račun pri UJP Urad
Ljubljana št. 01100- 6030230073.
Po opravljenem odpiranju ponudb se
ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
kavcija vrne v roku osem dni, brez obresti.
7. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc,
tel. 01/589-73-17.
8. Predložitev ponudb.
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 29. 6. 2004, do 14. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup podnega skladišča v Rogaški Slatini
– ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokiranega računa,
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– izpisek iz sodnega registra, ne starejši
od 30 dni, ter pooblastilo osebi za zastopanje, na odpiranju ponudb za pravne osebe,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik
fizična oseba.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 30. 6. 2004 ob 9. uri,
v sejni sobi, VII. nadstropje, na Zavodu
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod RS za blagovne rezerve
Št. 466-13/2002-04
Ob-15955/04
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina, na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št.
72/93 in kasnejše spremembe in dopolnitve), 10. člena Statuta Občine Ajdovščina
(Ur. glasilo št. 7/99 in Ur.l. RS, št. 2/02) in
določil Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in št. 77/03)
ter sklepa Sveta Občine Ajdovščina z dne
4. 3. 2003, objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnin
1. Predmet javne ponudbe je prodaja naslednjih nepremičnin:
A) Nezazidano stavbno zemljišče
Parcelne
Kultura
številke

Razred

Površina
m2

3.017

1747/1

njiva

3

1747/4

njiva

3

234

1747/5
1771/3

travnik
travnik

3
3

1.338
717

1752/1

vodotok

1753

pot

1720/3

cesta

738

1820/1

zelenica

178

2118
1.021

vse k.o. Ajdovščina.
Gradnja na zemljiščih, ki vsa ležijo
znotraj območja Zazidalnega načrta »Ajdovščina-pod obvoznico« (Uradni list RS,
št. 87/99) (v nadaljevanju: ZN) je pogojena
z navedenim Zazidalnim načrtom in predvideva gradnjo:
– bencinskega servisa s spremljajočim
programom (trgovina, točilnica, skladišča,
spremljajoči prostori, avtopralnica, sanitarije, transformatorska postaja, skladišče
jeklenk gospodinjskega plina),
– funkcionalne enote parkirišče tovornjakov 1, kjer se uredi 45 parkirnih mest za
vlačilce, 6 za male tovornjake in 50 mest za
osebna vozila voznikov tovornjakov,
– funkcionalne enote parkirišče tovornjakov 2, kjer se uredi 42 parkirnih mest za
vlačilce, 7 za male tovornjake in 32 mest za
osebna vozila voznikov tovornjakov.
V skladu z 38. členom ZN so dopustna
odstopanja od namembnosti objektov in
rabe površin v ZN, vendar samo v smislu ustreznejšega koriščenja površin, brez
odstopanja od globalne namembnosti območja.
2. Izklicna cena
A) Prodajajo se skupaj vsa zgoraj navedena zemljišča. Najmanjša ponudbena
cena znaša 51,485.500 SIT. Poleg vrednosti

zemljišča, ki ne zajema DDV oziroma davka na promet nepremičnin, je kupec dolžan
poravnati tudi sorazmerni del vrednosti obstoječe komunalne infrastrukture, ki za celotno območje ZN Ajdovščina-Pod obvoznico
v površini 30.100 m2 znaša 47,305.984 SIT.
Sorazmerni del vrednosti komunalne opreme za zemljišča, ki so predmet te javne ponudbe znaša 31,11% celotne vrednosti komunalne opreme, oziroma 14,712.216 SIT.
B) Komunalna infrastruktura v območju
ZN obsega: vodovodno omrežje, VN elektro
omrežje, telefonsko omrežje, meteorno kanalizacijo, fekalno kanalizacijo, plinovodno
omrežje in cestni priključek na Servisno obvozno cesto. Natančni pogoji komunalnega
urejanja so opredeljeni v V. poglavju ZN.
C) Kupec je dolžan poleg kupnine za
zemljišče plačati tudi davek na dodano vrednost (za nezazidana stavbna zemljišča) in
davek na promet nepremičnin (za zazidana
stavbna zemljišča).
D) Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo Občini
Ajdovščina ponudil najvišjo ceno za zemljišče, vendar najmanj v višini ponudbene
cene.
3. Čas in naslov za oddajo ponudbe:
pisne ponudbe naj ponudniki v zaprti in zapečateni ovojnici pošljejo na naslov Občina
Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za
prodajo nepremičnin v ZN Ajdovščina – Pod
obvoznico«. Ponudbe, poslane po pošti ali
dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina,
se bodo upoštevale le, če bodo prispele
do ponedeljka, 5. 7. 2004 do 10. ure. Javno
odpiranje prispelih pisnih ponudb bo potekalo v istega dne ob 10.15, v sejni sobi
Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270
Ajdovščina.
4. Drugi pogoji
Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnin lahko sodelujejo fizične osebe, ki
so državljani držav članic Evropske unije,
pravne osebe s sedežem v državah, ki so
članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in
ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje
za pridobitev lastninske pravice tujcev na
nepremičninah v RS.
Nepremičnine se prodajajo v stanju kakršnem so, po sistemu »videno-kupljeno«.
Interesenti morajo za pristop k javni ponudbi poleg ponudbene cene še priložiti:
– potrdilo o vplačani varščini v višini
6,000.000 SIT na Podračun EZR Občine
Ajdovščina št. 01201-0100014597, odprt
pri Upravi RS za javna plačila;
– potrdilo o državljanstvu za fizične
osebe oziroma izvirnik ali overjeno kopijo
izpiska iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, za pravne osebe;
– št. transakcijskega računa ponudnika,
na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe.
Izbrani bodo ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje in ponudili najvišjo ceno.
Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po
prejemu sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika in plačati celotno kupnino za zemljišče vključno z davkom na dodano vrednost in davkom na promet nepremičnin ter
vrednost komunalne opreme v roku 8 dni od
sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine oziroma stroška
komunalne opreme v roku, ki je določen, je
bistven element pravnega posla. Kolikor
kupec ne poravna kupnine oziroma stroška
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Št.

komunalne opreme na določen način in v
določenem roku, se šteje kupoprodajna pogodba za razdrto.
Za sestavo pogodbe poskrbi Občina
Ajdovščina, kupec pa je dolžan plačati stroške potrditve pogodbe v notarskem zapisu.
Ostala določila, pomembna za ureditev odnosov med prodajalcem in kupcem, se opredelijo v pogodbi.
Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku 8 dni
od dneva izbora najugodnejšega ponudnika.
Če najugodnejši ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo vplačana varščina zapadla v korist Občine Ajdovščina.
Ogled zemljišča je možen ob predhodni
najavi na kraju samem, in sicer v ponedeljek, 21. 6. 2004 od 10. do 11. ure. Dodatne
informacije, kakor tudi fotokopijo Odloka o
zazidalnem načrtu za območje Ajdovščina

Ob-15792/04
1. Ustanovitelj družbe ŠPORT EL 2000,
tovarna športnega orodja, Begunje na Gorenjskem, d.o.o., s sedežem Begunje 1,
Begunje na Gorenjskem, je dne 23. 9. 2003
sprejel sklep o začetku postopka redne likvidacije nad družbo.
2. Za likvidacijskega upravitelja je bil
imenovan Andrej Kokot, Stanka Lapuha 10,
Radovljica.
3. Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom opr. št. Srg 1353/2003 z dne 7. 1. 2004
v sodni register vpisano začetek redne likvidacije nad družbo ŠPORT EL 2000, tovarna

športnega orodja, Begunje na Gorenjskem,
d.o.o. – v likvidaciji, s sedežem Begunje 1,
Begunje na Gorenjskem.
4. Upniki družbe ŠPORT EL 2000, tovarna
športnega orodja, Begunje na Gorenjskem,
d.o.o. – v likvidaciji, s sedežem Begunje 1,
Begunje na Gorenjskem, se pozivajo, da v
roku 30 dni, od dneva objave tega poziva
v Uradnem listu RS, prijavijo svoje terjatve
do družbe v likvidaciji in jih v dveh izvodih s
priloženimi dokazili o temelju in višini svojih
terjatev pošljejo na naslov: Andrej Kokot, Ul.
Stanka Lapuha 10, 4240 Radovljica.
5. Likvidacijski upravitelj vse dolžnike
družbe ŠPORT EL 2000, tovarna športnega
orodja, Begunje na Gorenjskem, d.o.o. – v
likvidaciji, s sedežem Begunje 1, Begunje
na Gorenjskem, poziva, da nemudoma
poravnajo svoje obveznosti do družbe v
likvidaciji.
ŠPORT EL 2000 – v likvidaciji,
Begunje na Gorenjskem, d.o.o.

Velika Dolina, dokler so podani razlogi za
zastopanje.
2. Sklep se objavi na oglasni deski naslovnega organa in v Uradnem listu RS.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba na
podlagi 258. člena ZUP ni dovoljena.

746, k.o. Velika Dolina, dokler so podani
razlogi za zastopanje.
2. Sklep se objavi na oglasni deski naslovnega organa v Uradnem listu RS.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba na
podlagi 258. člena ZUP ni dovoljena.

Št. 465-21/2003-1423
Ob-15776/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Brežice, izdaja na podlagi prvega odstavka
51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00 in
52/02 – v nadaljevanju: ZUP), po pooblastilu načelnika Upravne enote Brežice št.
031-1/2004-1/5 z dne 1. 4. 2004, po uradni
dolžnosti, v zadevi razlastitve zemljišča, last
Taže Bajnič, naslednji sklep;
1. Nataša Planinc iz Brežic, Bizeljska c. 25,
roj. 8. 1. 1967, se postavi za začasno zastopnico razlastitvenemu zavezancu, neznanega
prebivališča na območju Republike Hrvaške,
Taži Bajnič, nazadnje stanujoči v Mali Jazbini
2, 10432 Bregana, Republika Hrvaška.
Začasna zastopnica bo razlastitveno zavezanko zastopala v postopku razlastitve zemljišč parc. št. 10/11, vl. št. 761, k.o. Velika Dolina, dokler so podani razlogi za zastopanje.
2. Sklep se objavi na oglasni deski naslovnega organa in v Uradnem listu RS.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba na
podlagi 258. člena ZUP ni dovoljena.

Št. 465-3/2004-1423
Ob-15779/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Brežice, izdaja na podlagi prvega odstavka
51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00 in
52/02 – v nadaljevanju: ZUP), po pooblastilu načelnika Upravne enote Brežice, št.
031-1/2004-1/2 z dne 1. 4. 2004, po uradni
dolžnosti,v zadevi razlastitve zemljišča, last
Katkić Katarine, naslednji sklep;
1. Nataša Planinc iz Brežic, Bizeljska c.
25, roj. 8. 1. 1967, se postavi za začasno zastopnico razlastitveni zavezanki, neznanega
prebivališča na območju Republike Hrvaške,
Katarini Katkić, nazadnje stanujoči v Podvrhu 81, p. 10432 Bregana, R Hrvaška.
Začasna zastopnica bo razlastitveno zavezanko zastopala v postopku razlastitve
zemljišč parc. št. 300/134 in 300/163, vl. št.
1405, k.o. Velika Dolina, dokler so podani
razlogi za zastopanje.
2. Sklep se objavi na oglasni deski naslovnega organa in v Uradnem listu RS.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba na
podlagi 258. člena ZUP ni dovoljena.

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 2/05-32-21102-462/2002-28 Ob-15655/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2.
2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča za Babič Tomaža, sedaj
neznanega prebivališča, izdaja po uradni
dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Babič Tomažu, roj. 20. 9. 1973, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Adamičeva ulica 10, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 465-12/2003-1423
Ob-15773/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Brežice izdaja na podlagi prvega odstavka
51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00
in 52/02 – v nadaljevanju ZUP), po pooblastilu načelnika Upravne enote Brežice št.
031-1/2004-1/5 z dne 1. 4. 2004, po uradni
dolžnosti, v zadevi razlastitve zemljišča, last
Slavka Grdanca, naslednji sklep;
1. Nataša Planinc iz Brežic, Bizeljska c.
25, roj. 8. 1. 1967, se postavi za začasno zastopnico razlastitveni zavezanki, neznanega
prebivališča na območju Republike Slovenije, Slavku Grdancu, nazadnje stanujočem v
Mrzlavi vasi 23, p. 8262 Krška vas.
Začasna zastopnica bo razlasitveno
zavezanko zastopala v postopku razlastitve zemljišč parc. 4259/2, vl. št. 1904, k.o.

– Pod obvoznico z delnimi grafičnimi prilogami, lahko dobite na sedežu Občine
Ajdovščina ali po tel. 05/365-91-18, kontaktna oseba Sonja Lovrekovič oziroma na
tel. 05/365-91-14, kontaktna oseba Katarina
Ambrožič.
Občina Ajdovščina

Št. 465-20/2003-1423
Ob-15777/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Brežice izdaja na podlagi prvega odstavka
51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00 in
52/02 – v nadaljevanju: ZUP), po pooblastilu načelnika Upravne enote Brežice, št.
031-1/2004-1/5 z dne 1. 4. 2004, po uradni
dolžnosti, v zadevi razlastitve zemljišča, last
Mika in Pera Dekalića, naslednji sklep;
1. Nataša Planinc iz Brežic, Bizeljska c.
25, roj. 8. 1. 1967, se postavi za začasno zastopnico razlastitvenima zavezancema, neznanega prebivališča na območju Republike
Hrvaške, Miku in Peru Dekaliću, nazadnje
stanujočima v Kraju Višnjevac 16, p. 10430
Samobor, Republika Hrvaška.
Začasna zastopnica bo razlastitvena zavezanca zastopala v postopku razlastitve
zemljišč parc. št. 13/139 in 13/141, vl. št.

Stran

Št. 201-366/2004 1208
Ob-15824/04
Republika Slovenija, upravna enota
Novo mesto, Oddelek za upravne notranje
zadeve, izdaja po pooblastilu načelnika št.
031-8/2002 z dne 4. 9. 2002, na podlagi 39.
člena Zakona o matičnem registru (ZMatR,
Ur. l. RS, št. 37/2003) in 51. člena Zakona
o splošnem upravnem postopku (ZUP, Ur.
l. RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02), po uradni
dolžnosti, v upravni zadevi spremembe že
vpisanega podatka v rojstni matični knjigi
pri vpisu rojstva Jožefa Longarja, ki je imel
prijavljeno zadnje stalno prebivališče na
Golniku št. 136, naslednji sklep:
Jožefu Longarju, roj. 30. 8. 1934 v Borštu
pri Dvoru, ki je imel prijavljeno zadnje stalno
prebivališče na Golniku št. 136, in je umrl
6. 3. 2004 na Golniku, se v postopku spre-
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membe že vpisanega podatka v rojstni matični knjigi, postavi začasna zastopnica Majda Struna, uradnica tukajšnjega upravnega
organa, za zastopanje v tem postopku.
Št. 20900-12/2004-1109
Ob-15826/04
Upravna enota Mozirje izdaja v zadevi
ugotovitve dejanskega stalnega prebivališča
za Alojzija Terbovška, na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00,
52/02), v zvezi z 8. členom Zakona o prijavi
prebivališča (Ur. l. RS, št. 9/01) in 44. ter 47.
člena Zakona o državni upravi (Ur. l. RS, št.
83/03-prečiščeno besedilo), po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Alojziju Terbovšku, roj. 14. 7. 1937 v Krnici, državljanu Republike Slovenije, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na naslovu Krnica 38,
se postavi Irena Juvan, zaposlena na Upravni enoti Mozirje.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko toliko časa, dokler v postopek ne vstopi
stranka ali njen pooblaščenec.
Št. 2/05-32-21102-337/2003-19 Ob-16002/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2.
2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča za Piralić Zlatana, sedaj
neznanega prebivališča, izdaja po uradni
dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Piralić Zlatanu, roj. 7. 4. 1981, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Celovška
cesta 264, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-32-21102-398/2003-19 Ob-16003/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99,
70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča za Morina Ajeta, sedaj neznanega prebivališča, izdaja po uradni dolžnosti
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Morina Ajetu, roj. 27. 1. 1961, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Ulica prvoborcev 11, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-32-21102-151/2003-17 Ob-16004/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2.
2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stal-
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nega prebivališča za Matulić Franja, sedaj
neznanega prebivališča, izdaja po uradni
dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Matulić Franju, roj. 16. 12. 1955, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Zaloška
cesta 232, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 01-1/2004
Ob-15623/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Sevnica, izdaja, na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o reprezentativnosti
sindikatov (Ur. l. RS, št. 13/93) na vlogo sindikata podjetja Lisca Sevnica, Prešernova 4, 8290 Sevnica, ki ga zastopa Martina
Horžen, naslednjo odločbo
Pravila o delovanju sindikata podjetja Lisca Sevnica, ki so bila z odločbo št.
01100-0001/93-170 z dne 5. 5. 1993 vzeta v
hrambo pri Občini Sevnica in vpisana v evidenco pod zap. št. 08, se vzmejo iz hrambe
in izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 121-10/2004-0504
Ob-15766/04
1. Upravna enota Kranj sprejme v hrambo pravila Sindikata zavoda – vzgoje,
izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Univerza v Mariboru, Fakulteta za
organizacijske vede, s sedežem v Kranju,
Kidričeva cesta 55a (skrajšano pravila
SVIZ UM FOV).
Pravila so vpisana v evidenco statutov in
pravil sindikatov pod zaporedno številko 178.

Objave po Zakonu o
poštnih storitvah
Št. 1/10-7947/1-04
Ob-15825/04
Popravek
Pošta Slovenije, d.o.o., objavlja popravek cenika univerzalne poštne storitve, ki je
bil objavljen v Ur. l. RS, št. 58/04, in sicer so
cene tiskovin v notranje poštnem prometu
naslednje:
Vrsta storitve
1

Cena v SIT Cena v SIT
z DDV
brez DDV
2

3

1. Notranji poštni promet
Tiskovina
do 20 g
31,00
nad 20 g do 100 g
56,00
nad 100 g do 150 g
80,00
nad 150 g do 250 g
110,00
nad 250 g do 500 g
200,00
nad 500 g do 1.000 g 310,00
nad 1.000 g do 2.000 g 450,00

25,83
46,67
66,67
91,67
166,67
258,33
375,00

Pošta Slovenije, d.o.o.

Objave
gospodarskih družb
Ob-15663/04
Skladno z določilom prvega odstavka
516. člena in določilom 528. člena Zakona
o gospodarskih družbah, uprava družbe
Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana,
Dunajska cesta 107, objavlja
obvestilo,
da je bila Okrožnemu sodišču v Ljubljani
dne 4. 6. 2004, predložena pogodba o pripojitvi družbe Mercator Gorenjska, d.d., kot
prevzete družbe k družbi Poslovni sistem
Mercator, d.d., kot prevzemni družbi, ki sta
jo pred tem pregledala nadzorna sveta obeh
družb, udeleženih pri pripojitvi.
Delničarjem družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., sporočamo, da lahko na sedežu
družbe pregledajo listine kot jih določa drugi
odstavek 516. člena ter hkrati opozarjamo
na njihove pravice iz četrtega odstavka 516.
člena in tretjega odstavka 528. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Uprava
Poslovnega sistema Mercator, d.d.
Ob-15664/04
Skladno z določilom 1. odstavka 516.
člena in določilom 528. člena Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe Mercator Gorenjska, d.d., Škofja Loka, Kidričeva
54, objavlja
obvestilo,
da je bila Okrožnemu sodišču v Kranju,
dne 4. 6. 2004 predložena pogodba o pripojitvi družbe Mercator-Gorenjska, d.d., kot
prevzete družbe k družbi Poslovni sistem
Mercator, d.d., kot prevzemni družbi, ki sta
jo pred tem pregledala nadzorna sveta obeh
družb, udeleženih pri pripojitvi.
Delničarjem družbe Mercator Gorenjska,
d.d., sporočamo, da lahko na sedežu družbe
pregledajo listine kot jih določa 2. odstavek
516. člena Zakona o gospodarskih družbah
ter hkrati opozarjamo na njihove pravice iz
4. odstavka 516. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Uprava Mercator Gorenjska, d.d.
Št. 406
Ob-15817/04
Pomurske mlekarne, d.d., Murska Sobota, Industrijska ulica 10, matična številka
5025087, kot prevzemna družba in Mlekopromet, mlekarstvo in sirarstvo, d.d., Ljutomer, Kolodvorska ulica 10, matična številka
5025095, kot prevzeta družba objavljata,
da sta dne 3. 6. 2004 predložili Okrožnemu
sodišu v Murski Soboti Pogodbo o pripojitvi. Delničarje družb se opozarja na pravice
opredeljene v 516. členu ZGD.
Delničarji imajo možnost na sedežu
vsake od družb pregledati Pogodbo o pripojitvi, letna poročila obeh družb za zadnja
tri poslovna leta, zaključna pročila teh družb,
poročila uprav in poročila nadzornih svetov
družb, poročilo o rezviziji pripojitve. Vsakemu delničarju se na njegovo zahtevo brezplačno da prepis navedenih listin.
Pomurske mlekarne, d.d.
mag. Rotdajč Ivan
Mlekopromet, d.d.
Škraban Ernest
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Ob-15978/04
Skupščina Linija Art Trgovina in storitve
d.o.o. Nova Gorica – v likvidaciji je dne 11.
5. 2004 sprejela sklep o likvidaciji družbe
zaradi prenehanja poslovanja. Za likvidacijskega upravitelja je bil imenovan Pelizzon
Nicola, Tolminskih puntarjev 12, Nova Gorica. Likvidacijski upravitelj objavlja v skladu
s 381. členom ZGD poziv upnikom, da svoje
terjatve do družbe pisno prijavijo likvidacijskemu upravitelju v 30 dneh od objave tega
poziva. Obrazložene prijave upniki naslovijo
na likvidacijskega upravitelja na naslov Tolminskih puntarjev 12, 5000 Nova Gorica.
Likvidacijski upravitelj: Pelizzon Nicola

določbami Zakona o gospodarskih družbah
sklicuje uprava družbe

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-15614/04
Skladno z določbo 454. člena ZGD in na
podlagi sklepa družbenika družbe z dne 20.
5. 2004, direktor družbe Hermes - Oprema
zastopstva in trgovina d.o.o., Studenec 7b,
1260 Ljubljana - Polje, vpisane v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, pod vl.
št. 11213600 objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe se zmanjša za
36,440.907,40 SIT tako, da bo po zmanjšanju znašal 35,000.000 SIT. Zmanjšanje
osnovnega kapitala družbe se izvede z
umikom lastnega dela družbe.
Direktor družbe Hermes - oprema zastopstva in trgovina d.o.o. poziva vse upnike, da
se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z
zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Hermes - oprema d.o.o.
Ob-15637/04
Skupščina družbe Ekobon, d.o.o., Zevnikova ulica 11, 4000 Kranj, je dne 25. 5. 2004
na svoji seji sprejela naslednji sklep:
Osnovni kapital družbe se zniža za
70,000.000 tolarjev, kar predstavlja denarno izplačilo.
Na podlagi citiranega sklepa skupščine,
direktor družbe objavlja njen sklep in poziva
upnike na dan objave, da se takoj zglasijo
v družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Ekobon, d.o.o.
Ob-15767/04
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi sklepa
družbenika družbe z dne 18. 5. 2004, direktor družbe BONES d.o.o., Krajnčeva ul. 3,
Maribor, vpisane v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru, pod vložno številko
1/04555/00, objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe v registrirani višini 11,558.857,20 SIT, se zaradi delnega pokritja prenese čiste izgube, zniža za znesek
9,458.857,20 SIT tako, da osnovni kapital
znaša 2,100.000 SIT.
Direktor družbe BONES d.o.o., poziva
vse upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
BONES d.o.o.

Ob-15906/04
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi sklepa družbenika družbe z dne 21. 5. 2004, direktor
družbe EMO – KEMIJA d.o.o., Mariborska
cesta 85, Celje, vpisane v sodni register
Okrožnega sodišča v Celju, pod vlož. št.
10241000 objavlja,
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe v registrirani višini 217,258.815,20 SIT se zniža za znesek
167,258.815,20 SIT tako, da bo po zmanjšanju osnovni kapital znašal 50,000.000 SIT.
Direktor družbe EMO – KEMIJA d.o.o.
poziva vse upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
EMO KEMIJA d.o.o.

Razširitev dnevnega reda
Ob-15915/04
Na podlagi 286. čl. in tč. 6.3. Statuta delniške družbe SGP Kraški zidar d.d. Sežana,
na predlog Kapitalske družbe pokojninskega
in invalidskega zavarovanja d.d., Ljubljana
v skladu z 284. čl. Zakona o gospodarskih
družbah Uprava SGP Kraški zidar d.d., Sežana razširja dnevni red 8.seje Skupščine
sklicane za dne 30. 6. 2004 z dodatno:
8. točko Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih
poslov družbe
Predlog sklepa Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d.
Na podlagi 1. odst. 67. člena Zakona o
prevzemih skupščina družbe SGP Kraški
zidar d.d., Sežana, sprejme sklep o imenovanju revizijske družbe ERNST & YOUNG
d.o.o. Ljubljana Dunajska 111 za posebnega
revizorja zaradi preveritve posameznih poslov družbe v obdobju zadnjih pet let
Uprava SGP Kraški zidar d.d., Sežana
Ob-16273/04
Na predlog delničarjev in v soglasju
z upravo in nadzornim svetom družbe
se dnevni red 17. skupščine delničarjev
Kompas MTS d.d., ki bo zasedala v torek,
22. junija 2004, razširi z dodatno, 8. točko
dnevnega reda, ki se glasi:
8. Dopolnitev Statuta Kompas MTS d.d.
Predlog sklepa:
1. Sprejme se dopolnitev 4. člena Statuta Kompas MTS.d.d., doda se nova dejavnost s šifro 52.610 – Trgovina na drobno
po pošti.
2. Za uskladitev Statuta Kompas MTS
d.d. s sprejeto dopolnitvijo in izdelavo čistopisa se pooblasti nadzorni svet družbe.
Predlagatelja sklepa sta nadzorni svet in
uprava družbe.
Besedilo predlagane spremembe, ki se
nanaša zgolj na dopolnitev dejavnosti družbe, je delničarjem na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe v Ljubljani, Pražakova 4,
vsak delavnik med 10. in 12. uro.
Kompas MTS d.d.

Sklici skupščin
Ob-15613/04
Na podlagi 6.c poglavja Statuta delniške
družbe Koroška trgovina d.d. in v skladu z
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5. skupščino družbe,
ki bo v ponedeljek, dne 12. 7. 2003 ob
13. uri v sejni sobi KS v Radljah ob Dravi, Koroška c. 3, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
navzočnosti in izvolitev delovnih organov
skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Na predlog uprave se izvolijo trije preštevalci glasov: Švajger Saša, Stramec Milan
in Zagoršek Kotnik Vlasta.
1.2. Za predsednika skupščine se izvoli
Leskovšek Jožef.
1.3. Seji bo prisostvovala notarka Sonja
Kralj iz Slovenj Gradca.
2. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2003 z revizijskim
mnenjem in mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina sprejme v vednost poročilo o poslovanju družbe za leto 2003 z
mnenjem revizijske družbe in mnenjem nadzornega sveta družbe.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta družbe ter jima
podeljuje razrešnico za poslovno leto 2003.
4. Seznanitev skupščine s spremembo
člana predstavnika delavcev v nadzornem
svetu.
Predlog sklepa:
4.1. Skupščina se seznani s spremembo
člana predstavnika delavcev v nadzornem
svetu, ki ga je delegiral svet delavcev.
5. Predlog za imenovanje revizorja družbe za leto 2004.
Predlog sklepa:
5.1. Skupščina imenuje za revidiranje
letnega poročila za poslovno leto 2004 pooblaščeno revizijsko družbo M-revizija in
svetovanje d.o.o. iz Vojnika.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se
pisno prijavijo osebno ali s priporočeno
pošiljko najmanj tri dni pred zasedanjem
skupščine v tajništvu družbe Koroška trgovina d.d., Partizanska ulica 2, 2360 Radlje
ob Dravi.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v pisarni, in sicer najmanj eno uro pred začetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli
glasovnice za glasovanje. O vseh točkah
dnevnega reda, razen 1. točke, se glasuje
z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo,
da so o njih pravočasno seznanjeni vsi
delničarji, pisno sporočijo upravi družbe
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Predloženi nasprotni predlogi morajo biti
obrazloženi.

Stran

3960 /

Št.

64 / 11. 6. 2004

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino vključno z letnim poročilom je na vpogled delničarjem
v tajništvu v Radljah ob Dravi, Koroška c.
3, vsak delovni dan od objave tega vabila
dalje do dneva izvedbe skupščine od 10.
do 13. ure.
Koroška trgovina d.d.
Radlje ob Dravi
uprava
Planinšič Jože, ek.
Ob-15625/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in točke 7.2. Statuta delniške družbe Esotech d.d., Velenje sklicuje
uprava
8. sejo skupščine
družbe Esotech d.d., Velenje,
ki bo 12. 7. 2004 ob 18. uri v prostorih
družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, za predsednika skupščine se
imenuje Mitja Jenko, za preštevalca glasov
pa Robert Hudournik in Aleš Ževart. Na seji
skupščine prisostvuje notar Avgust Ribič iz
Velenja.
2. Poročilo nadzornega sveta o pregledu
letnega poročila in revizijskega poročila za
leto 2003 s poročilom o opravljenem revidiranju bilance stanja na dan 31. 12. 2003.
Predlog sklepa: na osnovi poročila nadzornega sveta skupščina podeljuje razrešnico za leto 2003 upravi in nadzornemu
svetu in s tem potrdi njuno delo.
3. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepov:
3.1 Bilančni dobiček družbe na dan
31. 12. 2003 znaša 187,953.023,95 SIT;
sestavljen je iz prenesenega čistega dobička iz preteklih let v višini 163,479.373,02
SIT in nerazdeljenega čistega dobička leta
2003 v višini 24,473.650,93 SIT.
3.2 Bilančni dobiček družbe v višini
187,953.023,95 SIT se uporabi:
– del bilančnega dobička se uporabi za
izplačilo dividend, v višini bruto 1.500 SIT
na delnico, po stanju delnic na dan 8. seje
skupščine,
– preostanek bilančnega dobička ostane
nerazporejen, o njegovi uporabi pa bo skupščina odločala v naslednjih poslovnih letih.
Družba bo izplačala dividende v vrednosti na dan 1. 1. 2004, najkasneje do konca
leta 2004, in sicer delničarjem, vpisanim
v delniško knjigo družbe na dan 8. seje
skupščine in na način, kot ga določi uprava
družbe.
Za izplačilo dividend se uporabi bilančni
dobiček, ki izvira iz čistega poslovnega izida leta 1997, v višini 15,778.047,35 SIT, in
čistega poslovnega izida leta 2000.
4. Sklep o pridobivanju lastnih delnic.
Predlog sklepov: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je
skupščina sprejela naslednje sklepe:
4.1 Skupščina pooblašča upravo družbe, da sme kupiti lastne delnice družbe za
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namene iz prve do tretje alinee 240. člena
ZGD s tem, da skupni nominalni znesek
kupljenih delnic ne sme skupaj z drugimi
lastnimi delnicami, ki jih družba že ima,
presegati 10% vrednosti osnovnega kapitala družbe.
4.2 Kolikor bo skupni nominalni znesek
delnic presegal 10% vrednosti osnovnega
kapitala, bo družba tisti del delnic, ki to
vrednost presega, odsvojila v treh letih od
nakupa oziroma jih bo umaknila v skladu z
243. členom ZGD.
4.3 Družba bo na dan 31. 12. 2004 oblikovala rezerve za lastne delnice. Rezerve
za lastne delnice družba oblikuje iz drugih
rezerv iz dobička. Najnižja odkupna cena
delnice je 13.000 SIT, najvišja pa 35.000
SIT.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2004
Predlog sklepa: za revidiranje poslovanja družbe Esotech d.d. za leto 2004
se imenuje revizijska družba IN Revizija
d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
vsak delavnik od 9. do 12. ure od dneva
objave sklica do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Morebitni nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda
morajo biti v pisni obliki in z obrazložitvijo
dostavljeni upravi v sedmih dneh po objavi sklica.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pravico
udeležbe in glasovanja na skupščini imajo
le delničarji, vpisani v delniško knjigo, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo
skladno s točko 7.3. Statuta družbe svojo
udeležbo pisno prijavili upravi, najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine, pooblaščenci pa morajo prijavi priložiti tudi pooblastila. Udeležence prosimo, da se najkasneje pol ure pred zasedanjem zglasijo na
sprejemnem mestu, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost ter prevzeli gradivo
za glasovanje.
Če ob napovedani uri (prvi sklic) skupščina ne bo sklepčna, se bo ponovno sestala po polurnem odmoru (drugi sklic). V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Esotech d.d., Velenje
uprava družbe
Ob-15652/04
Na podlagi 24. člena statuta Skupne
pokojninske družbe d.d., Trg republike 3,
Ljubljana uprava družbe sklicuje
6. sejo skupščine
Skupne pokojninske družbe d.d., Trg
republike 3, Ljubljana,
ki bo 13. julija 2004 ob 12. uri v prostorih
na Trgu republike 3, Ljubljana.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti
ter ugotovitev, da je na skupščini prisoten
notar Miro Košak iz Ljubljane, ki bo sestavil
zapisnik.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina pokojninske
družbe imenuje:
– za predsedujočega skupščine Darka
Medveda,

– za člana verifikacijske komisije: Goran
Golubić in Peter Krassnig.
3. Seznanitev skupščine s sprejetim
letnim poročilom za poslovno leto 2003 in
s poročilom nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Skupne pokojninske družbe, Ljubljana, se
seznani s sprejetim letnim poročilom za
poslovno leto 2003 in s poročilom nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe za
poslovno leto 2003.
Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2003.
4. Poročilo notranje revizije za leto
2003.
Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana, skupščina
sprejme poročilo notranje revizije za leto
2003 v predloženem besedilu.
5. Imenovanje revizorja za revizijo poslovanja za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja Skupne pokojninske
družbe d.d., Ljubljana se za leto 2004
imenuje revizijska družba PricewaterhouseCoopers d.o.o.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
6.1. Ugotavlja se, da nadzornemu svetu
v sestavi Darko Medved, predsednik in člani Andrej Hazabent, Zlatko Kavčič, Boško
Šrot, Marija Miheljak, Miloš Pešec, Miran
Šubic, Milan Marinič, Bine Kordež, Peter
Grašek in Aleš Nemec v skladu z 18. členom statuta družbe preneha mandat dne
13. 7. 2004.
6.2. Nadzorni svet predlaga skupščini,
da se za naslednje obdobje 4 let imenuje
nov nadzorni svet v sestavi:
6.2.a. Darko Medved, Andrej Hazabent,
Zlatko Kavčič, Boško Šrot, Žiga Debeljak,
Miloš Pešec in Miran Šubic se z dnem
13. 7. 2004 izvolijo za člane nadzornega
sveta, ki zastopajo interese delničarjev.
6.2.b. Milan Marinič, Bine Kordež, Peter Grašek in Aleš Nemec se z dnem 13. 7.
2004 izvolijo za člane nadzornega sveta, ki
zastopajo interese zavarovancev.
Mandat članov nadzornega sveta je
opredeljen s statutom družbe.
V skladu s 286. členom ZGD je predlagatelj sklepa pod točko 5 in 6 nadzorni
svet, predlagatelja vseh ostalih predlaganih sklepov pa sta uprava in nadzorni svet
družbe.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so dne
5. 7. 2004 vpisani v delniško knjigo pri
KDD-Centralni klirinško depotni družbi,
d.d., Ljubljana, in ki osebno, po zastopniku
ali pooblaščencu pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe, in sicer v času od
objave tega sklica do vključno 5. 7. 2004.
Prijave so pravočasne, če na sedež družbe
prispejo do vključno 6. 7. 2004.
Delničarji bodo prejeli potrdila o številu
delnic po pošti.
Pooblaščenci za zastopanje delničarjev
se v enakem roku prijavijo s pooblastilom.
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnic,
ki jih bo družba zagotovila delničarjem najkasneje na dan skupščine. Pooblastila za
zastopanje na skupščini mora biti predloženo družbi v pisni obliki in mora za fizične
osebe vsebovati ime in priimek ter naslov
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pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa poleg dneva in
kraja izdaje pooblastila še ime, priimek in
naslov pooblaščenca ter firmo in podpis zakonitih zastopnikov pooblastitelja. Zakoniti
zastopniki družb morajo na dan skupščine
predložiti izpisek iz registra, iz katerega izhaja, da so zastopniki delničarja, in ki ne
sme biti starejši od sedem dni.
Gradiva, ki so podlaga za odločanje
skupščine pri posameznih točkah dnevnega reda, so na vpogled v na sedežu Skupne
pokojninske družbe d.d., vsak delovni dan
od 9. do 15. ure.
Skupna pokojninska družba, d.d.
uprava

mnenjem revizorja, poročilom nadzornega
sveta družbe k letnemu poročilu in mnenjem nadzornega sveta družbe k letnemu
poročilu o notranjem revidiranju;
2. Skupščina Zavarovalnice Maribor d.d.
podeli razrešnico upravi družbe in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2003.
3. Obravnava predloga nagrade članom
nadzornega sveta družbe in članom uprave
družbe;
Predlog sklepa: na podlagi poročila o
poslovanju družbe v letu 2003 in delu nadzornega sveta družbe in uprave družbe v
letu 2003 se za intenzivno sodelovanje v
upravljanju in postopkih nadzora nad poslovanjem družbe v smeri uveljavljanja
nove zavarovalniške zakonodaje ter vodenje poslovanja družbe zlasti pa za uspešno
zagotavljanje obvladovanja tveganj in prispevek k stabilni rasti in razvoju zavarovalnice se članom nadzornega sveta družbe
izplača nagrada v skupnem bruto znesku
11,143.750 SIT, članom uprave družbe pa
nagrada v skupnem bruto znesku 8,680.000
SIT. Zneske posamičnih nagrad določi s
sklepom nadzorni svet družbe.
4. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004
Predlog sklepa:
Za poslovno leto 2004 se imenuje s
strani uprave družbe in nadzornega sveta
družbe soglasno predlagani revizor: BDO
EOS Revizija d.o.o., Družba za revidiranje,
Ljubljana;
5. Vprašanja, predlogi in pobude delničarjev;
Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Pravico do
udeležbe in glasovanja na skupščini imajo
delničarji, ki bodo na dan 7. 7. 2004 vpisani
v delniško knjigo.
Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki, ki se nameravajo udeležiti skupščine, morajo svojo udeležbo prijaviti najpozneje pet dni pred zasedanjem
skupščine na naslov: Zavarovalnica Maribor d.d., tajništvo družbe, Cankarjeva ul.
3., 2507 Maribor.
Družba bo upoštevala pisne prijave, ki
bodo prispele do petka 9. 7. 2004, oziroma
bodo tega dne poslane s priporočeno pošiljko.
Udeležence vabimo, da se ob prihodu
na skupščino najmanj 20 minut pred začetkom zasedanja prijavijo predstavniku
družbe na kraju, kjer bo zasedanje in s
podpisom seznama prisotnih delničarjev
potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Za
udeležbo na skupščini se pooblaščenci izkažejo s pisnim pooblastilom, ki ga ravno
tako posredujejo naslovu družbe do 9. 7.
2004, oziroma ga tega dne pošljejo s priporočeno pošiljko.
Gradivo s predlogi sklepov za skupščino
je na vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan od 12. do 14. ure, od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Uresničevanje glasovalne pravice: glasuje se osebno, vsaka delnica šteje en
glas.
Predlog delničarjev: morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda naj delničarji z obrazložitvijo pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh
po objavi sklica v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Ob-15653/04
Uprava družbe na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 33. člena
Statuta družbe sklicuje
9. sejo skupščine
delniške družbe LIKO lesna industrija
Vrhnika, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 12. julija 2004 ob 15.
uri, na sedežu družbe Verd 100a, Vrhnika
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
je sklepčna. Za predsednika se izvoli Andreja Šebenika, za preštevalca glasov se izvolita Janez Voljč in Meta Krašovec. Seji bo
prisostvovala notarka Dušica Berden.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2003, revizorjevim poročilom, s poročilom
nadzornega sveta o preverbi letnega poročila ter s sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2003, revizorjevim
poročilom, s poročilom nadzornega sveta o
preverbi letnega poročila ter s sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za
leto 2003.
3. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za
poslovno leto 2003.
4. Sprejem spremembe statuta s pooblastilom upravi za povečanje osnovnega
kapitala (odobreni kapital) in izključitev
prednostne pravice delničarjev.
Predlog sklepa:
1. Statut družbe se dopolni tako, da se
za 14. členom doda nov 14.a člen, ki glasi:
Uprava družbe je pooblaščena povečati osnovni kapital družbe za največ
400,000.000 SIT z izdajo novih delnic za
vložke. O vsakokratnem nominalnem znesku povečanja in emisijski vrednosti delnice
odloči uprava s sklepom.
Uprava je ob povečanju pooblaščena odločiti o popolni izključitvi prednostne pravice
delničarjev do vpisa in vplačila novih delnic.
Nove delnice se lahko izdajo za denarne
ali stvarne vložke, po sklepu uprave.
Za vse sklepe uprave v zvezi z pooblastilom za povečanje osnovnega kapitala je
potrebno predhodno soglasje nadzornega
sveta družbe.
Pooblastilo upravi velja pet let od vpisa
te dopolnitve statuta v sodni register.
2. Za uskladitev statuta družbe s to spremembo je pooblaščen nadzorni svet.

5. Razrešitev in izvolitev novega člana
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zaradi podane odstopne izjave se z dnem 13. 6. 2004 razreši
dosedanji član nadzornega sveta Andraž
Južnič.
Za novega člana nadzornega sveta se z
dnem 12. 7. 2004, za 4 letni mandat izvoli
Damjan Škofič, Bezena 6a, Ruše.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2004
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja za
leto 2004 se imenuje pooblaščeno revizijsko
družbo Ernst & Young, d.o.o. Ljubljana.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki so najmanj 5 dni pred dnevom
skupščine vpisani v delniško knjigo, ki se
vodi pri KDD.
Delničar, ki ima pravico do udeležbe na
skupščini, se lahko udeleži skupščine in
uresničuje glasovalno pravico, če najkasneje 3 dni pred dnevom skupščine prijavi
svojo udeležbo na sedežu družbe. V tem
primeru mora v navedenem roku na sedež
družbe prispeti pisna prijava.
Delničar, ki ima pravico do udeležbe na
skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca za
udeležbo in za uresničevanje glasovalnih
pravic na skupščini. Pooblaščenec mora
pisno pooblastilo predložiti na sedežu družbe najkasneje 3 dni pred dnevom skupščine,
skupaj s prijavo iz prejšnjega odstavka.
Skupščina bo sklepčna, če bo zastopanega vsaj 15% osnovnega kapitala. V
primeru, da skupščina ne bo sklepčna, bo
skupščina istega dne ob 16. uri v istem prostoru in z istim dnevnim redom. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino je na vpogled
delničarjem v tajništvu družbe v Verdu
100a, vsak delovni dan v tednu med 11.
in 13. uro.
Delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo v tajništvu družbe 15
minut pred pričetkom skupščine.
Liko Vrhnika, d.d.
uprava
Roman Strgar
Ob-15658/04
V skladu z določili 30., 32. in 50. člena
Statuta Zavarovalnice Maribor d.d. ter na
podlagi sklepa nadzornega sveta družbe z
dne 1. 6. 2004, sklicuje uprava družbe
27. zasedanje skupščine
Zavarovalnice Maribor d.d.
ki bo v sredo 14. 7. 2004 ob 10. uri v Mariboru, v Cankarjevi ulici 3 v sejni sobi 607/VI
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika, imenovanje notarja, zapisnikarja,
ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega
reda;
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine, imenuje notarja, zapisnikarja, ugotovi sklepčnost in sprejme dnevni red
v skladu s predlogom sklicatelja skupščine.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2003 z mnenjem revizorja, pisnega poročila
nadzornega sveta družbe k letnemu poročilu
in mnenja nadzornega sveta družbe k letnemu poročilu o notranjem revidiranju;
Predlog sklepa:
1. Skupščina se seznani s sprejetim
letnim poročilom za poslovno leto 2003 z
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Ponovno zasedanje skupščine: v primeru, da ob napovedani uri skupščina ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne uro pozneje, to je ob 11.
uri. V tem primeru bo skupščina sklepčna
ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Zavarovalnica Maribor d.d.
uprava družbe
Ob-15659/04
Na podlagi 17. točke statuta delniške
družbe Mizarstvo Gabrovka d.d. Moravče
pri Gabrovki 9a, sklicuje uprava družbe
8. sejo skupščine
delničarjev družbe Mizarstvo Gabrovka
d.d., Proizvodnja in montaža lesenih
stavbnih elementov,
ki bo dne 14. 7. 2004, ob 10. uri izven
sedeža družbe, in sicer v pisarni notarke
Nade Kumar, v Ljubljani, Slovenska cesta
56.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika in dva
preštevalca glasov se izvolijo osebe po
predlogu uprave oziroma delničarjev na
skupščini. Skupščini prisostvuje notarka
Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Seznanitev s poslovnim poročilom
in izgubo v poslovanju v letu 2003 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se je seznanila z letnim
poročilom uprave in poročilom nadzornega
sveta o preveritvah in sprejemu letnega poročila za leto 2003.
2. Na podlagi sprejetega letnega poročila se ugotovi, da je družba izkazala izgubo v poslovanju za leto 2003 v znesku
23,448.000 SIT.
3. Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica in se s tem potrdi in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2003.
* Predlagatelja sklepov sta uprava in
nadzorni svet.
* Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe
izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim
pooblastilom.
* Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
* Delničarji morajo najmanj tri dni pred
skupščino prijaviti svojo udeležbo na skupščini kot pogoj za udeležbo in uresničevanje
glasovalne pravice.
* Gradivo za skupščino je na voljo na sedežu družbe vsak delovnik od 8. do 12. ure
do dneva zasedanja skupščine. V gradivu
se nahaja letno poslovno poročilo uprave z
dne 20. 5. 2004 s priloženo bilanco uspeha in bilanco stanja za leto 2003 ter pisno
poročilo nadzornega sveta o preveritvah
letnega poročila.
Mizarstvo Gabrovka d.d.
direktor
Franci Prijatelj
Ob-15662/04
Uprava s soglasjem nadzornega sveta
delniške družbe Termo, d.d., Škofja Loka
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na podlagi 7.1. člena Statuta delniške družbe sklicuje
9. skupščino delniške družbe,
ki bo v sredo dne 14. 7. 2004 ob 16.
uri v sejni sobi družbe Termo, d.d., Škofja
Loka, Trata 32.
Dnevni red skupščine
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Ugotovi se sklepčnost skupščine in se
imenujejo delovna telesa skupščine.
2. Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2003 ter odločanje
o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
2.1. Celotni bilančni dobiček v znesku 2.249,300.517,49 SIT, od česar je
444,526.172,75 SIT preostanka čistega
dobička za leto 2003, 1.804,774.344,74
SIT pa prenesenega dobička iz preteklih
let, se razporedi tako, da se znesek v višini
238,924.727,58 SIT razporedi za izplačilo
dividend, preostali del bilančnega dobička v
znesku 2.010,375.789,91 SIT pa prenese v
naslednje obdobje kot preneseni dobiček.
Dividende pripadajo delničarjem, ki so
na dan skupščine vpisani v delniško knjigo
družbe in sicer v znesku 146,37 SIT bruto
na delnico. Delničarjem se dividende izplačajo do 31. 8. 2004.
2.2.Potrdi in odobri se delo uprave
in nadzornega sveta Termo, d.d., Škofja
Loka v poslovnem letu 2003 ter se upravi in članom nadzornega sveta v smislu
drugega odstavka 282. člena ZGD podeli
razrešnica.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov Termo, d.d., Škofja Loka za
leto 2004 se imenuje revizijska družba
ITEO – ABECEDA, podjetje za revizijo in
sorodne storitve, d.o.o., Ljubljana.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta družbe Termo, d.d., Škofja Loka, za
dobo 4 let z veljavnostjo od dne 12. 10.
2004 se izvolijo:
– Bogataj Jože, rojen 16. 9. 1935, po izobrazbi organizator dela,
– Štremfelj Brane, rojen 24. 7. 1958, po
izobrazbi, univ. dipl. inž.strojništva,
– Pušnik Jože, rojen 15. 1. 1951, po izobrazbi univ. dipl. ekonomist,
– Mirko Opara, rojen 12. 7. 1938, po izobrazbi, dr. tehničnih znanosti.
5. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe Termo, d.d., Škofja Loka.
Predlog sklepa:
5.1.Sprejmejo se naslednje spremembe
in dopolnitve Statuta družbe:
V členu 2, točka 2.1., se razširijo dejavnosti tako, da se dodatno vpišejo naslednje
dejavnosti:
61.100
71.220
71.401
74.201
74.851

Pomorski promet
Dajanje ladij v najem
Izposojanje športne opreme
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje
Prevajanje

5.2. V skladu z zgoraj navedenimi spremembami in dopolnitvami Statuta se pooblašča upravo za sprejem čistopisa Statuta
družbe Termo, d.d., Škofja Loka.

Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na voljo v pravni službi družbe v
prostorih Terma, d.d., Škofja Loka, Trata 32,
vsak delovni dan v tednu med 11. in 13. uro.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki svojo udeležbo na skupščini predhodno
pisno najavijo upravi družbe najkasneje v
roku 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki
delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno ali
po pooblaščencu oziroma zastopniku in
sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme
delničar ob vstopu v dvorano. Pooblastilo
za zastopanje na skupščini mora biti pisno
in mora biti pred začetkom skupščine predloženo družbi.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi
razdelitve glasovnic zglasite pol ure pred
začetkom skupščine.
Termo, d.d., Škofja Loka
uprava: Janez Deželak
predsednik nadzornega sveta
Mirko Opara
Ob-15667/04
Na podlagi Statuta delniške družbe Totra tekstil d.d., Trpinčeva 39, 1000 Ljubljana, sklicuje uprava družbe
9. redno sejo skupščine,
ki bo v ponedeljek, 12. julija 2004 ob
12. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Trpinčeva 39.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za
predsednico skupščine Valerijo Boh in za
preštevalca glasov Natašo Peterman in Bojana Vrščaja. Skupščini prisostvuje notarka
Lokošek Majda.
2. Obravnava poročila o poslovanju v
letu 2003.
Predlog sklepa: skupščina se obvesti o
sprejetju poslovnega poročila za leto 2003 s
strani uprave in nadzornega sveta.
3. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: podeli se razrešnica
upravi in nadzornemu svetu.
Pravica udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in glasujejo vsi delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali njihovi pooblaščenci, katerih pisna
prijava na skupščino prispe na sedež
družbe najkasneje tri delovne dni pred zasedanjem skupščine, zaradi vzpostavitve
evidenc in prevzema glasovnic pa prosimo, da se delničarji, njihovi zakoniti zastopniki oziroma pooblaščenci zasedanja
udeležijo najmanj eno uro pred začetkom
seje skupščine.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj petnajst odstotkov osnovnega
kapitala. Če skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine istega dne
ob 14. uri, na mestu prvega sklica. Skupščina bo v tem primeru veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo za skupščino bo delničarjem na
voljo na sedežu družbe, Trpinčeva 39, Ljubljana, od dneva sklica naprej vsak delavnik
med 9. in 12. uro, v upravi družbe.
Totra tekstil d.d.
uprava
Matija Dobnik
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Št. 294
Ob-15768/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 40. člena statuta delniške družbe TDR-Metalurgija d.d., Ruše,
uprava družbe sklicuje
8. zasedanje skupščine
družbe TDR-Metalurgija d.d.,
za petek, dne 16. 7. 2004 ob 12. uri
na sedežu družbe v Rušah, Tovarniška
cesta 51.
Dnevni red:
1. Otvoritev zasedanja skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega
reda.
Predlog sklepa: na predlog uprave družbe skupščina izvoli predlagane kandidate
za predsedujočega skupščine, dva preštevalca glasov in notarja, ugotovi sklepčnost
ter potrdi predlagani dnevni red.
3. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe
TDR-Metalurgija d.d. za leto 2003 in Konsolidiranega letnega poročila skupine TDR
za leto 2003, Poročilo nadzornega sveta
skupščini o pregledu Poročila poslovodstva o razmerjih z obvladujočo družbo za
leto 2003 ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe TDR-Metalurgija
d.d. za leto 2003 in Konsolidiranega letnega
poročila skupine TDR za leto 2003 ter pozitivnim stališčem nadzornega sveta do obeh
revizijskih mnenj za leto 2003.
b) Skupščina se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta družbe o pregledu
Poročila poslovodstva o razmerjih z obvladujočo družbo za leto 2003.
c) Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu družbe TDR Metalurgija d.d.
razrešnico za poslovno leto 2003.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005 in 2006.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno leto 2005 in 2006 se imenuje Revizijska
družba KPMG Slovenija d.o.o.
5. Imenovanje nadzornega sveta.
Predlog sklepa: z dnem 28. 8. 2004 se s
funkcije članov nadzornega sveta razrešita
Dragomir Peklar in Irena Stare.
Z dnem 29. 8. 2004 skupščina imenuje v
nadzorni svet za naslednje mandatno obdobje Dragomir Peklarja in Ireno Stare. Predstavnika delavcev imenuje svet delavcev.
6. Pobude in vprašanja delničarjev.
Skupščine delniške družbe TDR-Metalurgija d.d. se lahko udeležijo delničarji ali
njihovi pooblaščeni zastopniki. Udeležbo
na skupščini je potrebno najaviti v pisni
obliki najpozneje tri dni pred zasedanjem
skupščine.
Delničarji ali njihovi pooblaščenci naj
se zaradi primernega organiziranja poteka
skupščine javijo v tajništvu družbe najmanj
eno uro pred pričetkom zasedanja skupščine. Udeleženci skupščine se podpišejo
na seznam udeležencev oziroma oddajo
pooblastila.
Če na prvem sklicu ne bo dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi za isti dan ob 13. uri. Na ponovnem sklicu bo skupščina sklepala ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

biti ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do sodelovanja in glasovanja na
skupščini imajo samo tisti delničarji, njihovi
zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najmanj
tri dni pred zasedanjem skupščine pisno
potrdili svojo udeležbo na sedežu uprave
družbe. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom,
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Prijavljene udeležence vljudno prosimo,
da se vsaj pol ure pred začetkom zasedanja skupščine vpišejo v listo udeležencev in
prevzamejo glasovnice.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh od objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje z istim
dnevnim redom istega dne v istih prostorih ob 10. uri. V tem primeru je skupščina
sklepčna in bo veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.
uprava družbe
direktor: Joško Ambrožič univ. dipl. inž.

Gradivo s predlogi sklepov, o katerih bo
odločala skupščina, je delničarjem na voljo na sedežu družbe v Rušah, Tovarniška
cesta 51, vse delovne dni od dneva objave
do dneva zasedanja skupščine, in sicer od
10. do 12. ure.
Uprava družbe TDR-Metalurgija d.d.
Miran Kunst, univ. dipl. ek., direktor
Št. 3282/04-8
Ob-15769/04
Na podlagi statuta delniške družbe Agroind Vipava 1894 Vipava d.d., Vinarska cesta
5, Vipava, uprava družbe sklicuje
8. sejo skupščine
družbe Agroind Vipava 1894 Vipava
d.d., Vinarska cesta 5, Vipava,
ki bo v četrtek, dne 15. 7. 2004, ob 9.
uri, na sedežu družbe, Vinarska cesta 5,
Vipava.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles ter predstavitev notarke.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsedujočo skupščini se izvoli Heleno Kodele Rupnik, za preštevalki
glasov pa Matejo Kodelja in Danilo Brišar
Šemrl. Skupščini bo prisostvovala vabljena
notarka.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2003 z revizorjevim
poročilom in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani s sprejetim
letnim poročilom za poslovno leto 2003 z
revizorjevim poročilom in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2003.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
3.1. Ugotovljeni bilančni dobiček na dan
31. 12. 2003 v višini 74,763.700,91 SIT, ki ga
predstavlja preneseni čisti dobiček poslovnega leta 2000 v višini 43,252.600,72 SIT ter
bilančni dobiček poslovnega leta 2003 v višini 31,511.100,19 SIT uporabi na naslednji
način: preneseni čisti dobiček poslovnega
leta 2000 v višini 43,252.600,72 SIT ostane
nerazporejen, bilančni dobiček poslovnega
leta 2003 v višini 31,511.100,19 SIT pa se
razporedi v druge rezerve iz dobička.
3.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2003.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: na
predlog nadzornega sveta se za revizorja
družbe za poslovno leto 2004 imenuje revizijska družba BDO EOS Revizija d.o.o., Družba
za revidiranje, Dunajska 106, Ljubljana.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in z revidiranim letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta je na vpogled na
sedežu družbe vsak delovni dan od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine, od 12. do 14. ure, v
tajništvu uprave družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ter njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
morajo predložiti pisno pooblastilo, ki mora
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Ob-15770/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe
sklicujem
skupščino družbe
Petovia avto Ptuj, d.d., Ormoška 23,
2250 Ptuj,
ki bo 20. 7. 2004 ob 12. uri v prostorih
uprave družbe, Ormoška 23, 2250 Ptuj.
Predlagani dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
se sprejme naslednji sklep: za predsednika
9. redne skupščine se izvoli Damir Topolko,
za preštevalki glasov se izvolita Marjana
Kocpek in Romana Čuček. Seji skupščine bo
prisostvoval vabljeni notar Andrej Šoemen.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov
predsednik razglasi sklepčnost skupščine.
2. Predložitev letnega poročila uprave
za poslovno leto 2003 z mnenjem revizorja
in pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini sprejem naslednjega sklepa:
skupščina se je seznanila z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2003 in pisnim
poročilom nadzornega sveta o načinu in
obsegu preverjanja vodenja družbe v preteklem poslovnem letu, ki ga je skladno z
274.a člena ZGD predložil nadzorni svet in
s katerim obvešča skupščino, da je sprejel
Letno poročilo za leto 2003.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini sprejem naslednjega sklepa:
a) Bilančni dobiček za leto 2003 v višini
92,675.578,16 SIT se uporabi za:
i. prenos v naslednje leto 92,675.578,16
SIT (nerazporejeni dobiček).
b) Skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2003, ter jima podeli razrešnico za delo
v poslovnem letu 2003.
c) Za profesionalno delo nadzornega sveta za leto 2003 se nameni nagrada v skupni
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bruto višini 1,200.000 SIT, od česar prejme
predsednik nadzornega sveta 420.000 SIT,
ostala dva člana pa po 390.000 SIT. Nagrada nadzornemu svetu se izplača v breme
poslovnih stroškov.
4. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: Sprejmejo
se spremembe in dopolnitve statuta v predloženi vsebini.
5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini sprejem naslednjega sklepa: za
revizorja za poslovno leto 2004 se imenuje
revizijsko družbo Iteo-Abeceda d.o.o., Kotnikova ulica 28, Ljubljana.
6. Obravnava in sprejem sklepa o izvolitvi
članov nadzornega sveta.
Sklep: za člane nadzornega sveta se za
dobo 4 let izvolijo:
– Andrej Ašenbrener,
– Jože Cvetko.
7. Informacija o izvolitvi predstavnika delavcev v nadzorni svet družbe.
Svet delavcev je za 4 letno mandatno
obdobje izvolil enega člana nadzornega
sveta:
– Slavko Pulko.
Gradivo
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled za vse točke dnevnega
reda, vključno z besedilom letnega poročila
za leto 2003, pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila,
v tajništvu uprave na sedežu družbe v Ptuju,
Ormoška 23, vsak delavnik od 9. do 12. ure
od 15. 6. do 20. 7. 2004.
Predlogi delničarjev
Vsak nasprotni predlog delničarjev k
predlogom sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda mora biti v pisni obliki, obrazložen in vložen v enem tednu po objavi tega
sklica v tajništvu uprave na sedežu družbe v
Ptuju, Ormoška 23.
Način glasovanja
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, vpisani v delniško knjigo
družbe, ki se vodi v centralnem registru pri
KDD – Centralni klirinško depotni družbi,
d.d., Ljubljana, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
najkasneje 3 dni pred skupščino v tajništvu
uprave na sedežu družbe v Ptuju, Ormoška
23. Pooblaščenec delničarja mora prijavi
udeležbe priložiti tudi pooblastilo.
Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati
splošne podatke (za fizične osebe ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za
pravne osebe pa ime in priimek ter naslov
pooblaščenca in firmo, sedež ter podpis in
žig pooblastitelja). Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, t.j. dne 20. 7.
2004 ob 13. uri v istih prostorih. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Petovia avto Ptuj, d.d.
uprava družbe
Vili Cerovič, univ. dipl. ek.
generalni direktor
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Ob-15794/04
Na podlagi določila 283. člena Zakona
o gospodarskih družbah sklicuje uprava
delniške družbe Polzela tovarna nogavic,
d.d., Polzela 171
9. skupščino
družbe Polzela tovarna nogavic, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 15. 7. 2004, ob 12.30.,
na sedežu družbe Polzela 171, Polzela.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franc Ogris, za preštevalki
glasov Zvonka Rednak in Danica Srčnik,
skupščini prisostvuje notar Srečko Gabrilo,
Savinjska cesta 20, Žalec.
2. Obravnava poročila nadzornega sveta
o letnem poročilu družbe za leto 2003, sklepanje o uporabi bilančnega dobička za leto
2003 ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
sprejemu letnega poročila za leto 2003.
Celotni bilančni dobiček na dan 31. 12.
2003, ki znaša 87,217.691,79 SIT, ki ga sestavljajo preneseni čisti dobiček iz preteklih
let v višini 85,126.318,83 SIT in čisti dobiček
iz leta 2003 v višini 2,091.372,96 SIT ostane
nerazporejen. O njegovi uporabi bo skupščina odločala v naslednjih poslovnih letih.
Skupščina podeljuje razrešnico članom
uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2003.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
družbe za leto 2004 se imenuje revizor v
skladu s predlogom nadzornega sveta.
4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošto dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave na sedežu
družbe, Polzela 171, Polzela, vsak delovnik,
od ponedeljka do petka, od 10. do 12. ure.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine podajo upravi družbe predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma
nasprotne predloge. Predlogi morajo biti v
pisni obliki in razumno utemeljeni.
Polzela tovarna nogavic, d.d.
uprava družbe
Ob-15818/04
Uprava in nadzorni svet družbe na podlagi Zakona o gospodarskih družbah ter 16.
in 17. člena Statuta Mercator Gorenjska,
d.d., sklicujeta,
9. redno skupščino
delniške družbe, Mercator Gorenjska,
d.d.,
ki bo v četrtek, 15. 7. 2004, ob 12.30, na
sedežu družbe v Škofji Loki, Kidričeva cesta
54 (II. nadstropje).
I. Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvolijo se organi skupščine.

Redni seji bo prisostvovala vabljena notarka
Erika Braniselj iz Škofje Loke.
2. Predlog sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
1. Predlog sklepa: celotni bilančni dobiček
za leto 2003 znaša skupaj 2.396,222.110,27
SIT ter izhaja iz nerazporejenih dobičkov: iz
leta 1997 v znesku 1,085.125,94 SIT, iz leta
1998 v znesku 119,462.719,64 SIT, iz leta
1999 v znesku 243,966.567,25 SIT, iz leta
2000 v znesku 480,530.329,68 SIT, iz leta
2001 v znesku 940,311.281,03 SIT, iz leta
2002 v znesku 266,199.666,43 SIT in iz leta
2003 v znesku 344,666.420,30 SIT. Bilančni
dobiček leta 2003 ostane neuporabljen in se
odločanje o njegovi uporabi prenese v naslednje leto.
2. Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu
družbe za poslovno leto 2003.
3. Sprejem sklepov o pripojitvi družbe
Mercator Gorenjska, d.d., kot prevzete
družbe k družbi Poslovni sistem Mercator,
d.d., kot prevzemni družbi.
1. Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep o pripojitvi družbe Mercator Gorenjska, d.d., k družbi Poslovni sistem Mercator, d.d.
2. Predlog sklepa: skupščina daje soglasje k Pogodbi o pripojitvi družbe Mercator Gorenjska, d.d., k družbi Poslovni sistem
Mercator, d.d., ki je kot priloga sestavni del
tega sklepa.
Prevzemna družba Poslovni sistem
Mercator, d.d., daje delničarjem prevzete
družbe Mercator Gorenjska, d.d., v skladu
z drugim odstavkom 528.a člena Zakona
o gospodarskih družbah možnost, da namesto delnic prevzemne družbe prejmejo
denarno nadomestilo, določeno v Pogodbi
o pripojitvi.
4. Nagrada nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: nadzornemu svetu družbe se za uspešno delo v letu 2003 v breme
poslovnih stroškov izplača nagrada v skupni
bruto vrednosti 4,885.224 SIT.
5. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
leto 2004 se imenuje revizijska hiša PricewaterhouseCoopers, d.o.o., Ljubljana.
II. Vpogled v gradiva
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov,
vključno s sprejetim letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta in listinami kot jih
določa drugi odstavek 516. člena ZGD, je
na vpogled delničarjem družbe na sedežu
družbe v tajništvu družbe Mercator Gorenjska, d.d., vsak delovni dan od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine, od 10.
do 12. ure.
III. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 12.30. Če tedaj
ni dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne v istih prostorih ob 13. uri,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.
IV. Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo:
1. Delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred skupščino
pisno prijavijo svojo udeležbo. Zastopniki in
pooblaščenci delničarjev morajo ob priglasitvi predložiti pisno pooblastilo, ki ostane
shranjeno pri družbi.
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2. Prijava iz prejšnje točke je pravočasna, če na sedež družbe prispe do vključno
12. 7. 2004.
Mercator Gorenjska, d.d.
uprava

nagrade za uspešno delo v letu 2003 v skupnem bruto znesku 2,600.000 SIT.
4. Poslovni načrt za leto 2004.
Predlog sklepa: na podlagi mnenja nadzornega sveta skupščina sprejme predlagani
poslovni načrt za leto 2004.
5. Sejnine za nadzorni svet.
Predlog sklepa: sejnine za udeležbo na
sejah nadzornega sveta se določijo v znesku
60.000 SIT neto za predsednika in 50.000
SIT neto za druge člane nadzornega sveta.
Višina sejnin začne veljati z dnem sprejema
na skupščini delničarjev.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2004.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
leto 2004 se imenuje revizorska hiša KPMG
Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno
svetovanje, d.o.o., Neubergerjeva ulica 30,
Ljubljana
Pogoji za udeležbo
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v
centralni register KDD. Delničarji ali njihovi
pooblaščenci se lahko udeležijo zasedanja
skupščine in uresničujejo glasovalno pravico,
če svojo udeležbo pisno prijavijo družbi najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine in
dvignejo glasovnice na sedežu družbe.
Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti
pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in
ostane deponirano na sedežu družbe.
Zaradi nemotenega poteka zasedanja
skupščine, pozivamo delničarje in pooblaščence, da se zglasijo pri preštevalcih glasov
vsaj pol ure pred pričetkom zasedanja.
Gradivo
Knjiga delničarjev in gradivo za zasedanje
skupščine je vsem delničarjem na vpogled na
sedežu družbe Šentjanž 133, 2373 Šentjanž
pri Dravogradu, pri Vodji splošnega sektorja,
vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
Lesna TIP Otiški Vrh d.d.
direktor: Danilo Anton Ranc
univ. dipl. inž. les.

Št. 2/2004-9
Ob-15823/04
Na podlagi 7.3 Statuta družbe
MURA-JVGP,d.d. in Zakona o gospodarskih
družbah sklicuje uprava družbe
5. skupščino
delniške družbe MURA-Javno
vodnogospodarsko podjetje, d.d.,
ki bo v četrtek,dne 22. 7. 2004 ob 11. uri,
v sejni sobi družbe, v Lipovcih 256b.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev in imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se, da je za spremljanje
skupščine in sestavo notarskega zapisnika
prisoten notar, mag. Andrej Rošker iz Murske Sobote. Za predsednico skupščine se
izvoli Danica Dvanajšček, za preštevalca
glasov pa se imenujeta Metka Vigali in Marjeta Zadravec.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe od 1. 1. 2003
do 31. 12. 2003, poročilom neodvisnega
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom o poslovanju družbe od 1. 1. 2003
do 31. 12. 2003, poročilom neodvisnega
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta družbe.
3. Predlog uporabe bilančnega dobička s
predlogom razrešnice upravi in nadzornemu
svetu družbe za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) bilančni dobiček po stanju na dan
31. 12. 2003 v višini 184,961.249,26 SIT,
sestavljen iz čistega dobička iz poslovnega leta 2003 v višini 41,250.053,85 SIT in
prenesenega dobička iz preteklih let v višini
143,711.195,41 SIT, se prenese v naslednje
leto (ostane nerazporejen);
b) skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2003
4. Sprejem sklepa o plačilu nagrad članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta se sprejme sklep, da se
članom nadzornega sveta za njihovo delo
zagotovi nagrada:
– za predsednika nadzornega sveta v
višini 150.000 SIT bruto,
– za člane nadzornega sveta v višini
100.000 SIT bruto.
Nagrada se članom nadzornega sveta
izplača v breme stroškov tekočega poslovnega leta.
5. Imenovanje neodvisnega revizorja za
poslovno leto 2004.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za neodvisnega revizorja za poslovno leto 2004
se imenuje: ITEO Abeceda, podjetje za revizijo in sorodne storitve, d.o.o., Ljubljana,
Kotnikova 28.
6. Spremembe statuta MURA-JVGP,
d.d.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta.
7. Izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in seznanitev z

članom nadzornega sveta, predstavnikom
delavcev.
Predlog sklepa: ob ugotovitvi, da dosedanjim članom nadzornega sveta: Francu
Mencinu in Mariji Glavač poteče mandat
13. 11. 2004, skupščina na predlog nadzornega sveta, za mandat od 14. 11. 2004 do
13. 11. 2008 izvoli:
1. Franc Mencin in
2. Marija Glavač.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki pisno
prijavo, s priporočeno pošiljko ali osebno
dostavijo na sedež družbe, najpozneje tri
dni pred skupščino.
Udeležence vabimo, da se ob prihodu na
skupščino, pol ure pred začetkom seje prijavijo predstavniku družbe, na kraju kjer bo
seja in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini
ter prevzamejo glasovalne lističe. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z
osebnim dokumentom, pooblaščenci pa tudi
s pisnim pooblastilom.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino,predlagane spremembe statuta s predlogi sklepov, si delničarji lahko ogledajo na sedežu družbe, vsak
delavnik od ponedeljka do petka, od 10. do
12. ure, do dneva zasedanja skupščine.
Predlogi delničarjev
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo
biti podani v pisni obliki, z obrazložitvijo in
vloženi na sedežu družbe v sedmih dneh po
objavi tega sklica.
MURA-JVGP, d.d.
direktor
Ob-15827/04
Na podlagi 28. točke Statuta družbe Lesna TIP Tovarna ivernih plošč Otiški Vrh d.d.,
direktor družbe sklicuje
2. skupščino družbe
Lesna TIP Tovarna ivernih plošč Otiški
vrh d.d.
Zasedanje skupščine bo 7. 7. 2004 ob
12.uri v sejni sobi Lesne TIP Otiški Vrh.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika skupščine Rada Pogorelčnika in
za preštevalca glasov Barbaro Gašper in
Marjana Meha.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Sonja Kralj iz Slovenj Gradca.
2. Seznanitev z letnim poročilom in
poročilom nadzornega sveta, odločanje o
uporabi bilančnega dobička družbe za leto
2003 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Sklep 1: Skupščina se seznani z letnim
poročilom za leto 2003, z mnenjem revizorja
in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Sklep 2: Uprava predlaga prenos celotnega bilančnega dobička v višini 75,285.024,82
SIT v druge rezerve iz dobička.
Sklep 4: Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2003.
3. Nagrade nadzornemu svetu za l. 2003.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta se v breme poslovnih stroškov izplačajo

Stran

Ob-15828/04
Na podlagi 7.6. točke statuta družbe IMP
montaža Koper d.d., ulica 15. maja 21, Koper, uprava – direktor družbe IMP montaža
Koper d.d. sklicuje
8. sejo skupščine
družbe IMP montaža Koper d.d.,
ki bo 12. 7. 2004 ob 14. uri v kraju sedeža družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: uprava družbe predlaga
skupščini delničarjev družbe IMP montaža
Koper d.d., da imenuje naslednje organe
skupščine:
– predsednika skupščine, preštevalca
glasov in notarja.
3. Seznanitev s poslovnim poročilom
uprave, s pisnim poročilom nadzornega
sveta in s poročilom o reviziji računovodskih
izkazov družbe za leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani s poslovnim poročilom uprave za
poslovno leto 2003, s pisnim poročilom
nadzornega sveta in s poročilom o reviziji
računovodskih izkazov.
4. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se bilanč-
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ni dobiček poslovnega leta 2003 prenese v
naslednje poslovno leto.
5. Razrešnica upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
razrešnico direktorju in članom nadzornega sveta, s katero potrjuje in odobrava delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2003.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2004.
Predlog sklepa: sprejme se predlog nadzornega sveta o imenovanju revizorja za revidiranje poslovnih izkazov za leto 2004.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, v korist katerih so delnice delniške
družbe vknjižene v delniški knjigi, ki se vodi
pri klirinško depotni družbi (KDD), na dan
1. 7. 2004 in ki bodo najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine družbi pisno prijavili
udeležbo.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine pol ure
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo, potrebno za glasovanje.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe od 11. 6.
2004 vsak delavnik od 13. do 15. ure.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 15 uri. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delnic.
IMP montaža Koper d.d.
uprava – direktor
Jože Cetinski, dipl. inž. str.
Ob-15829/04
Uprava družbe na podlagi 11. člena Statuta delniške družbe Cestno podjetje Maribor, d.d., Iztokova ulica 30, Maribor, sklicuje
8. redno sejo skupščine
delniške družbe Cestno podjetje
Maribor, družba za gradnjo in
vzdrževanje cest, d.d., Iztokova ulica 30,
Maribor
ki bo v torek, 13. 7. 2004 ob 14. uri na
sedežu družbe, Iztokova ulica 30, Maribor in
skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni red in sklepe skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa
skupščine v naslednji sestavi:
– skupščino bo vodil odvetnik Stojan
Zdolšek iz Ljubljane,
– za preštevalca glasov se imenujeta
Mateja Stanič-Rudolf in Petra Poš,
– za sestavo notarskega zapisa se potrdi
notarka Breda Horvat iz Maribora.
2. Sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve poslovnika o delu skupščine
v predloženem besedilu.
3. Predstavitev letnega poročila za leto
2003, pisnega poročila nadzornega sveta k
letnemu poročilu, sprejem sklepa o uporabi
bilančnega dobička in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
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Predlog sklepov:
3.1 V skladu z 282. členom Zakona o
gospodarskih družbah revaloriziran bilančni dobiček na dan 31. 12. 2003 v višini
301,033.543,61 SIT ostane nerazporejen.
3.2 V skladu z 282.a členom Zakona o
gospodarskih družbah skupščina potrjuje in
odobri delo nadzornemu svetu za poslovno
leto 2003 in mu podeljuje razrešnico. Upravi–generalnemu direktorju Darku Kočarju
skupščina ne podeli razrešnice.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2004.
Predlog sklepa: imenuje se revizorja Renoma, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o.
Tržaška c. 132, Ljubljana, za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 2004.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe in dopolnitve statuta družbe.
6. Ugotovitev prenehanja mandata članu
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je prenehal mandat članu nadzornega sveta Marku
Plečku, zaradi odstopa z dne 6. 5. 2004.
7. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta do 22. 1. 2008 – do poteka mandata
članom nadzornega sveta predstavnikov delničarjev se izvoli Robert Kladnik.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov, letnim poročilom za poslovno leto
2003, revizijskim mnenjem k letnemu poročilu, pisnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila z mnenjem revizorja in predlaganimi spremembami in dopolnitvami statuta družbe je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe Cestnega podjetja Maribor, d.d., Maribor, Iztokova ulica 30
pri Petri Poš, vsak delovni dan od 8. do 10.
ure od dneva objave do vključno dneva zasedanja skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v centralnem registru KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana na dan 3. 7. 2004
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na
podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci
skupščine ob vstopu v dvorano. Pooblastilo
za zastopanje na skupščini mora biti pisno in
deponirano na sedežu družbe najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine.
Prijava udeležbe na skupščini
Pozivamo delničarje, pooblaščence in
zastopnike, da udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalne pravice prijavijo
upravi najkasneje tri dni pred pričetkom zasedanja skupščine, to je do 10. 7. 2004 do
14. ure.
Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih vsaj 15% vseh glasov. Če skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine z istim dnevnim
redom istega dne ob 14.30 na mestu prvega
sklica. Ob ponovljenem sklicu bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi
razdelitve glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine eno uro pred začetkom
skupščine.
Cestno podjetje Maribor, d.d.
generalni direktor
Janez Škoberne, dipl. org.

Ob-15830/04
Uprava družbe Delamaris d. d. Izola na
podlagi 283. člena ZGD, 32. in 33. člena
Statuta družbe v soglasju z nadzornim svetom sklicuje
7. skupščino
družbe Delamaris d. d. Izola,
ki bo dne 12. 7. 2004 ob 13. uri na sedežu družbe Tovarniška ul. 13 z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in
potrditev notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli se predsedujočega skupščine – Loredano Glavič in verifikacijsko
komisijo – Sandra Paliska, Ivan Sinožič in
Tanija Pulin ter potrdi prisotnost vabljene
notarke Nevenke Kovačič iz Kopra.
2. Predložitev letnega poročila družbe za
leto 2003 z mnenjem revizorja in pisnega
poročila nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
se seznani z revidiranim poslovnim poročilom družbe za leto 2003 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.
3. Odločanje o pokrivanju izgube ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
a) Čista izguba za leto 2003 v višini
34,529.311,50 SIT se pokrije iz naslova druge rezerve iz dobička.
a) Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta za leto 2003 in se upravi,
predsedniku in članom nadzornega sveta
podeli razrešnico za poslovno leto 2003.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2004.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2004 skupščina imenuje družbo Ernst & Yuong d.o.o. Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
bo delničarjem na vpogled v informativni pisarni na sedežu družbe Delamaris d.d. Izola, vsak delovni dan od dneva objave tega
sklica, pa do vključno zasedanja skupščine,
med 10. in 12. uro.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi imetniki
delnic družbe, vpisani v delniško knjigo pet
dni pred skupščino oziroma njihovi zastopniki
ali pooblaščenci, ki tri dni pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo na naslov družbe
Delamaris d.d. Izola, Tovarniška 13, Izola.
Zastopniki oziroma pooblaščenci naj svoji
prijavi priložijo pooblastila za zastopanje.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine pol ure
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
glasovnice.
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 15. uri v istem prostoru
z istim dnevnim redom. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Uprava Delamaris d. d. Izola
direktor
Vojko Maver
Ob-15831/04
Direktor družbe Imgrad Ljutomer, d.d.,
Babinska c. 5, Ljutomer, na podlagi Zakona
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o gospodarskih družbah in Statuta družbe
sklicuje

Predlog sklepa: ugotovi se udeležbo, določi preštevalca glasov in izvoli predsednika
skupščine Dušana Požuna. Na skupščino je
vabljena notarka Marjana Kolenc-Rus.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za leto 2003 z revizorjevim poročilom in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina družbe se seznani z letnim
poročilom družbe za poslovno leto 2003 in
poročilom nadzornega sveta o svojem delu
in preveritvi letnega poročila za leto 2003.
3. Predlog uporabe bilančnega dobička
za leto 2003 in podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
3.1. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2003 v znesku 2,077.517,39 SIT
ostane nerazporejen s tem, da se 31. 12.
2003 nameni v sklad za lastne delnice, če
bo družba razpolagala z njimi.
3.2 Predlog sklepa: skupščina družbe
podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2003.
Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina pooblasti upravo, da po
svojem preudarku in v dobrobit družbe kupi
lastne delnice, s tem, da skupni nominalni
znesek ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala in da največja nakupna cena ne
presega 110% nominalne vrednosti delnice, najnižja pa ne manj kot 30% nominalne
vrednosti delnice. Delnice se lahko prodajo
delavcem družbe. Prodajna cena je enaka
povprečju nabavnih cen.
Delničarje prosimo, da prisotnost na
skupščini najavijo najmanj tri delovne dni
pred dnevom zasedanja skupščine. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati pisna
pooblastila.
Gradivo je na vpogled vsem delničarjem
na sedežu družbe v tajništvu vsak delavnik od 9. do 13. ure ter na spletni strani
www.zrc.si.
Zasavski računalniški center d.d.
Trbovlje
uprava družbe

skupščino družbe
Imgrad Ljutomer d.d.
Skupščina bo v sredo 21. 7. 2004 ob 11.
uri v poslovnih prostorih družbe na Babinski
cesti 5 v Ljutomeru.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika ter dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina izvoli za predsednika skupščine Matjaža Vnuka in za preštevalca glasov
Dragico Počič in Marico Jerebič.
Skupščina se seznani, da bo zapisnik o
delu skupščine vodil notar Franc Šömen.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2003 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
V skladu z 282.a členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina podeli direktorju družbe in nadzornemu svetu razrešnico
za delo v letu 2003.
3. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina imenuje revizijsko družbo Revizija
d.o.o. iz Maribora za revizorja družbe za
leto 2004.
4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pogoji za udeležbo: delničar ali njegov
pooblaščenec se lahko udeleži seje skupščine in uresničuje glasovalno pravico, če
svojo udeležbo pisno prijavi družbi najmanj
tri dni pred skupščino.
Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti
pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in
ostane deponirano na sedežu družbe.
Gradivo: letno poročilo, poročilo nadzornega sveta in poročilo revizorja je vsem
delničarjem na vpogled na sedežu družbe,
vsak delovni dan med 9. in 14.uro.
Imgrad Ljutomer, d.d.
direktor:
Rajko Žužek
Ob-15832/04
Na podlagi 73. člena Statuta delniške
družbe SCT, d.d., Ljubljana, Slovenska 56,
Ljubljana in 283. člena Zakona o gospodarskih družbah sklicujemo
6. redno skupščino
delniške družbe SCT, d.d., Ljubljana,
Slovenska 56, Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 12. julija 2004, ob 12.
uri v dvorani A Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme sklep v naslednjem
besedilu: izvoli se predsednika skupščine
za 6. redno sejo skupščine, dva preštevalca glasov ter imenuje notarja po predlogu
sklicatelja.
Skupščini bo prisostvovala notarka Nada
Kumar.
3. Predložitev letnega poročila SCT, d.d.,
za poslovno leto 2003 in pisnega poročila
nadzornega sveta k letnemu poročilu.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta z dne 21. 5.

2004 o sprejemu letnega poročila SCT, d.d.,
za poslovno leto 2003.
4. Obravnava in sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2003 ter o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
4.1. Ugotovitev dobička
Na dan 31. 12. 2003 znaša bilančni dobiček družbe SCT, d.d., 1.154,308.183,30 SIT
in je sestavljen iz:
– čistega dobička za poslovno leto 2003
v znesku 444,984.138,79 SIT;
– prenesenega čistega dobička iz preteklih let v znesku 709,324.044,51 SIT.
4.2. Uporaba bilančnega dobička
Bilančni dobiček po revidiranem letnem poročilu za leto 2003 v znesku
1.154,308.183,30 SIT ostane nerazporejen
oziroma se bo o njem razpravljalo v prihodnjih poslovnih letih.
4.3. Nagrada članom nadzornega sveta
Nadzornemu svetu družbe se v breme
poslovnih stroškov izplača nagrada za
uspešno delo v letu 2003 v skupnem bruto
znesku 34,060.545 SIT.
4.4. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu
Skupščina upravi in nadzornemu svetu v
skladu s členom 282/a ZGD podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2003.
5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja za poslovno leto 2004 revizijsko
družbo Constantia UHY, d.o.o., Ljubljana.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine
pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu uprave in so vpisani v delniški knjigi pri KDD po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Pooblastilo mora biti pisno, pripravljeno
in izpolnjeno skladno z ZOR, ZGD oziroma
ZPre in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v informacijski pisarni, Vošnjakova 8, Ljubljana,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih
dneh od objave sklica.
Če ob napovedani uri skupščina ne bi bila
sklepčna, se skupščina ponovno sestane pol
ure po predvidenem prvotnem sklicu. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
SCT, d.d. Ljubljana
predsednik uprave
Ivan Zidar, univ, dipl. inž. str.
predsednik nadzornega sveta
Boris Zakrajšek, univ. dipl. prav.
Ob-15833/04
Uprava delniške družbe Zasavski računski center d.d. Trbovlje, Obrtniška cesta
14, 1420 Trbovlje, sklicuje na podlagi določil
Zakona o gospodarskih družbah in statuta
delniške družbe
šesto redno zasedanje
skupščine družbe,
ki bo 12. 7. 2004 ob 12. uri na sedežu
družbe, Obrtniška cesta 14, Trbovlje.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in imenovanje organov skupščine.
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Ob-15849/04
Uprava družbe Certa Holding d.d. – družba pooblaščenka, Družba za upravljanje holding družb, Ličarjeva 7, Cerkno sklicuje
7. skupščino
delniške družbe Certa Holding d. d.
Cerkno,
ki bo dne 12. 7. 2004 ob 10. uri v prostorih salona hotela Cerkno, Sedejev trg 8,
Cerkno.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnega predsedstva in
določitev notarja.
Predlog sklepa: potrdi se predsednik in
dva člana predsedstva, za notarja se določi
Bojan Podgoršek.
2. Predstavitev letnega poročila uprave
o poslovanju Certa Holding d.d. Cerkno za
poslovno leto 2003 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila.
3. Obravnava in odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2003.
Predlog sklepa: na dan 31. 12. 2003
znaša bilančni dobiček družbe Certa Holding
d.d. – družba pooblaščenka 797,749.274,14
SIT in je sestavljen iz:

Stran
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– čistega dobička družbe iz poslovnega
leta 2003 je 282,810.874,06 SIT,
– prenesenega čistega dobička družbe iz
preteklih je 514,938.400,08 SIT.
Bilančni dobiček se uporabi za naslednje
namene:
– 135,068.670 SIT prenesenega čistega
dobička iz preteklih let se izplača delničarjem za dividende, in sicer 55 SIT bruto na
delnico.
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v roku 60 dni od dneva skupščine in sicer po stanju delničarjev vpisanih v
delniško knjigo družbe, ki se vodi na sedežu
družbe na dan skupščine.
– 662,680.604,14 SIT se ne razporedi
oziroma bo o njem odločeno v prihodnjih
poslovnih letih.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe.
4. Nagrada nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta se izplača v breme poslovnih stroškov nagrada v višini 1,000.000 SIT bruto.
5. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa: na podlagi 240. člena
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
pooblašča upravo družbe, da lahko v roku
18 mesecev od dneva sprejema tega sklepa
kupuje lastne delnice, katerih skupni nominalni znesek ne sme presegati 10% svojega
kapitala, z namenom, da delnice odkupijo
delavci družbe ali z njo povezane družbe
in umika delnic po določbah o zmanjšanju
osnovnega kapitala. Nakupna cena delnic
lahko znaša najmanj 200 SIT in največ 500
SIT na delnico.
6. Imenovanje revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov za leto 2004.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2004
se imenuje Ernst & Young d.o.o. Dunajska
cesta 111, Ljubljana.
7. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe statuta v predloženem
besedilu.
Glasovalna pravica
Pravico do glasovanja na skupščini ima
delničar, ki je najmanj 10 dni pred sejo skupščine vpisan v knjigo delničarjev in pisno
najavi družbi svojo udeležbo na skupščini
najmanj 3 dni pred sejo skupščine. Za delničarje, ki so imenovali pooblaščenca, uresničuje glasovalno pravico pooblaščenec.
Ponoven sklic skupščine
V primeru nesklepčnosti bo ponovno zasedanje skupščine 12. 7. 2004 ob 10.15 na
istem mestu.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine z vključenim besedilom predlaganih sprememb
statuta, letnim poročilom, revizijskim poročilom in poročilom nadzornega sveta je
na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe vsak delovni dan do zasedanja od
11. do 13. ure.
Certa Holding d.d.
uprava
Branko Bogataj
Ob-15869/04
Uprava družbe Stolarna Dobrepolje, d.d.,
Podgorica 21, Videm Dobrepolje na podlagi
6.4. točke Statuta družbe sklicuje
7. skupščino delniške družbe
Stolarna Dobrepolje, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 15. 7. 2004 ob 13. uri
v prostorih družbe v Podgorici 21.
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Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
2. Izvolitev predsednika skupščine, preštevalcev glasov in potrditev predlaganega
notarja.
Predlog sklepa: potrdijo se delovni organi
skupščine. Skupščini bo prisostvoval notar
Marjan Kotar.
3. Seznanitev skupščine s sprejetim
letnim poročilom za poslovno leto 2003 z
mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev se
seznani z letnim poročilom družbe za leto
2003 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.
4. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe
ostane nerazporejen. Skupščina delničarjev
v skladu s 282.a členom ZGD podeli upravi
in nadzornemu svetu družbe razrešnico za
delo v poslovnem letu 2003.
5. Imenovanje revizorja družbe za leto
2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta imenuje skupščina družbo RIPRO
d.o.o. Velenje za revidiranje računovodskih
izkazov družbe Stolarna Dobrepolje, d.d. za
poslovno leto 2004.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo
ali centralni register pri KDD na dan 15. 6.
2004. Skupščine se lahko udeležijo delničarji sami, njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice za
sejo skupščine pred dvorano, kjer bo seja
skupščine, eno uro pred pričetkom seje.
V primeru nesklepčnosti (manj kot 15%
glasov) bo ponovljena skupščina istega dne
in v istih prostorih ob 14. uri. Na ponovljenem zasedanju bo skupščina veljavno odločala ne glede višino na seji zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v tajništvu, vsak
delavnik od 8. do 12. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in poslani v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu družbe.
Stolarna Dobrepolje d.d.
uprava
Ob-15884/04
V skladu z 9.5. členom statuta delniške
družbe Moja delnica, borzno posredniška
hiša d.d., Ljubljana, Dunajska 20, 1000
Ljubljana, sklicuje uprava družbe
10. skupščino
družbe Moja delnica, borzno
posredniška hiša d.d., Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 12. 7. 2004 ob 9. uri
na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska 20,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti, izvolitev delovnih teles skupščine.
Ugotovi se prisotnost na skupščini.
Skupščini prisostvuje notarka mag. Nina
Češarek.
Na predlog uprave se sprejme sklep: za
predsednika skupščine se izvoli Mateja Sta-

nič Rudolf, za preštevalca glasov se imenujeta Maja Vrečar in Norbert Mešanovič.
2. Razrešnica članoma uprave in članom
nadzornega sveta za poslovno leto 2003.
Predstavitev letnega poročila družbe za
poslovno leto 2003 z mnenjem revizorja, Poročila nadzornega sveta o preveritvi Letnega
poročila ter razprava o uporabi bilančnega
dobička in podelitev razrešnice članoma
uprave in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2003.
Sklep 2.1. Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep: skupščina podeljuje razrešnico članoma uprave in članom
nadzornega sveta za poslovno leto 2003.
Sklep 2.2. Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep: bilančni dobiček v poslovnem letu 2003 znaša 3,922.000
SIT. Bilančni dobiček postane preneseni
dobiček.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Na predlog nadzornega sveta se sprejme
sklep: za člane nadzornega sveta se imenujejo Andrej Vozlič, Gojko Stanič in Bedek Urška. Mandat prične teči članom nadzornega
sveta s 30. 10. 2004, ko prejšnjemu nadzornemu svetu poteče redni mandat.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2004.
Na predlog nadzornega sveta se sprejme
sklep: za revizorsko družbo za revidiranje
poslovanja za poslovno leto 2004 se imenuje
Revidis revizijska družba d.o.o., Domžale.
Gradivo za skupščino skupaj z letnim
poročilom uprave za poslovno leto 2003,
mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
dan od 8. do 10. od objave sklica do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
pisni in poslani upravi družbe v roku sedem
dni od objave sklica skupščine.
Pogoj za udeležbo in uresničevanje
glasovalne pravice na skupščine je, da delničarji pisno prijavijo svojo udeležbo upravi
družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem
in da so vpisani v delniški knjigi tri dni pred
zasedanjem skupščine.
Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi preko zastopnikov ali pooblaščencev.
Pooblaščenci se morajo izkazati s pisnim
pooblastilom delničarja in ga deponirati na
sedežu družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z veljavnim osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega
registra.
Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt eno uro pred zasedanjem. Delničarje, njihove zastopnike in pooblaščence
pozivamo, da se zglasijo v sejni sobi pol ure
pred zasedanjem, da podpišejo listo prisotnih in prevzamejo glasovnice.
Moja delnica BPH d.d.
uprava
Ob-15885/04
Na podlagi točke Č. – šestega poglavja
Statuta delniške družbe Primat, tovarna kovinske opreme, d.d. in v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
IX. sejo skupščine
delniške družbe Primat, tovarna
kovinske opreme, d.d.

64 / 11. 6. 2004 /

3969

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

ki bo, 12. 7. 2004, na sedežu družbe v
prostorih sejne sobe, Industrijska ulica 22,
Maribor, s pričetkom ob 12. uri z naslednjim
dnevnim redom.
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine – Spomenka Planinčić in dve
preštevalki glasov – Vera Senekovič in Darja Moškotevc.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Stanislav Bohinc.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Primat d.d. in konsolidiranim
poročilom skupine Primat za leto 2003 in
s poročilom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila za leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe Primat d.d.
za leto 2003 in konsolidiranim poročilom
skupine Primat za leto 2003 ter poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2003.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je
skupščina sprejela naslednje sklepe:
1. Na dan 31. 12. 2003 znaša bilančni
dobiček 120,239.849,08 SIT ki ostaja nerazporejen.
2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2003.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2004
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2004 imenuje
revizijsko družbo Iteo Abeceda, Maribor.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
v korist katerih bodo 3 dni pred izvedbo
skupščine delnice delniške družbe Primat,
tovarna kovinske opreme, d.d. vknjižene v
delniški knjigi družbe, ki se vodi pri Klirinško
depotni družbi neposredno, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo za udeležbo na skupščini osebno ali s priporočeno
pošiljko dostavijo pravni službi družbe Primat, tovarna kovinske opreme, d.d., pri Spomenki Planinčić, Industrijska ulica 22, 2000
Maribor, tako, da jo ta prejme najkasneje 3
dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine in sicer najmanj pol ure pred pričetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na
seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo
prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen
prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki
pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v enem tednu po ob-

Gradivo za sejo skupščine delniške družbe s predlogi sklepov k točkam dnevnega
reda je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe PIT d.o.o., Motnica 17, Trzin,
vsak delovni dan od dneva objave dalje med
10. in 12. uro.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
imetniki navadnih delnic, sami ali po pooblaščencih. Pooblaščenci morajo predložiti pisna
pooblastila. Delničarji in njihovi pooblaščenci
morajo svojo udeležbo na skupščini s pisnimi
pooblastili sporočiti vsaj tri dni pred sejo.
Glasovanje na skupščini k vsaki točki
dnevnega reda bo javno z glasovnicami.
Vsak delničar ali pooblaščenec prevzame
glasovnice ob prijavi pol ure pred pričetkom
zasedanja skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k predlaganim sklepom
podajo svoje morebitne nasprotne predloge, ki morajo biti obrazloženi v pisni obliki, in sicer v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.
V primeru nesklepčnosti bo skupščina
ponovno sklicana istega dne ob 12. uri v
istih prostorih z enakim dnevnim redom in
bo veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Iskra Telekom Holding d.d. Kranj
direktorica družbe
Viktorija Vehovec

javi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v informativni pisarni družbe v Mariboru, Industrijska ulica
22, vsak delavnik od 9. do 12. ure od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Primat, tovarna kovinske opreme, d.d.
predsednica uprave
Slavka Marinič, univ. dipl. ek.
Ob-15886/04
V skladu s statutom družbe Iskra Telekom Holding d.d., korporacijski center za
telekomunikacije in računalništvo d.d.,
Kranj, Ljubljanska cesta 24 a, uprava družbe sklicuje
4. redno skupščino
družbe Iskra Telekom Holding d.d.
Skupščina bo dne 15. 7. 2004 ob 10. uri,
v sejni sobi odvetniške pisarne Irene Dobravc Tatalovič, Nazorjeva 2, 1000 Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine, izvolitev delovnih teles in
predstavitev notarja.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se izvoli odvetnico Ireno Dobravc
Tatalovič.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2003 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in
sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice članom uprave in
nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:
Predlog sklepov:
2.1. Čisti dobiček poslovnega leta 2003
po uporabi v skladu z 228. členom ZGD na
dan 31. 12. 2003 znaša 234,708.191 SIT.
Bilančni dobiček v višini 257,782.220
SIT, ki je sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta 2003 v višini 234,708.191 SIT
in prenesenega dobička preteklih let v višini
23,074.029 SIT, ostane nerazdeljen.
2.2. Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnico za poslovno leto
2003.
3. Določitev sejnin nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina določi sejnino v višini
350 EUR za predsednika nadzornega sveta in 250 EUR za ostale člane nadzornega
sveta, obračunano v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
seje nadzornega sveta.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2003.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Predlog sklepa:
4.1. Za pooblaščeno revizijsko hišo se
imenuje pooblaščeno revizijsko družbo
KPMG Slovenija d.o.o., Dunajska 21, 1000
Ljubljana.
5. Razno
Vpogled gradiva
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Ob-15887/04
Na podlagi določil 26. člena statuta MIP
d.d. Nova Gorica, sklicuje uprava družbe
11. skupščino družbe,
ki bo 12. 7. 2004 ob 14. uri na sedežu
družbe MIP d.d. v Novi Gorici, Panovška
c. 1, v sejni dvorani z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles ter ugotovitev sklepčnosti.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da sprejme naslednji sklep: za
predsednika skupščine se imenuje Edvard
Abram, za preštevalki glasov pa Magdalena
Saksida in Darinka Zavrtanik.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Eva Lučovnik iz Nove Gorice, Bevkov
trg 2.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da sprejme naslednji sklep:
– skupščina se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta;
– skupščina potrdi in odobri delo uprave
ter ji podeljuje razrešnico;
– skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta ter mu podeljuje razrešnico.
3. Sprejem sklepa o pokritju bilančne
izgube za leto 2003 in o porabi bilančnega
dobička iz prejšnjih let.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
– ugotovi se, da se bilančna izguba
za leto 2003 na dan 31. 12. 2003 v višini
597,486.557,05 SIT pokrije iz drugih rezerv
dobička;
– bilančni dobiček na dan 31. 12. 2003
v višini 272,115.055,23 SIT, ki sestoji iz prenesenega dobička prejšnjih let, ostane še
nadalje nerazporejen.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2004.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
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revizijsko družbo za leto 2004 se imenuje
družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.
5. Uskladitev sejnin članov nadzornega
sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: sejnine
članov nadzornega sveta se uskladijo tako,
da sejnina za udeležbo na seji nadzornega
sveta znaša:
– za predsednika nadzornega sveta
70.000 tolarjev neto,
– za druge člane nadzornega sveta
50.000 tolarjev neto.
6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina ugotavlja, da bo dosedanjim članom nadzornega
sveta pretekel mandat. Na predlog nadzornega sveta se za člane nadzornega sveta
s strani kapitala imenujejo: Edvard Abram,
Andrej Costantini, Fedor Križman, Geza Maček in Aleš Nanut. Skupščina se seznani o
imenovanju dveh članov nadzornega sveta
kot predstavnikov delavcev, s strani sveta
delavcev. Člani nadzornega sveta se imenujejo z mandatom za dobo štirih let.
Gradivo za skupščino je na vpogled v
tajništvu uprave na sedežu družbe na Panovški cesti 1 v Novi Gorici, vsak delavnik
od 9. do 12. ure, v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
sedem dni po objavi tega sklica v tajništvu
uprave MIP d.d.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki, ki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo v tajništvu uprave na sedežu družbe
in so sedem dni pred zasedanjem skupščine
vpisani v delniško knjigo pri KDD d.d., Ljubljana (vpisani vključno do 5. 7. 2004).
Člani nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z
osebnim dokumentom, originalnim pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno
uro kasneje v istih prostorih in bo ponovno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
MIP d.d. Nova Gorica
direktor uprave
Vojteh Volk
Ob-15888/04
Na podlagi 6. člena statuta delniške družbe ABC POMURKA International – Mednarodna trgovina d.d. Murska Sobota, Lendavska 11, uprava družbe sklicuje
12. skupščino delničarjev
družbe ABC POMURKA International,
Mednarodna trgovina d.d., Lendavska
ulica 11, Murska Sobota,
ki bo dne 15. 7. 2004 ob 11. uri v prostorih družbe ABC POMURKA International,
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Mednarodna trgovina d.d., Lendavska 11,
Murska Sobota.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se navzočnost in
izvolijo organi skupščine po predlogu uprave
in nadzornega sveta.
Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje
vabljeni notar mag. Andrej Rošker.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s predlogom letnega poročila.
Skupščina se seznani s pisnim poročilom
nadzornega sveta družbe z dne 2. 6. 2004,
ki se nanaša na preveritev letnega poročila
družbe ABC POMURKA International, Mednarodna trgovina d.d. Murska Sobota za
leto 2003.
2. a) Obravnavanje in odločanje o delitvi bilančnega dobička družbe za poslovno
leto 2003.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprejme delitev bilančnega dobička za leto 2003
s predloženim besedilom.
2. b) Odločanje o razrešnici upravi in
nadzornemu svetu, ki se poveže z razpravo
o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se podeli razrešnica upravi – direktorju in nadzornemu svetu družbe
ABC POMURKA International, Mednarodna
trgovina d.d. Murska Sobota za poslovno
leto 2003.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Na predlog nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep: glede na to, da vsem
dosedanjim članom nadzornega sveta preteče mandat članov nadzornega sveta dne
23. 10. 2004 se z dne 22. 10. 2004 imenujejo naslednji člani nadzornega sveta za
dobo 4 let:
1. Marič Ludvik,
2. Šnurer Vinko,
3. Lipič Irena,
4. Drvarič Gabrijela.
4. Poročilo o stanju sklada lastnih delnic.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico do udeležbe in uveljavljanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji,
ki se pisno prijavijo na sedežu družbe najkasneje 3 dni pred skupščino. Delničarji lahko
uveljavljajo svoje pravice na skupščini prek
zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki in ga je
treba predložiti na sedež družbe, kjer ostane
shranjeno. Neposredno ob prihodu na skupščino naj se udeleženci prijavijo v tajništvu
uprave družbe, kjer bodo potrdili prisotnost.
Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo na sedež
družbe v osmih dneh po objavi tega sklica.
Gradivo za skupščino, je delničarjem na
vpogled v tajništvu uprave v Murski Soboti,
Lendavska 11, vsak delovni dan od 8. do
14. ure.
ABC POMURKA – International d.d.
uprava družbe – direktor
Ob-15951/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7. člena statuta družbe
Vele Trgovska družba d.d., uprava družbe
sklicuje
14. skupščino družbe
Vele, Trgovska družba d.d.,
ki bo dne 15. 7. 2004 ob 14. uri v Restavraciji Repovž, Domžale, Kopališka cesta 3
(I. nadstropje).

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
delovnih teles.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsednico skupščine se izvoli
Branko Neffat, za sestavo notarskega zapisa se pooblasti Majdo Lokošek, notarko
v Domžalah. Za preštevalki glasov se izvoli
Vilmo Žirovnik in Marinko Prešeren.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2003, revizijskega poročila k letnemu poročilu, pisnega poročila nadzornega sveta,
uporaba bilančnega dobička, razprava in
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) O bilančnem dobičku iz let 1995, 1997,
1998 in 1999 v skupni višini 546,002.297,89
SIT ter o bilančnem dobičku iz leta 2003 v
višini 113,426.003,10 SIT, skupaj torej o
bilančnem dobičku v višini 659,428.300,99
SIT, bo odločeno v naslednjih poslovnih
letih.
b) V skladu z 282.a členom Zakona o
gospodarskih družbah skupščina potrjuje
in odobri delo uprave in nadzornega sveta
v poslovnem letu 2003 in jima podeljuje
razrešnico.
3. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Za revidiranje letnega poročila za poslovno leto 2004 se imenuje družba Deloitte &
Touche d.o.o. iz Ljubljane.
4. Razrešitev članov nadzornega sveta
in imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Razreši se člana nadzornega sveta
Kebrič Ivana z dnem 12. 5. 2004 in se ugotovi, da mu je mandat s tem dnem prenehal.
V nadzorni svet se z dnem 15. 7. 2004 imenuje Ksenija Gašperšič.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Glasovalna pravica se uresničuje glede
na nominalne zneske delnic. Vsaka delnica
nosi en glas.
Glasovalno pravico lahko uresničuje pooblaščenec. Pooblastilo mora biti pismeno
in ga je potrebno 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 pismenega pooblastila).
Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico na njej le delničarji, ki
se prijavijo najkasneje tri dni pred skupščino.
V tem roku predložijo pooblastila tudi pooblaščenci.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe Vele d.d., Ljubljanska cesta 64, Domžale, vsak delavnik,
razen sobote, od 9. do 12. ure.
Vele, trgovska družba d.d., Domžale
predsednik uprave
Andrej Stušek
Št. 400629
Ob-15968/04
Na podlagi določil statuta delniške družbe
Kristal Maribor d.d. in v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
IX. sejo skupščine
delniške družbe Kristal Maribor d.d.,
v petek, dne 16. julija 2004 na sedežu
družbe, Mariborska cesta 46 v Selnici ob
Dravi, s pričetkom ob 10. uri.
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Predlog dnevnega reda in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti, izvolitev delovnih teles skupščine
in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: ugotovi se število prisotnih glasov skupščine. Na predlog uprave se
za predsednika skupščine imenuje Franjo
Gomboc ter Andreja Stanič Rudolf in Andrej
Klembas kot preštevalca glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Stanislav Bohinc.
Sprejme se predlagani dnevni red.
2. Predložitev letnega poročila za poslovno leto z mnenjem revizorja, pisnega
poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom uprave za poslovno leto 2003, z
mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
ter potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2003 in jima
podeljuje razrešnico.
3. Obravnava in sprejem predloga o uporabi bilančnega dobička za leto 2003.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme sklep, da se bilančni dobiček
za leto 2003 v višini 274,165.091,48 SIT razporedi v preneseni dobiček.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
hiše za leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
2004 imenuje Iteo – Abeceda, Podjetje za
revizijo in sorodne dejavnosti d.o.o., Kotnikova 28, Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico uresničujejo delničarji, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo osebno ali priporočeno pošiljko dostavijo
najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine v
tajništvo družbe v Selnici ob Dravi, Mariborska cesta 46.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine najmanj eno uro pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O
vseh točkah dnevnega reda, razen 1. točke,
se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki
pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

– za predsednika nadzornega sveta
50.000 SIT neto.
8. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom delnic
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
se zmanjša za 57,700.000 SIT iz sedanjih
121,600.000 SIT na 63,900.000 SIT. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z umikom 57.700 lastnih delnic, ki jih bo družba
pridobila na podlagi tega sklepa.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede v skladu z drugo alineo tretjega odstavka
356. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede,
ker družba glede na obseg poslov, ki jih
opravlja in tveganja, ki jim je izpostavljena,
ne potrebuje osnovnega kapitala v sedanji
višini. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da uskladi Statut družbe s sklepom o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Popolno gradivo za 13. sejo skupščine je
delničarjem na vpogled vsak dan v tednu (razen sobote in nedelje), in sicer od 10. do 14.
ure v pisarni računovodstva družbe v upravni
zgradbi, na Trojanah 11. Pravico do udeležbe na seji skupščine imajo delničarji družbe
oziroma njihovi zakoniti zastopniki oziroma
pooblaščenci. Za udeležbo na zasedanju
skupščine in za uresničitev glasovalne pravice je potrebna predhodna pisna najava, ki
mora biti dostavljena upravi družbe najkasneje tri dni pred začetkom zasedanja družbe.
Če se namesto delničarja udeležijo zasedanja skupščine njihovi pooblaščenci, mora biti
pisno pooblastilo dostavljeno upravi družbe
najkasneje tri dni pred začetkom zasedanja
skupščine.
Pol ure pred začetkom zasedanja skupščine se bodo udeleženci zasedanja prijavili
v tajništvu družbe v upravni zgradbi, Trojane
11, kjer bodo podpisali prejem glasovnic.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo polurni odmor. Ob 16.30 bo v
istem prostoru ponovljena 13. seja skupščine z istim dnevnim redom (2. sklic). Na ponovnem zasedanju bo skupščina sklepčna
ter bo veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
GP “Trojane” d.d.
uprava družbe

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave
družbe pri Editi Pavšič v Selnici ob Dravi,
Mariborska cesta 46, vsak delavnik od 10.
do 12. ure od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Kristal Maribor d.d.
uprava – glavna direktorica
Olgica Ernecl, univ. dipl. ek.
Št. 27/2004
Ob-15969/04
Na podlagi določil 7.3. točke Statuta Gostinskega podjetja “Trojane” d.d., Trojane 11,
sklicuje uprava družbe
13. sejo skupščine
GP “Trojane” d.d.,
ki bo 15. 7. 2004 ob 16. uri v prostoru
restavracije družbe, Trojane 11.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovite udeležbe in sklepčnosti, sprejem dnevnega reda ter
ugotovitev prisotnosti notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, sprejme predlagani dnevni red
ter ugotovi prisotnost notarja.
2. Poročilo nadzornega sveta k letnemu
poročilu družbe za poslovno leto 2003.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila za leto 2003.
3. Delitev bilančnega dobička
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa.
Predlog sklepa: bilančni dobiček, sestavljen iz prenesenega dobička iz prejšnjih
poslovnih let in čistega dobička poslovnega
leta 2003 v skupni višini 353,616.907,57
SIT se v višini 14,166.750 SIT oziroma 130
SIT na delnico nameni za izplačilo dividend,
v višini 1,390.000 SIT za udeležbo na dobičku uprave in članov nadzornega sveta,
preostanek bilančnega dobička v višini
338,060.157 SIT ostane nerazporejen. Do
dividend so upravičeni vsi delničarji družbe,
ki bodo na dan 30. 6. 2004 vpisani v delniško
knjigo pri KDD – Centralno klirinški depotni
družbi d.d. Ljubljana. Dividende bodo med
delničarje izplačane v štiri mesečnih obrokih. Zadnji obrok bo izplačan najkasneje do
31. 12. 2004.
4. Podelitev razrešnice upravi družbe in
članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za
poslovno leto 2003.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za izvedbo revizije zaključnega računa družbe GP “Trojane” d.d. za leto 2004
imenuje Revizijski center d.o.o., družba za
revizijo.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta
– predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta – predstavnika delničarjev z mandatom od 11. 6. 2004 naprej se izvolita Zdravka
Kašan in Vinko Pirnat.
7. Določitev višine sejnin predsednika in
članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sejnina za udeležbo na
sejah nadzornega sveta znaša:
– za člane nadzornega sveta 30.000
SIT neto,
– za podpredsednika nadzornega sveta
40.000 SIT neto,
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Ob-15979/04
Na podlagi 19. in 20. člena Statuta delniške družbe Zavarovalnice Tilia d.d. Novo
mesto, Seidlova cesta 5, uprava družbe in
nadzorni svet družbe sklicujeta
22. skupščino
delničarjev delniške družbe
Zavarovalnice Tilia d.d. Novo mesto,
Seidlova cesta 5,
ki bo v sredo, 14. 7. 2004 ob 9. uri v Novem mestu, Seidlova cesta 5, v veliki sejni
sobi v III. nadstropju.
Dnevni red in pregled sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvolijo se delovna telesa po
predlogu sklicateljev. Skupščini prisostvuje
vabljeni notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2003 Zavarovalnice Tilia d.d. Novo mesto, z
revizorjevim in aktuarskim mnenjem, s poročilom nadzornega sveta, s sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za
leto 2003 in z letnim poročilom o notranjem
revidiranju z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2003 Zavarovalni-
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ce Tilia d.d. Novo mesto, z revizorjevim in
aktuarskim mnenjem, s poročilom nadzornega sveta, s sklepom nadzornega sveta
o potrditvi letnega poročila za leto 2003 in
z letnim poročilom o notranjem revidiranju z
mnenjem nadzornega sveta.
3. Obravnava in odločanje o predlogu
uporabe bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: višina bilančnega dobička, ugotovljenega v zaključnem računu
za leto 2003 je:
– za
življenjska
zavarovanja
48,715.175,17 SIT;
– za ostala zavarovanja je ugotovljena
bilančna izguba v višini -2.805,378.176,21
SIT.
Del bilančnega dobička življenjskih zavarovanj, ki bo prenesen v naslednja leta,
znaša 14,123.158,14 SIT.
Del bilančnega dobička kritnega sklada življenjskih zavarovanj, ki se uporabi
za druge namene, določene v statutu (za
razdelitev življenjskim zavarovancem, ki
so do tega upravičeni), znaša 90% čistega
poslovnega izida življenjskih zavarovanj iz
zavarovalne vrste 19 za leto 2003, oziroma
34,592.017,03 SIT.
Skupščina podeli razrešnico upravi
družbe in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2003.
4. Spremembe oziroma dopolnitve Statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe oziroma dopolnitve statuta družbe
po podanem predlogu sklicateljev. Skupščina pooblašča nadzorni svet za izdelavo
čistopisa statuta.
5. Imenovanje revizijske družbe za revidiranje letnega poročila družbe za leto 2004.
Predlog sklepa: za revidiranje letnega poročila Zavarovalnice Tilia d.d. za leto 2004 se
imenuje revizijsko družbo BDO EOS Revizija
d.o.o., Družba za revidiranje, Dunajska cesta
106, Ljubljana.
6. Odstop člana nadzornega sveta, imenovanje člana nadzornega sveta in odpoklic
članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
odstopom Zvonka Ivanušiča s funkcije člana
nadzornega sveta, ki predstavlja kapital.
Na predlog nadzornega sveta skupščina
na njegovo mesto za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, imenuje mag. Sinišo Lovrinčevića, katerega mandat začne teči
na dan imenovanja na skupščini in traja do
izteka mandata nadzornega sveta, ki predstavljajo kapital.
Skupščina odpokliče člana nadzornega
sveta Wachter Metko in Strmec Jožeta.
7. Pobude in vprašanja delničarjev.
Udeležba na skupščini družbe in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci, ali zakoniti zastopniki.
Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki se nameravajo udeležiti
skupščine, morajo svojo udeležbo napovedati najpozneje 3 dni pred sejo skupščine
na naslovu družbe. Družba bo upoštevala
pisne prijave, ki bodo prispele do 11. julija
2004 oziroma bodo tega dne poslane s priporočeno pošiljko. Udeležence pozivamo, da
se ob prihodu na skupščino pol ure pred pričetkom seje prijavijo predstavniku družbe na
kraju, kjer bo seja, ter s podpisom seznama
prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost
na skupščini in prevzamejo morebitne glasovalne lističe.
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Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Vsaka delnica šteje en glas.
Gradivo s predlogi sklepov za skupščino,
vključno z besedilom predlaganih sprememb
statuta so na voljo na sedežu družbe v kadrovsko-pravnem oddelku, vsak delovni dan
od 9. do 12. ure od dneva sklica pa do dneva
zasedanja skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda sporočijo pisno z obrazložitvijo
na sedež družbe v enem tednu po objavi
skupščine.
Ponovno zasedanje skupščine
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne, uro pozneje, to je ob
10. uri. V tem primeru bo skupščina sklepčna
ne glede na število prisotnih delnic.
Zavarovalnica Tilia d.d.
Novo mesto
nadzorni svet
uprava družbe
Ob-15980/04
Na podlagi 79. člena statuta Cestnega
podjetja Ljubljana družba pooblaščenka,
d.d., sklicuje uprava družbe
5. skupščino delničarjev
ki bo 12. 7. 2004 v sejni sobi Slovenskih
cestnih podjetij v tretjem nadstropju na Dunajski 56 v Ljubljani s pričetkom ob 15. uri in
naslednjim dnevnim redom:
1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in
notarja.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi da je
na skupščini zastopanih toliko glasovalnih
delnic, da ločeni razredi delnic lahko zasedajo, za predsednika skupščine in ločenega glasovanja razredov A, B in C se izvoli
Mihaela Bizjaka, za preštevalki glasov se
imenujeta Mateja Stanič-Rudolf in Majda
Volaj, skupščini prisostvuje notarka mag.
Nina Češarek.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2003, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila za leto 2003.
Predlog sklepov:
a) Celotni bilančni dobiček, ki po stanju
31. 12. 2003 znaša 219,441.000 SIT in se
sestoji iz bilančnega dobička iz leta 2003 v
višini 163,588.000 SIT in prenesenega čistega dobička iz prejšnjih let v višini 55,853.000
SIT, se prenese v naslednje obdobje kot preneseni dobiček in o njem se bo odločalo v
naslednjih letih.
b) Upravi družbe in nadzornem svetu
družbe se za leto 2003 podeli razrešnica.
3. Lastne delnice družbe
Predlog sklepa:
a) Skupščina na podlagi osme alinee prvega odstavka 240. člena ZGD pooblašča
upravo družbe, da kupi lastne delnice družbe
pod naslednjimi pogoji:
– skupni nominalni znesek kupljenih lastnih delnic ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala družbe;
– najnižja cena delnice je nominalna
vrednost delnice, najvišja cena delnice je
knjigovodska vrednost delnice;

– oblikuje se rezerve za lastne delnice v
ustrezni višini v skladu s predpisi;
– pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 18 mesecev od dneva sprejema
sklepa.
Skupščina pooblašča upravo družbe,
da po izvršenem nakupu kupljene lastne
delnice umakne v skladu tretjim odstavkom
356. člena ZGD, brez nadaljnega sklepanja
o zmanjšanju osnovnega kapitala.
b) Skupščina sprejme tudi sklep, da se
pri nakupu lastnih delnic na podlagi sklepa iz
prejšnje a) točke izključi prednostna pravica
vseh delničarjev.
4. Določitev sejnin nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: članom in predsedniku
nadzornega sveta družbe se določi sejnina
v predloženi višini.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2004 se imenuje KPMG Slovenije, Podjetje za revidiranje in
poslovno svetovanje, d.o.o.
Predlagatelj sklepov za 5. točko dnevnega reda je nadzorni svet družbe, za ostale
točke dnevnega reda pa uprava družbe in
nadzorni svet družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo 2. 7. 2004 in ki pisno prijavo
za udeležbo na skupščini osebno ali s priporočeno pošiljko, dostavijo družbi najkasneje
3 dni pred skupščino. Skupščine se lahko v
imenu delničarjev udeleži pooblaščenec ali
zakoniti zastopnik, ki ima pisno pooblastilo,
katerega je dostavil družbi v roku za prijavo
udeležbe na skupščini.
Istovetnost prijavljeni dokazujejo z veljavnim osebnim dokumentom.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino ob vhodu v dvorano prijavijo
najkasneje 30 minut pred zasedanjem, potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo glasovalne lističe.
Gradivo za skupščino, vključno z besedilom sprejetega letnega poročila 2003, mnenjem revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega
poročila, je na vpogled na sedežu družbe
(Majda Volaj) vsak delovni dan od 10. do 12.
ure. Morebitni utemeljeni nasprotni predlogi
k posameznim točkam dnevnega reda se
pisno sporočajo upravi družbe najkasneje v
7 dneh po objavi sklica skupščine.
Cestno podjetje Ljubljana
družba pooblaščenka d.d
uprava družbe
Igor Starič, univ. dipl. inž. grad.
Ob-15981/04
Na podlagi 29. člena statuta družbe
Cestno podjetje Ljubljana, d.d., Ljubljana,
Stolpniška 10, sklicuje uprava družbe
5. skupščino delničarjev
ki bo 12. 7. 2004 v sejni sobi Slovenskih
cestnih podjetij v 3. nadstropju na Dunajski
56 v Ljubljani s pričetkom ob 13. uri in naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in
notarja.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi
sklepčnost, za predsednika skupščine se
izvoli Mihaela Bizjaka, za preštevalki se
imenujeta Mateja Stanič-Rudolf in Majda
Volaj, seji prisostvuje notarka mag. Nina
Češarek.
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2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Skupščina se seznani z sprejetim letnim
poročilom za leto 2003, z mnenjem revizorja
in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila za leto 2003.
Predlog sklepov:
a) Celotni bilančni dobiček po stanju
31. 12. 2003, ki znaša 1.716,695.000 SIT in
se sestoji iz bilančnega dobička iz leta 2003
v višini 341,281.000 SIT in prenesenega čistega dobička ter valorizacijskih popravkov
iz prejšnjih let v višini 1.375,414.000 SIT, se
prenese v naslednje obdobje kot preneseni
dobiček in o njem se bo odločalo v naslednjih letih.
b) Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2003.
c) Na podlagi 56. člena statuta družbe se
članom nadzornega sveta izplača nagrada
v skupni višini 5,000.000 SIT. Nagrade se
izplačajo do 30. 9. 2004 v breme tekočih
poslovnih stroškov.
3. Nakup lastnih delnic in znižanje osnovnega kapitala.
Predloga sklepov:
a) Skupščina Cestnega podjetja Ljubljana d.d. sprejema sklep o znižanju osnovnega kapitala iz zneska 655,887.000 SIT na
znesek 446,845.000 SIT. Osnovni kapital
družbe se znižuje zaradi prevelikega obsega
kapitala glede na obseg poslov in glede na
druge naloge družbe. Znižanje osnovnega
kapitala se izvede na podlagi poenostavljenega postopka znižanja osnovnega kapitala
z umikom delnic (tretjega odstavka 356. člena ZGD) v breme prenesenega dobička iz
preteklih let. Skupščina pooblašča upravo,
da na podlagi tega sklepa skladno s sedmo
alineo prvega odstavka 240. člena Zakona o gospodarskih družbah po ceni 5.600
SIT, kupi 209.052 lastnih delnic družbe od
Cestnega podjetja Ljubljana, družba pooblaščenka, d.d.;
b) Skupščina sprejme tudi sklep, da se
pri nakupu lastnih delnic na podlagi sklepa
skupščine družbe iz prejšnje a) točke in nakupa lastnih delnic na podlagi sklepa skupščine z dne 16. 7. 2003, s katerim je skupščina pooblastila upravo na podlagi osme
alinee prvega odstavka 240. člena ZGD za
nakup lastnih delnic v višini 10% osnovnega
kapitala, izključi prednostno pravico vseh
delničarjev.
4. Določitev sejnin nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: članom in predsedniku
nadzornega sveta družbe se določi sejnina
v predloženi višini.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2004 se imenuje KPMG Slovenija, Podjetje za revidiranje in
poslovno svetovanje, d.o.o.
Predlagatelj sklepov za peto točko dnevnega reda je nadzorni svet, za ostale točke
dnevnega reda pa uprava in nadzorni svet.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo 2. 7. 2004 in ki pisno prijavo za
udeležbo na skupščini osebno ali s priporočeno pošiljko, dostavijo družbi, najkasneje 3 dni
pred skupščino. Skupščine se lahko v imenu
delničarjev udeleži pooblaščenec ali zakoniti
zastopnik, ki ima pisno pooblastilo, katerega
je dostavil družbi v roku za prijavo udeležbe
na skupščini. Istovetnost prijavljeni dokazujejo z veljavnim osebnim dokumentom.

izkazov za leto 2004 imenuje revizijsko družbo Renoma, Tržaška 132, Ljubljana.
Gradivo
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Lepi
pot 6, v tajništvu uprave, tel. 47-902-14, vse
delovne dni od 9. do 14. ure.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo ter na njej
razpravljajo in glasujejo delničarji, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki s priporočenim pismom, ki prispe na sedež družbe
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine, prijavijo upravi družbe svojo udeležbo
na skupščini. Udeleženci se ob prihodu
na skupščino identificirajo z osebnim dokumentom. Prostor zasedanja skupščine
bo odprt 30 minut pred zasedanjem skupščine.
Za udeležbo na skupščini se delničar
izkaže z dokumentom, ki se primerja z izpisom delničarjev Tehniške založbe Slovenije
pri Klirinško-depotni družbi, pooblaščenec
delničarja pa še s pisnim pooblastilom delničarja. Pooblastilo za zastopanje je treba
deponirati na sedežu družbe vsaj tri dni
pred skupščino.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se čez eno uro ponovno sestane.
V drugem sklicu je skupščina sklepčna ne
glede na število prisotnih delnic.
Tehniška založba Slovenije, d. d.
direktor družbe

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino ob vhodu v dvorano prijavijo
najkasneje 30 minut pred zasedanjem, potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo glasovalne lističe.
Celotno gradivo za skupščino, vključno
z besedilom sprejetega letnega poročila
2003, mnenjem revizorja, pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, se nahaja na sedežu družbe,
v tajništvu direktorja podjetja in je na vpogled
delničarjem družbe vsak delovni dan od 10.
do 12. ure pri Majdi Volaj.
Morebitni utemeljeni nasprotni predlogi
k posameznim točkam dnevnega reda se
sporočajo pisno upravi družbe najkasneje v
7 dneh po objavi sklica skupščine.
Cestno podjetje Ljubljana, d.d.
uprava družbe
Ob-15985/04
Na podlagi člena 7. 3. Statuta družbe
Tehniška založba Slovenije, d. d., Ljubljana, Lepi pot 6, sklicujem
9. sejo skupščine
delničarjev družbe,
ki bo v sredo, 14. 7. 2004, ob 13. uri v
prostorih Tehniške založbe Slovenije, d. d.,
Ljubljana, Lepi pot 6.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina družbe izvoli
delovna telesa skupščine:
– za predsednika skupščine mag. Ladislava Jalševca,
– za preštevalko glasov Branko Pirc,
– za izdelavo notarskega zapisnika notarko Nevenko Tory iz Ljubljane.
3. Obravnava in sprejem dnevnega
reda.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagani dnevni red.
4. Uporaba bilančnega dobička.
– uprava je skupščini predložila Letno
poročilo družbe za leto 2003 z mnenjem
revizorja in pisno Poročilo nadzornega sveta družbe, s katerim le-ta sprejema letno
poročilo uprave in daje pozitivno stališče k
revizijskemu poročilu,
– uporaba bilančnega dobička.
Bilančni dobiček družbe po stanju 31. 12.
2003 znaša 63,686.807,49 SIT.
Predlog sklepa:
– skupščina podeli upravi družbe in nadzornemu svetu razrešnico za leto 2003.
– bilanči dobiček družbe po stanju 31. 12.
2003 se uporabi:
– nagrada članom nadzornega sveta
2,000.000 SIT,
– nagrada upravi 2,000.000 SIT,
– za dividende delničarjem 59,686.807,49
SIT.
Nagrada upravi in nadzornemu svetu se
izplača v gotovini.
Dividende in nagrada se izplačajo do
30. septembra 2004.
Dividende se izplačajo lastnikom delnic
TZS, d.d. po izpisku KDD na dan 16. 7.
2004.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Prelog sklepa: predlagajo se člani nadzornega sveta: mag. Robert Krajnik, Ada de
Costa Petan in Jana Vurušič
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina za revizorja računovodskih
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Ob-15990/04
Na podlagi 35. člena statuta delniške
družbe PROTECH d.d. in v skladu z določbami zakona o gospodarskih družbah
sklicujem
skupščino delniške družbe
Protech d.d.
ki bo v sredo, dne 14. julija 2004 v sejni
sobi družbe Protech d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, ob 12. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsedujočo skupščine imenuje Nevena Tea
Gorjup in za preštevalko glasov Tatjana Intihar. Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Dušica Kalinger.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
Protech d.d. za poslovno leto 2003 in revidiranih računovodskih izkazov družbe za
poslovno leto 2003; predstavitev pisnega
poročila nadzornega sveta družbe Protech
d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila,
s stališčem do revizijskega poročila in o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe
med poslovnim letom 2003; obravnava
predloga za razporeditev bilančnega dobička; razprava in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 2.1: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12.
2003 znaša 9,473.651,46 SIT v celoti razporedi v druge rezerve.
Predlog sklepa št. 2.2: skupščina družbe
Protech d.d. se seznani s predstavitvijo letnega poročila družbe za poslovno leto 2003
in revidiranimi računovodskimi izkazi družbe
za poslovno leto 2003.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe Protech d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do
revizijskega poročila in o načinu in obsegu
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preverjanja spremljanja vodenja družbe Protech d.d. med poslovnim letom 2003.
V skladu z 282. a členom ZGD skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta družbe Protech d.d. v poslovnem letu
2003 in jima podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2004
imenuje revizijsko hišo Ernst & Young d.o.o.,
Dunajska cesta 11, 1000 Ljubljana.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki
so 3 dni pred izvedbo skupščine vpisani v
delniško knjigo družbe, njihovi pooblaščenci
in zastopniki, ki se pisno prijavijo osebno ali
s priporočeno pošiljko najpozneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine v tajništvu uprave
družbe v Mariboru, Vita Kraigherja 5. Pooblaščenci delničarjev, ki se prijavijo na skupščino v imenu delničarjev, se morajo izkazati
ob prijavi s pisnim pooblastilom pooblastitelja, ki mora biti priloženo prijavi za skupščino,
ki se dostavi najkasneje tri dni pred dnevom
skupščine. Pozivamo udeležence, da se ob
prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj trideset minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.
O vseh točkah dnevnega reda, razen prve
točke, se glasuje z glasovnicami. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
ki vključujejo letno poročilo o poslovanju
družbe za leto 2003, revidirane računovodske izkaze družbe, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s
stališčem nadzornega sveta do revizijskega
poročila in o načinu ter obsegu preverjanja
vodenja družbe med poslovnim letom 2003,
je na vpogled delničarjem v tajništvo družbe
v Mariboru, Vita Kraigherja 5, vsak delavnik
od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Protech d.d.
uprava – direktor
Viktor Lednik
Ob-16000/04
Na podlagi 39. člena Statuta družbe Metrel DUS d.d. uprava sklicuje
6. skupščino delničarjev,
ki bo v 14. julija 2004 ob 14. uri na sedežu družbe, Ljubljanska cesta 77, Horjul.
Dnevni red:
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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: za predsednika
skupščine se izvoli Antona Demšarja.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Škrk.
2. Predlog sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2003, podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu in seznanitev
skupščine s pisnim poročilom in sklepi nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za
leto 2003.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je:
a) Bilančni dobiček za leto 2003 znaša
298,971.448,89 SIT in se uporabi:
– 26,735.600 SIT za dividende, to je 200
SIT bruto dividende na delnico. Družba bo
delničarjem izplačala dividende najkasneje
v 60 dneh po sklepu skupščine, in sicer po
stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo
družbe na dan zasedanja skupščine in na
način, kot ga bo določila uprava družbe.
Dividende se izplačajo iz čistega dobička
za leto 2001,
– 136,117.924,44 SIT se razporedi v druge rezerve iz dobička – iz preostanka čistega
dobička za leto 2001 (4,085.058,51 SIT), iz
čistega dobička za leto 2002 (62,835.982,31
SIT) in iz čistega dobička za leto 2003
(69,196.883,62 SIT),
– 136,117.924,45 SIT – ostane nerazporejen in je sestavljen iz preostanka čistega
dobička za leto 2003.
b) Skupščina se seznani s pisnim poročilom in sklepi nadzornega sveta o potrditvi
letnega poročila za leto 2003.
c) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za poslovno leto 2003;
z njo potrjuje in odobrava delo teh dveh
organov družbe v poslovnem letu 2003.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2004.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2004 skupščina imenuje družbo LM Veritas d.o.o. iz Ljubljane.
5. Imenovanje delniškega odbora.
Skupščina imenuje delniški odbor izmed
10% največjih delničarjev za mandat enega
leta v sestavi:
– Stanislav Nagode, Milan Železnik, Bernarda Ahačič Žura, Sandi Dobrovoljc.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave
vsak delovni dan od 11. do 13. ure v času
od sklica skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pravico do
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo tisti delničarji, ki so
vpisani v delniško knjigo Metrel DUS d.d. in
prijavijo svojo udeležbo na skupščini 3 dni
pred sejo.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Metrel DUS d.d. Horjul
Stanislav Nagode
direktor

Ob-16023/04
Na podlagi drugega odstavka 26. člena
Statuta družbe Akripol d.d., sklicuje uprava
IX. (deveto) sejo skupščine
družbe Akripol, d.d.
ki bo v torek, dne 13. 7. 2004, ob 12.30,
v sejni sobi na sedežu družbe v Trebnjem,
Prijateljeva cesta 11.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
teles skupščine in imenovanje notarja.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: za predsednico skupščine se izvoli Mojca Gorišek
ter za preštevalki glasov Karolina Duh in
Alenka Gorenčič.
Imenuje se predlagana notarka Marta
Malič iz Novega mesta.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2003 skupaj
z revizorskim poročilom in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 274. členu ZGD ter sklepanje o
uporabi bilančnega dobička in o podelitvi
razrešnice.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2003 skupaj z
revizorskim poročilom in s pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, ki je priloga k temu sklepu.
2.2. Ugotovi se, da bilančni dobiček
po stanju na dan 31. 12. 2003 znaša
259,523.000 SIT.
Bilančni dobiček za leto 2003 se uporabi:
– za izplačilo dividend delničarjem se nameni 185 SIT bruto na delnico,
– kot udeležba na dobičku za upravo se
nameni 1,600.000 SIT bruto in kot udeležba
na dobičku za nadzorni svet 900.000 SIT
bruto, pri čemer se nameni 400.000 SIT
bruto predsedniku in po 250.000 SIT bruto
članoma,
– o delu bilančnega dobička v višini
88,217.000 SIT, ki je preneseni dobiček, bo
odločeno v naslednjih letih.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2003 in s tem potrdi njihovo uspešno delo.
Vir za izplačilo pod prvo in drugo alineo je
preneseni dobiček iz leta 2002 in preneseni
dobiček iz leta 1998.
Upravičenci do dividende so vsi lastniki delnic, ki so vpisani v delniško knjigo
pri KDD Centralno klirinški depotni družbi,
d.d. Ljubljana, na dan zasedanja skupščine.
Udeležba na dobičku za upravo se izplača 1⁄2
v delnicah družbe in 1⁄2 v gotovini. V skladu
lastnih delnic se za to nameni takšno število
delnic, da bodo v skupni vrednosti predstavljale 1⁄2 udeležbe na dobičku, pri čemer se
cena delnice določi na osnovi povprečne
nabavne cene sklada lastnih delnic, povečane za stroške financiranja, ki se določijo
na osnovi obrestne mere Abanke, d.d v letu
za katerega se nagrada izplačuje.
Dividenda ter udeležba na dobičku za
upravo in nadzorni svet se izplačajo v roku
60 dni od sprejema sklepa na zasedanju
skupščine.
3. Imenovanje revizorja za revidiranje
računovodskih izkazov za leto 2004.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revizorja za
leto 2004 se imenuje revizijsko hišo KPMG
Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno
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svetovanje, d.o.o., Neubergerjeva ulica 30,
Ljubljana.
Gradivo za skupščino, vključno z revidiranim poročilom za leto 2003 in pisnim
poročilom nadzornega sveta po 274.a členu
ZGD-F, je delničarjem na vpogled vsak delavnik od 10. do 12 ure v tajništvu družbe,
od dneva sklica in objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, ki morajo biti pisni in obrazloženi, pošljejo v roku 7 dni po objavi sklica
skupščine, priporočeno po pošti ali jih vložijo
neposredno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki so vpisani v Centralnem registru KDD
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, če so svojo udeležbo najavili družbi
s priporočeno pošiljko ali osebno na sedežu
družbe, najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblaščenci in zastopniki morajo prijavi predložiti tudi pisna pooblastila
delničarja.
Prosimo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pred začetkom seje prijavijo
z osebno izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom pri sprejemnem osebju
in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini ter
prevzamejo glasovnice.
Akripol, d.d.
direktor
Robert Krvavica

Prenos delnic na Gorazda Čuka se izvrši
z dnem vpisa tega sklepa v sodni register.
Izstopajočim delničarjem pripada odpravnina ___ SIT za delnico, ki je določena v
cenitvenem poročilu na podlagi premoženjskega in profitnega stanja družbe v času, ko
je skupščina sprejela ta sklep.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu družbe, vsak delavnik med 8. in 12.
uro, v času od objave sklica skupščine do
dneva skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki so pisno prijavili udeležbo na
skupščini ali predložili pooblastilo za zastopanje, vsaj tri dni pred skupščino.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino vsaj 15 minut pred začetkom
zasedanja, zaradi prevzema glasovnic in
vzpostavitve evidenc.
Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci se na skupščini izkažejo z osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi z
ažurnim izpisom iz sodnega registra.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala istega dne
ob 13.30.
V tem primeru bo skupščina sklepala ne
glede na višino zastopanega kapital
Kompas Design d.d.
direktor
Zlatko Ledinek

Ob-16026/04
Uprava delniške družbe Kompas Hoteli
Kranjska Gora, s sedežem Borovška 100,
Kranjska Gora, na podlagi statuta sklicuje
10. redno skupščino delničarjev,
ki bo 12. julija 2004 ob 13. uri v prostorih
hotela Kompas v Kranjski Gori.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Andrej Žužek.
Za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo
glasovanja po posamezni točki dnevnega
reda se izvolita kot preštevalki glasov Vesna
Abram, Darinka Brcar.
Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni
notar Stane Krainer.
3. Predložitev letnega poročila uprave za
poslovno leto 2003 z mnenjem revizorja in
pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu.
4.a) Razporeditev bilančnega dobička
za leto 2003.
Nadzorni svet na predlog uprave predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:
skupščina na podlagi pozitivnega mnenja
nadzornega sveta k predlogu uprave o
uporabi bilančnega dobička sprejme sklep,
da se bilančni dobiček, ki je izkazan v višini
7,761.912,57 SIT razporedi na preneseni
dobiček.
4.b) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: v skladu
z 282.a členom ZGD skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta
v poslovnem letu 2003 ter jima podeljuje
razrešnico.
5. Imenovanje revizorja za leto 2004.

Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: za
revidiranje poslovanja družbe v letu 2004
se imenuje revizijska družba Iteo Abeceda
d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 28.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino skupaj s poročilom
nadzornega sveta, uprave in revidiranim letnim poročilom za leto 2003 je na vpogled
delničarjem na sedežu družbe, Borovška
100, Kranjska Gora, vsak delavnik od 9. do
11. ure do začetka skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in pooblaščenci, ki so dne 8. 7.
2004 vpisani v delniško knjigo pri KDD. Vsaka delnica predstavlja en glas.
Pisne najave udeležbe na skupščini in
pooblastila morajo biti na sedežu družbe
najkasneje tri dni pred skupščino, to je do
9. 7. 2004.
Dvorana, v kateri bo skupščina, bo odprta
od 12.30 dalje. V tem času lahko delničarji
prevzamejo glasovnice. Prosimo, da na sejo
pridete pravočasno.
Kompas Hoteli Kranjska Gora
direktorica
Tina Habjanič
Ob-16252/04
Na podlagi 14. člena Statuta Kompas Design d.d. Ljubljana, direktor družbe sklicuje
12. redno skupščino
Kompas Design d.d.,
ki bo potekala dne 15. 7. 2004 ob 13.
uri na sedežu družbe Dalmatinova 2/15,
Ljubljana.
1. Otvoritev
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsednika skupščine se izvoli
Zlatko Ledinek, za preštevalko glasov Štefka Boštjančič.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Seznanitev skupščine z oddelitvijo.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani s potekom oddelitve in zaključno bilanco družbe na dan
vpisa oddelitve v sodni register.
3. Uskladitev osnovnega kapitala in statuta družbe po oddelitvi.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina ugotavlja, da je po izvedeni zamenjavi delnic v skladu z menjalnim razmerjem iz delitvenega načrta vseh
delnic družbe 10.221 nominalne vrednosti
1000 SIT.
Usklajen osnovni kapital družbe po oddelitvi znaša 10,221.000 SIT. Za uskladitev
osnovnega kapitala se uporabi 40.000 SIT
nerazporejenih rezerv iz dobička iz preteklih let.
Statut družbe se uskladi s tem sklepom.
4. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2003 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2003 in poročilom nadzornega sveta o vodenju nadzorna v družbi
v letu 2003.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za leto 2003.
5. Iztisnitev delničarjev.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: delničar družbe Gorazd Čuk, ki ima
po stanju delniške knjige na dan skupščine
več kot 95% vseh delnic družbe Kompas
design d.d. na podlagi tega sklepa pridobi
preostale delnice družbe.

Stran

Ob-16262/04
Na podlagi 13. člena Statuta Luke Koper
d.d. sklicuje uprava družbe
9. sejo skupščine
družbe Luka Koper d.d.,
ki bo v sredo, 14. julija 2004 ob 12. uri
v sejni dvorani Luke Koper Pristan, Vojkovo
nabrežje 38, Koper.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika skupščine Peric Lojzeta, za preštevalce glasov Sabadin Dorjano in Španjol
Vido ter ugotovi prisotnost notarja Ferligoj
Drava.
3. Obravnava poročila nadzornega sveta
o letnem poročilu družbe za leto 2003, sklepanje o uporabi bilančnega dobička za leto
2003 ter o podelitvi razrešnice nadzornemu
svetu in upravi družbe.
Predlog sklepa:
1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta Luke Koper, d.d. skupščina sprejme
naslednji sklep o uporabi bilančnega dobička
za leto 2003: bilančni dobiček za leto 2003
znaša 5.495,856.894,37 SIT.
Del bilančnega dobička v višini
2.201,096.151,14 SIT se razdeli delničarjem, od tega:
– 173,767.750,44 SIT za fiksni del dividende, ki pripada prednostnim delnicam;
– 1.749,300.000 SIT za dividende, ki pripadajo navadnim delnicam;
– 278,028.400,70 SIT za gibljivi del dividende, ki pripada prednostnim delnicam;
Bruto dividenda na navadno delnico znaša 245 SIT. Dividenda pripada lastnikom, ki
bodo vpisani v delniško knjigo Luke Koper,
d.d., drugi dan po skupščini, ki bo odločila
o uporabi bilančnega dobička. Dividende se
delničarjem izplačajo do 15. 9. 2004.
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Za razdelitev delničarjem se uporabi del
bilančnega dobička, oblikovan iz drugih rezerv iz dobička, ki so bile oblikovane iz postavk kapitala iz let 1997, 1998 in 1999.
Del bilančnega dobička v višini
1.800,000.000 SIT se odvede v druge rezerve iz dobička in sicer preneseni čisti dobiček iz leta 2002 v višini 1.352,036.731,74
SIT in 447,963.268,26 SIT iz čistega dobička
poslovnega leta 2003.
O uporabi preostalega dela bilančnega
dobička (čistega dobička poslovnega leta
2003) v višini 1.494,760.743,23 SIT bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
2. Skupščina podeli glavnemu direktorju
in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2003.
4. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2004.
Predlog sklepa: Na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje družbo Deloitte &
Touche, revizija, d.o.o., iz Ljubljane za revizorja računovodskih izkazov Luke Koper,
d.d. in skupine Luka Koper za leto 2004.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta delniške družbe.
Predlog sklepa: v skladu z 18. členom
Statuta Luke Koper, d.d. se za člane nadzornega sveta delniške družbe izvoli Požar
Janez, Jakomin Igor, Može Tomaž, Popovič
Boris, Jamnik Borut, Kozinc Miha, Robert
Jerman, Pavletič Alverino in Tatjana Jazbec.
Mandat začne članom nadzornega sveta
teči od 26. 7. 2004 naprej.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino in predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda so delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave na sedežu
družbe, Vojkovo nabrežje 38, vsak delavnik od 9. do 12. ure in sicer od dneva sklica
skupščine do seje skupščine. Na istem kraju
sta dostopna tudi letno poročilo in poročilo
nadzornega sveta.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine podajo predlog za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne
predloge sklepov upravi družbe. Predlogi
delničarjev so lahko le pisni in razumno
utemeljeni.
Pravico udeležiti se skupščine imajo
vsi imetniki navadnih delnic in prednostnih
participativnih delnic z omejeno glasovalno
pravico, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati
splošne podatke. Pooblastilo morajo delničarji deponirati vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine pri upravi družbe in ostane shranjeno pri družbi.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki
se pisno prijavijo najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine pri upravi družbe in, ki
so dne 11. 7. 2004 vpisani v delniško knjigo
pri KDD.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda. Vsaka delnica daje delničarjem en glas. O vseh točkah dnevnega
reda se glasuje z glasovnicami, ki jih prejme
delničar ob pristopu na skupščino. Sklepi
se sprejmejo z navadno večino oddanih
glasov.
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 14. 7.
2004 ob 14. uri v isti dvorani. Skupščina
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bo v tem primeru veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Luka Koper, d.d.
glavni direktor
Bruno Korelič, univ. dipl. ek.

Nasprotni predlog
Ob-15958/04
Uprava družbe Hotel Slon d.d., Ljubljana,
Slovenska c. 34 na podlagi 288. člena Zakona o gospodarskih družbah sporoča, da sta
delničarja Ljudmila Koritnik, Via Castelnuovo
21, Prato, Italija in Ante Koritnik Vialle Montegrappa 117, Prato, Italija dne 27. 5. 2004
vložila nasprotni predlog k 2. točki dnevnega
reda 10. redne skupščine družbe, ki bo dne
22. 6. 2004, v prostorih družbe, katere dnevni red je bil objavljen dne 21. 5. 2004, v Ur.
l. RS, št. 54-55.
Delničarja Ljudmila Koritnik in Ante Koritnik predlagata, da se predlog sklepa pod
točko 2/b v celoti glasi:
“Bilančni dobiček družbe, ki znaša
308,007.630,36 SIT se uporabi kot sledi:
– iz prenesenega dobička iz preteklih let
se 70,000.000 SIT razdeli delničarjem, ki
so kot lastniki na dan zasedanja skupščine
vpisani v delniško knjigo družbe, v obliki dividend, ki znašajo 1.186,04 SIT bruto na delnico in se izplačajo najkasneje v roku dveh
mesecev po zasedanju skupščine,
– znesek 23,608.000 SIT, kar predstavlja
znesek, ki bi moral biti izplačan za leto 2001
na podlagi sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani opr.št. V Pg 60/2002 z dne 9. 7. 2003,
se razdeli delničarjem, ki so bili kot lastniki
vpisani na dan 8. redne skupščine družbe,
to je 13. 6. 2002, v obliki dividend, izplačljivih
najkasneje v roku dveh mesecev po zasedanju skupščine,
– preostali bilančni dobiček v višini
214,399.630,36 ostane nerazporejen“
Stališče uprave:
Uprava družbe z nasprotnim predlogom,
kakršnega sta podala delničarja, ne soglaša,
ker bi tolikšen odliv finančnih sredstev ogrozil realizacijo načrtovanih investicij družbe v
tekočem poslovnem letu.
Hotel Slon, d.d.
direktor

Zavarovanja
SV 311/2004
Ob-15905/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz Škofje
Loke, opr. št. SV 311/2004 z dne 31. 5. 2004,
je bil poslovni prostor – lokal z oznako A1, v
pritličju poslovno-stanovanjskega objekta v
Mengšu, Slovenska cesta 24, stoječega na
zemljišču parc. št. 208/1, parc. št. 208/2, parc.
št. 209/1 in parc. št. 209/2 k.o. Mengeš (objekta A), v izmeri 60,10 m2, od tega v pritličju
34,71 m2 in v kleti 25,39 m2 s pripadajočim
solastninskim deležem na skupnih prostorih,
delih in napravah ter funkcionalnem zemljišču, last zastavitelja Primoža Rajterja, roj.
28. 3. 1970, EMŠO 2803970500262, Slovenska cesta 24, Mengeš, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 19. 10. 1998
s prodajalko Ljubo Urbanc, roj. 24. 3. 1960,
EMŠO 2403960505349, stanujočo Hudo 42,
Radomlje in pogodbe o uskladitvi zemljiško-

knjižnega stanja z dejanskim z dne 21. 11.
2003, sklenjene z družbo Kara Inženiring
d.o.o., Slovenska cesta 24, Mengeš, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG,
Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem
v Ljubljani, Dunajska 63, z matično številko
1430564, vpisana v sodni register Okrožnega
sodišča v Ljubljani, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 45.000 EUR s pp.
SV 189/04
Ob-15910/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa Notarke Duše Trobec Bučan iz
Kranja, opr. št. SV 189/04 z dne 1. 6. 2004,
je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje
št. 25, ki obsega 62 m2 uporabne površine, v
tretjem nadstropju stanovanjskega bloka na
naslovu Ravne 16, Tržič, ki stoji na zemljišču
parc. št. 393/1 in 395/1, k.o. Tržič, vpisanih v
zemljiški knjigi Okrajnega sodišča iz Kranja v
z.k. vl. št. 32, iste k.o., ki pa v zemljiški knjigi
še ni vpisano, s solastnim deležem skupnih
prostorov, delov in naprav stavbe in funkcionalnega zemljišča, last zastavitelja Igorja
Tavčarja, EMŠO 2812973500173, Bistrica
pri Tržiču, Kovorska cesta 13, 4290 Tržič,
zastavljene v korist upnice SKB banke d.d.
Ljubljana, Ajdovščina 4, MŠ 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 7,225.000
SIT s pripadki.
SV 760/04
Ob-15911/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz Kopra,
opr. št. SV 760/04 z dne 1. 6. 2004 in priloženega sporazuma, je bilo stanovanje št. 000 v
izmeri 62,77 m2, v stanovanjski hiši v Kopru,
Mladinska ul. 6, s pravico uporabe na stavbišču in funkcionalnem zemljišču stanovanjske
hiše ter solastnisnko pravico skupnih prostorov, delov, objektov in naprav stanovanjska
hiše v sorazmerju z vrednostjo stanovanja,
stavba stoječa na parc. 96, vpisana v zemljiškoknjižnem vl. št. 438, k.o. Koper, solast
Vidmar Bojana in Dragojević – Dragojevič
Nataše, vsakega do 1/2, lastnine pridobljene
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 362-277/93 z dne 5. 5. 1993,
kupoprodajne pogodbe za stanovanje z dne
4. 11. 1996 ter kupoprodajne pogodbe z dne
19. 5. 2004, dveh potrdil o plačani kupnini z
dne z dne 31. 5. 2004 in z dne 28. 5. 2004,
zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice do
Vidmar Bojana in Dragojević – Dragojevič
Nataše, v višini 25.250 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
za EUR na dan črpanja kredita, s pripadki in
obrestmi določenimi na osnovi 12 mesečnega
EURIBOR-ja +3% letno, kar znaša ob podpisu pogodbe 5,31% letno, z efektivno obrestno mero 5,51% letno, z zapadlostjo zadnje
anuitete 30. 6. 2024, vse v korist upnice, v
korist delniške družbe Bank Austria Creditanstalt d.d., matična št. 5446546, s sedežem v
Ljubljani, Šmartinska ul. 140.
SV 770/04
Ob-15913/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opr. št. SV 770/04 z dne 3. 6. 2004
in priloženega sporazuma, je bilo stanovanje
v stanovanjski hiši v Kopru, Istrska cesta 23,
v izmeri 73,40 m2, stanovanjska hiša stoji na
parc. št. 3634/1, vpisana v vl. št. 1780, k.o.
Bertoki, solast Zulić Aleta in Zulić Asime, lastnine pridobljene na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 362-1145/92
z dne 29. 5. 1992, in dodatka številka 1 h
kupoprodajni pogodbi št. 362-1145/92 z dne
29. 5. 1992 z dne 17. 1. 2002, zastavljeno v
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zavarovanje terjatve upnice do dolžnika Zulić
Asmirja, s.p., Zulić –avtošola, storitveno in trgovsko podjetje in solidarne porokinje in plačnice Zulić Ljiljane v višini 55.000 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan črpanja kredita glavnice, z
obrestno mero, ki znaša ob sklenitvi kreditne
pogodbe 5,860% letno in je sestavljena iz
6-mesečnega Euribor-ja, ki trenutno znaša
2,106% letno in pribitka v višini 3,754%,
z efektivno obrestno mero, ki ob odobritvi
znaša 6,370% letno, z zapadlostjo zadnje
anuitete 15. 6. 2014 in ostalimi pogoji vračila
kot izhaja iz pogodbe o hipotekarnem kreditu
številka 5069/0000513-00 z dne 28. 5. 2004
s klavzulo izvršljivosti, v korist delniške družbe Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, m.š. 1430564, s sedežem
v Ljubljani, Dunajska c. št. 63.

v korist zastavnega upnika Fantasy Invest,
finance in posredovanje, d.o.o., s sedežem
in poslovnim naslovom Velenje, Kardeljev trg
10, matična številka 1482025.

SV 891/04
Ob-15914/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 891/04 z dne 3. 6.
2004, je bila zastavljena nepremičnina, to
je poslovni prostor na naslovu Cesta borcev
5a, v pritličju, v izmeri 67,40 m2, številka 2 +
3, v poslovno stanovanjski stavbi v Radomljah, ki stoji na parcelah št. 95/5, 94/6, 94/3
in 95/1, vse k.o. Radomlje, ki je last zastavitelja MITA d.o.o. Domžale, Slamnikarska 18,
mat. št. 5319137, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 17. 6. 1999 in dodatka št. 1
h kupoprodajni pogodbi z dne 24. 5. 2004,
sklenjenih s prodajalcem Nilson d.o.o., Ljubljana, Središka ulica 4, matična št. 5642825.
Poslovni prostor je zastavljen v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, matična št.
5026237, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 300.000 EUR s pripadki.
SV 899/04
Ob-15917/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 899/04 z dne 1. 6.
2004, je bilo zastavljeno stanovanje št. A16,
katerega neto površina je 87,05 m2, prodajna površina stanovanja po pogodbi pa je
85,28 m2, shramba št. A16 v izmeri 6,60 m2
v četrtem nadstropju v objektu C1, vhod A, in
parkirno mesto v III. kleti v območju urejanja
CO 5/2 Plinarna, ki je last zastavitelja Koprico, podjetniško svetovanje in prevajanje,
d.o.o., Krožna cesta 47, Koper, matična št.
1700855, na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 87/04-C1 z dne 21. 5. 2004, sklenjeno s
prodajalcem Energoplan gradbeno podjetje
d.d., Ljubljana, Pod hribom 55, Ljubljana.
Stanovanje je zastavljeno v korist upnice
Volksbank – Ljudske banke d.d., Dunajska
128a, Ljubljana, matična št. 5496527, za zavarovanje denarne terjatve v višini 190.000
EUR s pripadki.
SV 481/04
Ob-15921/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marka Finka iz Celja,
Stanetova 16, SV 481/04 z dne 3. 6. 2004,
sta bili nepremičnini, enoinpolsobno pritlično
stanovanje površine 54,63 m2 ter enosobno
pritlično stanovanje površine 19,40 m2, v stanovanjski hiši Hochkrautova ulica 9, Celje,
ležeči na parc št. 1200/2 k.o. Spodnja Hudinja, pridobljeni na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 27. 9. 2002, sklenjeno med
EMO emajlirnica, metalna industrija, orodjarna, d.o.o. v stečaju, Mariborska cesta 86
Celje in Tomažič Darkom in Tomažič Verico,
zastavljeni v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d. Slomškov trg 18, Maribor,

za zavarovanje denarne terjatve v višini
6,101.000 SIT s pripadki napram dolžniku
Tomažič Darku.
SV 712/04
Ob-15929/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz Ljubljane, opr. št. SV 712/04 z dne 1. 6. 2004, je
bil solastninski delež do 1⁄2, na enosobnem
stanovanju št. 307 v tretjem nadstopju stanovanjskega bloka v skupni izmeri 42,51 m2,
na naslovu v Ljubljani, Smrtnikova 4, ki je v
solasti zastaviteljice do 1⁄2 Irene Menič, zastavljen v korist upnika Sama Jelačića, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 5.000
EUR s pripadki.
SV 1937/2004
Ob-15930/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV 1937/2004 z dne 2. 6. 2004,
je bilo dvosobno stanovanje v II. nadstropju
stanovanjske hiše Ulica Borisa Kraigherja 6,
Kidričevo, v skupni izmeri 64,16 m2, skupaj s
sorazmernim solastniškim deležem na skupnih delih zgradbe v višini 4,53%, ki stoji na
parc. št. 202, k.o. Lovrenc na Dravskem polju, v solasti Karoline Kekec, Kicar 44, Ptuj,
EMŠO 1209975505200 in Roberta Sladnjaka, Podgorci 29, Podgorci, vsakega do 1/2,
ki sta ga pridobila na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 28. 4. 2004, sklenjene z
Francem Rojko, Ulica heroja Vojka 26, Maribor, kot prodajalcem, zastavljeno v korist
upnika BKS – leasing, d.o.o., Komenskega
12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 26.000 EUR s pripadki.
SV 1941/2004
Ob-15931/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. 1941/2004 z dne 2. 6. 2004, je
bilo stanovanje št. 5, v 2. nadstropju na naslovu Cesta zmage 105, Maribor, ki obsega
42,22 m2, skupaj s pripadajočim sorazmernim solastniškim deležem na skupnih delih
zgradbe, v lasti Željka Čerčinovića, EMŠO
1301969500187, stanujoč Ulica Veljka Vlahovića 27, Maribor, ki ga je pridobil na podlagi prodajne pogodbe številka 4248/93 z dne
20. 10. 1993, sklenjene med Občino Maribor
kot prodajalko ter zastaviteljem kot kupcem,
zastavljeno v korist upnika BKS – leasing,
d.o.o., Komenskega 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 25.000
EUR s pripadki.
SV 1026/04
Ob-15932/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik,
opr. št. 1026/04 z dne 2. 6. 2004, je bilo za
zavarovanje denarne terjatve v višini 6.300
EUR, s 1,5% mesečno obrestno mero in
vsemi ostalimi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih posojilodajalec imel z uveljavljanjem vračila terjatve, ki zapade v plačilo
najkasneje 2. 6. 2009, zastavljeno stanovanje v izmeri 20,63 m2, ki se nahaja v petem
nadstropju stanovanjske hiše na naslovu
Ljubljana, Prijateljeva ulica 17, ki stoji na
parceli št. 25/32, vl. št. 78 k.o. Prule, s pripadajočim sorazmernim solastniškim deležem
na skupnih delih, prostorih in napravah, ki je
v solasti Milovana Lazareviča, do 6/10, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 20. 6.
2003, sklenjene med njim kot kupcem in Milko Subotić kot prodajalko in Nade Lazarevič,
do 4/10, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 20. 6. 2003, sklenjene med njo kot kupovalko in Milko Subotić kot prodajalko, vse
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SV 216/04
Ob-15933/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Petra Mezeta iz
Vrhnike, opr. št. SV 216/04 z dne 2. 6. 2004,
je bilo stanovanje št. 56, v izmeri 28,26 m2,
ki se nahaja v VI. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Celovška cesta 269 v
Ljubljani, kar vse je last zastaviteljice Olge
Motaln, na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene dne 19. 12. 1991, med zastaviteljem in Skupnostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije, zastavljeno v
korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d.,
Slomškov trg 18, Maribor, mat. št. 5706491,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
17.138,21 EUR oziroma 4,088.000 SIT, vse
s pripadki.
SV 739/2004
Ob-15934/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 739/2004 z dne
28. 5. 2004, je bilo trisobno stanovanje št. 9
v skupni izmeri 64,23 m2, ki se nahaja v IV.
nadstropju stanovanjske zgradbe v Mariboru, Prežihova 17, stoječe na parc. št. 1447/1
k.o. Koroška vrata, in je last Violete Ferlič,
EMŠO 0905963505526, stanujoče Maribor,
Prežihova ulica 17, do celote, zastavljeno v
korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d.,
Slomškov trg 18, Maribor, matična številka
5706491, za zavarovanje izvršljive denarne
terjatve v višini 6,350.000 SIT s pripadki.
SV 297/2004
Ob-15935/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sestavljenega pri notarki
Zdenki Gustinčič iz Nove Gorice, pod opr. št.
SV 297/2004 z dne 31. 5. 2004, je bilo enosobno stanovanje na sredini, v 2. nadstropju
stanovanjske hiše v Šempetru pri Gorici,
Cesta Prekomorskih brigad 19, stoječe na
parc. št. 3049/1, 3049/2, 3049/3, 3049/4,
vse v k.o. Šempeter, v izmeri 42,37 m2, s
pripadajočo kletjo, s šifro stanovanja 2544,
zastavljeno v korist upnice Nove KBM, d.d.,
Področje Nova Gorica, matična številka
5860580028, za zavarovanje denarne terjatve v višini tolarske protivrednosti 20.955,20
EUR s pripadki.
SV 300/2004
Ob-15937/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sestavljenega pri notarki
Zdenki Gustinčič iz Nove Gorice, pod opr. št.
SV 300/2004 z dne 1. 6. 2004, je bilo stanovanje št. 1 v izmeri 55,20 m2, ki se nahaja v
pritličju stanovanjskega objekta v Šempetru
1 in 2, na naslovu Ulica Goriške fronte 64A,
stoječem na parc. št. 753/6 k.o. Šempeter ter
atriju s parc. št. 753/8 v izmeri 34 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih
delih in napravah stanovanjskega objekta
ter na zemljišču s parc. št. 753/2 in 753/15,
obe vpisani v vl. št. 1823 k.o. Šempeter, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, Trg Republike 2, mat.
št. 91132550, za zavarovanje denarne terjatve v višini tolarske protivrednosti 35.650
EUR z obrestmi, ki znašajo na dan sklenitve
pogodbe 5,05% letno in drugimi pripadki.
Obrestna mera je sestavljena iz 12-mesečnega Euriborja, veljavnega v mesecu sklenitve pogodbe in fiksnega pribitka v višini 2,65
odstotne točke.
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SV 613/04
Ob-15938/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 613/04 z dne 1. 6. 2004, je
bilo enosobno stanovanje z oznako S6/2-6, v
izmeri 22,11 m2 v drugem nadstropju, s pripadajočo kletno shrambo z isto oznako, v izmeri
3,63 m2, v drugi kletni etaži v objektu Cankarjeva 6f v Mariboru, ki stoji na parc. št. 1180/4,
k.o. Maribor-Grad in garažno mesto št. 79, v
izmeri 12,63 m2, v drugi podzemni kletni etaži
objekta, vhod iz Cankarjeve ulice, s solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih in
napravah objekta in na funkcionalnem zemljišču na katerem stoji, katerega lastnik je Igor
Manfreda, na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene dne 9. 11. 1999 in dodatkom h kupoprodajni pogodbi z dne 8. 6. 2001, s prodajalcem Komunaprojekt d.d. in Gradis Inženiring d.d. Maribor, zastavljeno za 7,500.000
SIT, z rokom vračila posojila do 31. 12. 1999
in zakonitimi zamudnimi obrestmi od dne 1. 1.
2000 do dneva plačila, vse v korist upnice Jasne Manfreda, EMŠO 0104943505098, rojene
1. 4. 1943, stanujoče Kozjak nad Pesnico
22H, 2201 Zgornja Kungota.
SV 614/04
Ob-15939/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 614/04 z dne 1. 6. 2004, je
bil kletni prostor št. 34 v drugi kletni etaži večstanovanjske hiše v Mariboru, Ulica heroja
Staneta 4, stoječe na parc. št. 934/8, k.o. Maribor-Grad, v izmeri 6,62 m2, s solastniškim
deležem na skupnih prostorih, delih, objektih,
napravah in funkcionalnem zemljišču, katerega lastnik je Igor Manfreda, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 5. 7. 2001, s
prodajalcem Stanovanjskim skladom Občine
Maribor, ki ga je zastopala direktorica mag.
Lidija Žvajker, zastavljeno za 1,000.000 SIT,
z rokom vračila posojila do 31. 12. 2004 in
zakonitimi zamudnimi obrestmi od dne 1. 1.
2003 do dneva plačila, vse v korist upnice
Jasne Manfreda, EMŠO 0104943505098,
rojene 1. 4. 1943, stanujoča, Kozjak nad
Pesnico 22H, 2201 Zgornja Kungota.
SV 615/04
Ob-15940/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 615/04 z dne 1. 6. 2004, je
bil gostinski prostor v skupni izmeri 97,25 m2,
in sicer bar (točilnica) v izmeri 55,40 m2, skladišče (embalaža) v izmeri 5 m2, skladišče
(pijače) v izmeri 4,30 m2, priročno skladišče
pod stopnicami v izmeri 3 m2, stopnišče v izmeri 4,70 m2, predprostor v izmeri 1,70 m2,
pisarna v izmeri 8,60 m2, garderoba v izmeri
5,70 m2, WC za zaposlene v izmeri 1,10 m2,
WC gosti – predprostor v izmeri 1,15 m2,
WC-Ž – predprostor v izmeri 2,25 m2, WC-Ž
– kabina v izmeri 1,10 m2, WC-M – predprostor v izmeri 2,10 m2, WC-M – kabina v izmeri
1,15 m2 in poslovni prostor – pisarne, v skupni
izmeri 50,50 m2, oboje na naslovu Kardeljeva
cesta 76, Maribor, stoječe na parc. št. 364,
k.o. Spodnje Radvanje, s solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih, napravah in funkcionalnem zemljišču, katerega
lastnik je Igor Manfreda, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 25. 8. 1999, ter aneksa
h kupoprodajni pogodbi z dne 8. 11. 1999,
sklenjene med Hercog Edijem in Manfredo
Igorjem, zastavljeno za 21,091.200 SIT z
rokom vračila posojila do 31. 12. 1995 in zakonitimi zamudnimi obrestmi od dne 31. 12.
1995 do dneva plačila, obračunano na osnovi
glavnice z dne 31. 12. 1995, vse v korist upni-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
ce Jasne Manfreda, EMŠO 0104943505098,
rojene 1. 4. 1943, stanujoče Kozjak nad Pesnico 22H, 2201 Zgornja Kungota.
SV 618/04
Ob-15943/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger
iz Maribora, opr. št. SV 618/04 z dne 2. 6.
2004, je bila nepremičnina, stanovanje št. 1
v prvem nadstropju poslovno stanovanjskega objekta Lackova cesta 39a v Mariboru, v
skupni izmeri 82,6 m2, z garažnim boksom
št. 16, v izmeri 18,44 m2, ter shrambe št. 16
v izmeri 5,07 m2, oboje v kletni etaži, stoječe
na parc. št. 1102 in 1103, vpisano pri vl. št.
46, k.o. Zgornje Radvanje, last Rukelj Jakoba
do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 4. 5. 2004, s prodajalcem
GAMA d.o.o. Maribor, zastavljeno v korist
upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., za
zavarovanje denarne terjatve v višini 55.000
EUR, v tolarski protivrednosti preračunano
po nakupnem podjetniškem tečaju Raiffeisen Krekove banke d.d. na dan nakazila, s
pogodbenimi obrestmi po obrestni meri – trimesečni Euribor + 3,50%, kar na dan sklenitve kreditne pogodbe, to je na dan 2. 6. 2004
znaša 5,57% letno, z zapadlostjo prvega
obroka na dan 2. 8. 2004 in zapadlostjo zadnjega obroka na dan 3. 5. 2011.
SV 506/2004
Ob-15945/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora, opr. št. SV 506/2004 z dne 31. 5.
2004, je trisobno stanovanje št. 19/IV v izmeri 80,03 m², v Mariboru, Pajkova 22 in enoinpolsobno stan. št. 1/P, v izmeri 50,20 m²,
s shrambo št. 1, v izmeri 5,95 m², vhod 6 v
Mariboru, Borštnikova 128, last PRO METAL
d.o.o., na temelju kupoprodajne pogodbe z
dne 29. 1. 2004 in z dne 28. 1. 2004, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve do najvišjega zneska
28,000.000 SIT.
SV 507/2004
Ob-15946/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 507/2004
z dne 31. 5. 2004, je stan. št. 15 v izmeri
40,38 m², ki leži delno v III. nad. in delno v
mansardi objekta »F« v Račah, Ljubljanska
20, s shrambo št. 15/P v izmeri 1,11 m²,
ki stoji na parc. št. 2538/4 k.o. Rače, last
Serdinšek Boštjana, stan. Sp. Jablane 42,
na temelju prodajne pogodbe z dne 18. 5.
2004, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 33.800 CHF s pp, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za
CHF na dan plačila oziroma izterjave.
SV 516/2004
Ob-15949/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 516/2004 z dne 1. 6.
2004, je dvosobno stanovanje št. 2 v pritličju v izmeri 66,35 m², v hiši v Mariboru, Ul.
heroja Jevtiča 4, ki stoji na parc. št. 427 k.o.
Melje, last Gorjanc Ingrid, rojene 22. 2. 1970,
stanujoče Maribor, Ulica heroja Jevtiča 4, na
temelju posadne listine opr. št. SV 1531/03-1
z dne 17. 12. 2003, zastavljeno v korist Nove
KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 8,000.000 SIT.
SV 523/2004
Ob-15963/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča

iz Maribora, opr. št. SV 523/2004 z dne
2. 6. 2004, je lokal št. 18 v lameli L4, ki meri
105,80 m² v pritličju v Mariboru, Cafova-Razlagova, ki stoji na parc. št. 1108/1, 1107/3,
1107/2, 1105, 1104/2, 1102, 1103, 1101/2,
1100/7,1100/3,1100/6,1100/4,1100/1,2123/3,
1106/2, 2123/4, 2123/5, 1100/9, 1100/10,
1100/11 in 1100/12 k.o. Maribor-Grad, last
Reberšek Vinka, stan. Pekre, Lackova
145, na temelju prodajne pogodbe št.
3827-353-13.2.2/BN z dne 29. 12. 1988 in
njenih dodatkov, zastavljen v korist Nove
KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve
v višini do največ 24,000.000 SIT.
SV 525/2004
Ob-15964/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 525/2004 z dne
2. 6. 2004, sta enosobno stanovanje št. 18
v izmeri 33,40 m², v III. nadstropju s kletno
shrambo v hiši v Mariboru, Groharjeva ul. 3
in enosobno stanovanje št. 16, v skupni izmeri 32,09 m², v III. nadstropju s pripadajočo
kletjo, v stanovanjski stavbi v Mariboru, Ul.
ob gozdu 12, ki stoji na parc. št. 1723/1, ki je
pripisana pri vl. št. 2070 k.o. Pobrežje, oboje
last Grižon Mihaela, stanujočega Dragonja
13, na temelju pogodbe o prodaji stanovanja
z dne 31. 7. 1997 in pogodbe z dne 17. 9.
1998, zastavljeni v korist Probanke d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
42,920.910 SIT s p.p.
SV 530/2004
Ob-15965/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 530/2004 z dne 3. 6.
2004, je poslovni prostor v izmeri 69,23 m²,
v pritličju objekta v Mariboru, Slovenska 5,
stoječega na parc. št. 1302, pripisani pri
vl. št. 651 k.o. Maribor Grad, last Rohami
d.o.o., na temelju prodajne pogodbe št.
36101-19/20042001MK z dne 28. 1. 2004,
zastavljen v korist Banke Koper d.d., za
zavarovanje denarne terjatve v znesku
47,326.486,20 SIT s pp.
SV 1983/2004
Ob-15966/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV 1983/2004 z dne 7. 6.
2004, je bilo v dvosobno stanovanje v pritličju s pripadajočo kletjo v stanovanjskem
bloku v Logatcu, Pavšičeva ulica 22, s skupno površino 57,38 m2, skupaj s pripadajočim sorazmernim solastniškim deležem na
skupnih delih zgradbe na parc. št. 908/10,
k.o. Blekova vas, v lasti Majde Petkovšek,
Pavšičeva ulica 22, Logatec, ki ga je pridobila na podlagi prodajne pogodbe z dne 16. 6.
1999 in aneksa z dne 2. 6. 2004, sklenjene
z Maro Došlić, Pavšičeva ulica 22, Logatec,
kot prodajalko ter dolžnico in zastaviteljico
kot kupko, zastavljeno v korist upnika BKS
– leasing, d.o.o., Komenskega 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
40.000 EUR s pripadki.
SV 732/04
Ob-15967/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Borisa Lepša
iz Ljubljane, opr. št. SV 732/04 z dne 7. 6.
2004, je bilo stanovanje št. 4 v skupni izmeri
50,71 m2, ki se nahaja v stanovanjski hiši
na naslovu Kamniška 69, Vodice, stoječi na
parc. št. 137/1 k.o. Vodice, vl. št. 391, ki je
v lasti zastaviteljice Olge Petrič Ihbeisheh,
Kamniška cesta 69, Vodice, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
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27/93 z dne 18. 10. 1993, zastavljeno v korist upnice Jožice Papež Francelj, Plešivica
4, Notranje Gorice, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 10.800 EUR s pripadki.

ca iz Maribora, opr. št. SV 771/2004 z dne
3. 6. 2004, je bilo trisobno stanovanje št. 3
v izmeri 77,84 m2, locirano v I. nadstropju
večstanovanjske zgradbe na naslovu Cesta
Maršala Tita 63, Jesenice, s solastniškim
deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah, ki služijo stavbi kot celoti ter
na funkcionalnem zemljišču stanovanjskega bloka, last dolžnika Ploj Janka, EMŠO
2203966500293, stanujočega Jesenice,
Cesta Maršala Tita 63, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 3. 9.
2003, sklenjene s Pošto Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor, kot prodajalcem,
zastavljeno v korist upnice Pošte Slovenije,
d.o.o., matična številka 5881447, Slomškov
trg 10, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,555.000 SIT s pripadki.

SV 603/04
Ob-15971/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr. št. SV 603/04 z dne 4. 6. 2004, je
nepremičnina, trisobno stanovanje št. 9, v II.
nadstropju stanovanjske hiše v Mladinski ulici
4, Maribor, v skupni izmeri 95,58 m2, ki stoji
na parc. št. 887, k.o. Maribor-Grad, ki je do
celote last Aleksandre Kolenko Begić, stan.
Vošnjakova ulica 3, Zgornja Polskava, na
podlagi prodajne pogodbe št. 671/94 z dne
7. 6. 1995, aneksa k prodajni pogodbi z dne
7. 10. 1998, kupoprodajne pogodbe z dne
9. 10. 1998, menjalne pogodbe z dne 4. 10.
2002 in darilne pogodbe z dne 16. 4. 2004,
zastavljena v korist upnika Raiffeisenbank
Leibnitz, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika
Avstrija, 1870777, za zavarovanje denarne
terjatve do dolžnikov Aleksandre Kolenko
Begić, stan. Vošnjakova ulica 3, Zgornja Polskava in Dejana Begića, stan. Ulica Veljka
Vlahovića 53, Maribor, v višini 35.000 EUR
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 243/04
Ob-15975/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Škovrlj iz Ptuja,
opr. št. SV 243/04 z dne 4. 6. 2004, je bilo
stanovanje št. 11 v tretji etaži, ki se nahaja
v stanovanjski hiši na Ptuju, Ul. 25. maja 7,
ki stoji na parc. št. 566/3, v izmeri 60,15 m2,
pripisani k z.k. vl. št. 614 k.o. Krčevina pri
Ptuju, katerega lastnika sta vsak do ene polovice dolžnik Vinkler Milan in zastaviteljica
Vinkler Tanja, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 5. 5. 2004, s prodajalci Čuček
Marjanom in Čuček Ireno, oba stanujoča Ul.
25. maja 7, Ptuj in Korošec Meliti, stanujočo
Pavšičeva 36, Logatec, zastavljeno v korist
upnice Nove KBM d.d., Vita Kraigherja 4,
Maribor, matična številka 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v višini 7,300.000
SIT s pripadki.
SV 239/04
Ob-15976/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Škovrlj iz
Ptuja, opr. št. SV 239/04 z dne 3. 6. 2004,
je bil lokal št. 5, ki leži v prtličju v izmeri
22,56 m2 in v kleti v izmeri 22,56 m2, ki se
nahaja v stanovanjskem objektu Ljubljanska
cesta 16 v Račah, ki stoji na parc. št. 2540/1
k.o. Rače, pripisani k z.k. vl. št. 1869 k.o.
Rače, katerega lastnik do celote je zastavitelj Stanislav Satler, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 7. 5. 2004, s prodajalcem
Sortima d.o.o., Koroška cesta 118, Maribor,
zastavljeno v korist upnice Nove KBM d.d.,
Vita Kraigherja 4, Maribor, matična številka
5860580, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 6,500.000 SIT s pripadki.
SV 280/04
Ob-15999/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve z dne 7. 6. 2004, opr. št.
SV 280/04, notarke Nade Svetina z Jesenic,
je bilo stanovanje št. 32, ki se nahaja v sedmem nadstropju večstanovanjske stavbe na
naslovu Cesta revolucije 1A, Jesenice, stoječe na parc. št. 515 k.o. Jesenice, v skupni
izmeri 68,86 m2, na podlagi prodajne pogodbe št. 362-676/93 z dne 21. 10. 1993, skle-

njene med Republiko Slovenijo in Bojanom
Lavričem z Jesenic ter zemljiškoknjižnega
dovolila z dne 12. 5. 2004, zastavljeno v
korist upnice SKB banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 10,000.000 SIT s pripadki.
SV 768/2004
Ob-16001/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 768/2004 z dne
2. 6. 2004, je bilo dvosobno stanovanje št.
1 v izmeri 55,10 m2, locirano v nadstropju večstanovanjske stavbe s poslovnim
delom – številka stavbe 373, na naslovu
Tratna pri Grobelnem 46, ki stoji na parc. št.
1073/8, vložna številka 268, katastrska občina Tratna, s solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah, ki
služijo stavbi kot celoti ter na funkcionalnem
zemljišču večstanovanjske stavbe s poslovnim delom, last dolžnika Križnik Božidarja,
EMŠO 1605950501262, stanujočega Tratna pri Grobelnem 46, do celote, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 5. 12. 2003,
sklenjene s Pošto Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor, kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice Pošte Slovenije, d.o.o.,
matična številka 5881447, Slomškov trg 10,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 4,824.000 SIT s pripadki.
SV 769/2004
Ob-16005/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 769/2004 z dne 3. 6.
2004, je bilo dvosobno stanovanje s kabinetom št. 51 v izmeri 54,81 m2, locirano v 2.
nadstropoju stanovanjsko/poslovno zgradbe, Na Zelenici 10 v Celju, s solastniškim
deležem na skupnih prostorih, delih, objektih
in napravah, ki služijo stanovanjski zgradbi
kot celoti ter na funkcionalnem zemljišču
stanovanjske zgradbe, last dolžnice Cvetke
Jovan Jekl, EMŠO 1204957505366, stanujoče Celje, Na Zelenici 10, do celote, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 8. 5.
2003, sklenjene s Pošto Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor, kot prodajalko,
zastavljeno v korist upnice Pošte Slovenije,
d.o.o., matična številka 5881447, Slomškov
trg 10, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,051.000 SIT s pripadki.
SV 770/2004
Ob-16006/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 770/2004 z dne 2. 6.
2004, je bilo dvosobno stanovanje v izmeri
87,71 m2, locirano v nadstropju poslovno
stanovanjske zgradbe, na naslovu Gradnikova ulica 2, Kanal, ki stoji na parc. št.
14/12, vl. št. 477, katastrska občina Kanal, s
solastniškim deležem na skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah, ki služijo stavbi
kot celoti ter na funkcionalnem zemljišču
stanovanjskega bloka, last dolžnika Simčić
Sašota, EMŠO 0801970501064, stanujočega Kanal, Gradnikova ul. 2, do celote, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 14. 7.
2003, sklenjene s Pošto Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor, kot prodajalko,
zastavljeno v korist upnice Pošte Slovenije,
d.o.o., matična številka 5881447, Slomškov
trg 10, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 13,548.390,20 SIT s pripadki.
SV 771/2004
Ob-16007/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohin-
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SV 772/2004
Ob-16008/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 772/2004 z dne
3. 6. 2004, je bilo stanovanje št. 4 v izmeri
76,07 m2, locirano v I. nadstropju poslovne
zgradbe s stanovanjskimi prostori v mansardi na naslovu Škofjeloška cesta 17, Stražišče, ki stoji na parceli številka 292/3, 294/1 in
294/7, vložna številka 998, katastrska občina
Stražišče, s solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah, ki
služijo stavbi kot celoti ter na funkcionalnem
zemljišču stanovanjskega bloka, last dolžnice Barbke Černilec, EMŠO 3010962505356,
stanujoče Kranj, Škofjeloška 17, do celote,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
17. 7. 2003, sklenjene s Pošto Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor, kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice Pošte
Slovenije, d.o.o., matična številka 5881447,
Slomškov trg 10, Maribor, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 12,580.038,30 SIT
s pripadki.
SV 773/2004
Ob-16009/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 773/2004 z
dne 3. 6. 2004, je bilo enosobno stanovanje št. 10 v izmeri 21,30 m2, v 3. nadstropju stanovanjsko/poslovne zgradbe na
Tavčarjevi 17 v Jesenicah, ki stoji na parceli številka 533/41, katastrska občina Jesenice, last dolžnice Nataše Rauh, EMŠO
2903971505335, stanujoče Jesenice, Cesta
Cirila Tavčarja 17, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 31. 12. 2002, sklenjene s
Pošto Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10,
Maribor, kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice Pošte Slovenije, d.o.o., matična
številka 5881447, Slomškov trg 10, Maribor,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
2,428.000 SIT s pripadki.
SV 774/2004
Ob-16010/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 774/2004 z dne 3. 6.
2004, je bilo enosobno stanovanje št. 2 v
izmeri 47,28 m2, locirano v I. nadstropju poslovne zgradbe s stanovanjskimi prostori v
mansardi na naslovu Škofjeloška cesta 17,
Stražišče, ki stoji na parceli številka 292/3,
294/1 in 294/7, vložna številka 998, katastrska občina Stražišče, s solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in
napravah, ki služijo stavbi kot celoti ter na
funkcionalnem zemljišču stanovanjskega
bloka, last dolžnice Nevenke Abina, EMŠO
0101967505383, stanujoče Kranj, Škofjelo-
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ška 17, do celote, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 14. 7. 2003, sklenjene s
Pošto Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10,
Maribor, kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice Pošte Slovenije, d.o.o., matična
številka 5881447, Slomškov trg 10, Maribor,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
8,183.154,30 SIT s pripadki.
SV 775/2004
Ob-16011/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 775/2004 z dne 3. 6.
2004, je bilo dvosobno stanovanje št. 19 v
izmeri 55,41 m2, locirano v V. nadstropju v
večstanovanjski zgradbi na naslovu Cesta
Maršala Tita 53/b, Jesenice, s solastniškim
deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah, ki služijo stavbi kot celoti ter
na funkcionalnem zemljišču stanovanjskega
bloka, last dolžnice Marije Kalan, EMŠO
1508958505377, stanujoče Jesenice, Cesta Maršala Tita 53/b, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 30. 9. 2003, sklenjene
s Pošto Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10,
Maribor, kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice Pošte Slovenije, d.o.o., matična
številka 5881447, Slomškov trg 10, Maribor,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
7,359.000 SIT s pripadki.
SV 777/2004
Ob-16012/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 777/2004 z dne
3. 6. 2004, je bilo enosobno stanovanje št.
3 v izmeri 47,86 m2, locirano v mansardi
poslovno/stanovanjske zgradbe na Škofjeloški 17 v Kranju, ki stoji na parceli številka 292/3, vložna številka 2092, katastrska
občina Stražišče, s solastniškim deležem
na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah, ki služijo stanovanjskemu bloku
kot celoti ter na funkcionalnem zemljišču
stanovanjskega bloka, last dolžnice Jožice
Grom, EMŠO 1102956505020, stanujoče
Kranj, Škofjeloška 17, do celote, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 30. 12. 2002,
sklenjene s Pošto Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor, kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice Pošte Slovenije, d.o.o.,
matična številka 5881447, Slomškov trg 10,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 8,328.017,68 SIT s pripadki.
SV 743/04
Ob-16254/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Borisa Lepša
iz Ljubljane, opr. št. SV 743/04 z dne 8. 6.
2004, je bil poslovni prostor v skupni izmeri
136,79 m2, ki se nahaja v II. nadstropju, od
sobe 312-316, poslovne stavbe na Devovi 5
v Ljubljani, vpisane pod parc. št. 440/8, vl.
št. 1855 k.o. Dravlje, kar vse je last zastavitelja MTI Multitone Trading & Investments,
na podlagi pogodbe o prodaji poslovnih
prostorov, sklenjene dne 7. 11. 2002 z ARCI
II d.o.o. kot prodajalcem, zastavljen v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d.,
Slomškov trg 18, Maribor, mat. št. 5706491,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
30,000.000 SIT, vse s pripadki.
SV 502/04
Ob-16255/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o ustanovitvi
zastavne pravice na nepremičninah po
250. členu Zakona o izvršbi in zavarovanju,
SV 502/04 z dne 8. 6. 2004, notarja Marka Finka iz Celja, je bil poslovni prostor z
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oznako L6 v izmeri neto ca. 183,45 m2 v 4.
gradbeni fazi, ki se nahaja v pritličju poslovno stanovanjskega objekta “Maksimilijan” v
Celju na Ljubljanski cesti 5, ležeč na parc.
št. 2032/2, 2038/3, k.o. Celje ter parc. št.
2502/17, k.o. Celje, pridobljen na podlagi
prodajne pogodbe z dne 28. 5. 2004, med
prodajalcem Maksimilijan d.o.o. Celje, Ljubljanska 5, in kupcem Elbacom d.o.o. Šentjur, zastavljeno v korist upnice Banke Celje
d.d., Celje, Vodnikova 2, matična številka
5026121, za zavarovanje denarnih terjatev
v skupni višini 33,594.032 SIT s pripadki,
napram dolžnici Elbacom d.o.o.
SV 540/04
Ob-16287/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 540/04 z
dne 8. 6. 2004, je bilo trisobno stanovanje št.
44, v 2. nadstropju v izmeri 90,05 m2, s kletno shrambo št. 44 v izmeri 3,90 m2, v večstanovanjski stavbi na naslovu Njegoševa
cesta 6A, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 343,
vl. št. 173, k.o. Šentpeter, zemljiške knjige
Okrajnega sodišča v Ljubljani, last zastaviteljice Irene Lasič, Trg 4. julija 14, Dravograd,
na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne
28. 5. 2004 s Flogie Benom, Njegoševa 6A,
Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska
63, za zavarovanje denarne terjatve v višini
79.600 EUR, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila,
s pripadki.
SV 542/04
Ob-16288/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 542/04
z dne 8. 6. 2004, je bila garsonjera št. 22 v
skupni izmeri 27,47 m2, v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Litostrojska 10 (prej
Djakovičeva 10), Ljubljana, ki stoji na parc.
št. 1937, vl. št. 1284, k.o. Zgornja Šiška, last
zastaviteljev Sama Kuzme in Diane Valenčič, na podlagi prodajne pogodbe o prodaji
garsonjere, sklenjene dne 19. 5. 2004 z
Mirsadom Midžanom, zastavljeno v korist
upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 22.200 EUR, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan plačila, s pripadki.
SV 747/04
Ob-16289/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Borisa Lepša
iz Ljubljane, opr. št. SV 747/04 z dne 9. 6.
2004, je bilo stanovanje št. 65 v skupni izmeri 78,50 m2, ki se nahaja v 7. nadstropju
hiše Brodarjev trg 10, Ljubljana, stoječe na
parc. št. 1715/3, k.o. Moste, vl. št. 1010, ki je
last zastavitelja Kastaneto Tomaža, Brodarjev trg 10, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d., Ljubljana, Ajdovščina
4, za zavarovanje denarne terjatve v višini
9,700.000 SIT s pripadki.
SV 748/04
Ob-16290/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Borisa Lepša
iz Ljubljane, opr. št. SV 748/04 z dne 9. 6.
2004, je bilo stanovanje št. 65 v skupni izmeri 78,50 m2, ki se nahaja v 7. nadstropju
hiše Brodarjev trg 10, Ljubljana, stoječe na
parc. št. 1715/3, k.o. Moste, vl. št. 1010, ki je
last zastavitelja Kastaneto Tomaža, Brodar-

jev trg 10, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d., Ljubljana, Ajdovščina
4, za zavarovanje denarne terjatve v višini
3,800.000 SIT s pripadki.
SV 749/04
Ob-16291/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane, opr. št. SV 749/04 z dne 9. 6. 2004, je
bilo stanovanje v stanovanjski hiši Jakčeva
13, Ljubljana, stanovanje št. 04, nadstropje
P, v izmeri 38,60 m2, ki predstavlja solastniški delež 3,24%, ki je v lasti zastaviteljice
Božice Rozman, Jakčeva ulica 13, Ljubljana,
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 3979/93 z dne 13. 10. 1993,
zastavljeno v korist upnika Antona Ločniškarja, Polje 3E, Bohinjska Bistrica, za zavarovanje denarne terjatve v višini 21.600
EUR s pripadki.
SV 382/04
Ob-16292/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz
Slovenj Gradca, opr. št. SV 382/04 z dne
24. 5. 2004, je bilo stanovanje št. 10, v I.
nadstropju stanovanjske hiše v Dravogradu, Mariborska 35B, stoječem na parceli št.
995, vl. št. 383, k.o. Dravograd, v skupni izmeri 61,94 m2, ki ni vpisano v etažni lastnini
zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu, na podlagi prodajne pogodbe
o prodaji stanovanja, sklenjene dne 16. 9.
1992, s prodajalko Tekstilno industrijo Otiški vrh, d.o.o., zastavljeno v korist zastavne
upnice Raiffeisenbank Eberndorf, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, 9141
Eberndorf, enolična identifikacijska številka
1870653.
SV 859/04
Ob-16349/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, Vetrinjska 11, opr. št. SV 859/04
z dne 7. 6. 2004, je bilo stanovanje številka
28/P v izmeri 53,96 m2, ki se nahaja v pritličju
stanovanjske hiše v Mariboru, Klinetova ulica 6 – last zastaviteljev Margarete Keuc in
Janeza Keuca, vsakega do 1/2, na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja,
številka 156/117-91 z dne 18. 11. 1991, sklenjene med njima, kot kupcema ter med skupščino Občine Maribor in Mariborsko plinarno
Maribor p.o., kot prodajalcema, zastavljeno
v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
do dolžnika – zastavitelja ORG. Tend d.o.o.,
v višini 70,000.000 SIT s pripadki.
SV 929/04
Ob-16350/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 929/04 z dne 9. 6.
2004, je bilo zastavljeno stanovanje št. 2,
v izmeri 76,10 m2, v pritličju stanovanjske
hiše na naslovu Ulica talcev 7, Ljubljana, ki
stoji na parc. št. 314/1, k.o. Poljansko predmestje, ki je last zastaviteljev Luke Renka in
Silvije Renko, iz Ljubljane, Cesta v Pečale
50 – vsakega do ene polovice, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 17. 3. 2004 in
aneksa h kupoprodajni pogodbi z dne 7. 6.
2004, sklenjenih s prodajalci Dimec Darjo,
Smrtnikova ulica 4, Ljubljana, Lukič Milanom, Jakčeva ulica 2, Ljubljana in Dimec
Karlom, Ulica talcev 7, Ljubljana. Stanovanje je zastavljeno v korist upnice SKB banke
d.d. Ljubljana, matična št. 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 12,000.000
SIT s pripadki.
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Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 75/2004
Os-15594/04
To sodišče je s sklepom z dne 18. 5.
2004 pod opr. št. St 75/2004 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Agave, trgovina in storitve, d.o.o., Pot
k sejmišču 30, Ljubljana, matična številka
5325145, šifra dejavnosti 51.540.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(skic na št.: 11 42188-7110006).
Prijava mora obsegati firmo in sedež upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino
ter dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravnave (18. 5. 2004).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Igor Bončina iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Unior, kovaška industrija, Kovaška c.
10, Zreče,
– A banka Vipa d.d., Slovenska 58,
Ljubljana,
– NLB d.d., Šmartinska 132, Ljubljana,
– Terra-R B., d.o.o., Zaloška 167, Ljubljana,
– Bregar Robert, Cankarjeva 34, Ivančna
Gorica, delavski zaupnik.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 18. 5. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2004
St 88/2004
Os-15595/04
To sodišče je s sklepom St 88/2004 dne
28. 5. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Movie Star Caffe Gostinsto,
trgovina in storitve d.o.o., Šmartinska
152, Ljubljana, matična številka 1545299,
šifra dejavnosti 55.302, davčna številka
34902058.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Andrej Razdrih, Celovška 30, Ljubljana.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirne z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 20. 9. 2004 ob 10.30, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
28. 5. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2004
St 133/2000
Os-15596/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 133/2000 z dne 25. 5. 2004 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Lamko d.o.o.
– v stečaju, Celovška 172, Ljubljana.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 5. 2004
St 73/2004
Os-15597/04
To sodišče je s sklepom St 73/2004
dne 28. 5. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Hplus Trgovina in storitve
d.o.o., Celovška 150, Ljubljana, matična
številka 1674641, šifra dejavnosti 52.610,
davčna številka 18660240.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Katarina Benedik, Dalmatinova 5, Ljubljana.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 20. 9. 2004 ob 11. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
28. 5. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2004
St 38/2004
Os-15598/04
To sodišče je s sklepom St 48/2004
dne 28. 5. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Tehnika, d.o.o., podjetje
za prevoz blaga v cestnem prometu in
zaključna dela in obrtna dela v gradbeništvu, Ljubljana, Rusjanov trg 8,
Ljubljana, matična številka 5397936, šifra
dejavnosti 60.240.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Darja Erceg, odvetnica iz Ljubljane.
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Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
tako 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 posalti
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(skic na št.: 11 42188-710006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 10. 9. 2004 ob 10.30, soba 363/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
28. 5. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2004
St 83/2004
Os-15599/04
To sodišče je s sklepom St 83/2004
dne 28. 5. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Zidarstvo, Elezkurtaj
Faruk, s.p., Beblerjev trg 7, Ljubljana,
matična številka 5567941, davčna številka
68356919, opr. št. reg. 24 - 1178/95.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Marja Oblak iz Vrhnike.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v register samostojnih
podjetnikov.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 10. 9. 2004 ob 10.15, soba 363/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
28. 5. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2004
St 59/2004
Os-15600/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
59/2004 dne 31. 5. 2004 v stečajnem postopku nad dolžnikom Hameršak Sandi
s.p., Sp. Gameljne 34f, Ljubljana, začelo
in takoj zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnika iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od te objave.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 5. 2004
St 85/2004
Os-15601/04
To sodišče je s sklepom St 85/2004 dne
31. 5. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Vekra Proizvodnja, trgovina in
inženiring d.o.o., Nadgorica, Nadgoriška
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37, Ljubljana Črnuče, matična številka
5503337.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Marija Magdalena Šantl, Peričeva 35,
Ljubljana.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višni 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 8. 9. 2004 ob 12.30, soba 307/a tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
31. 5. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 5. 2004
St 13/2004
Os-15602/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 13/2004 dne 31. 5. 2004 v likvidacijskem
postopku nad dolžnikom Dada zavod za
ženska vprašanja Domžale, Podrečje 52,
Domžale, zaključilo likvidacijski postopek.
Osnovna sredstva dolžnika se prenesejo
na edino ustanoviteljico Darinko Horvat,
Trzinska 19, Mengeš.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od te objave.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 5. 2004
St 51/2001
Os-15603/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 51/2001 z dne 28. 5. 2004 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad samostojnim
podjetnikom Tomažem Plevnikom s firmo
Bistro RTM Tomaž Plevnik s.p., Maribor,
Ilichova 33, 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 v Mariboru.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 31. 5. 2004
St 20/2004
Os-15604/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 20/2004 z dne 31. 5. 2004 začelo stečajni
postopek nad podjetjem GTS Korpar Podjetje za gradbeništvo, trgovino in storitve
d.o.o., Maribor, Svetozarevska 10.
Odslej se dolžnikova firma glasi GTS
Korpar Podjetje za gradbeništvo, trgovino
in storitve d.o.o. - v stečaju, Maribor, Svetozarevska 10, njegova matična številka je
5684366, šifra dejavnosti pa 45.210.
Za stečajnega upravitelja je določen Gorazd Zemljarič, dipl. ekonomist, zaposlen v
Fisk d.o.o., Maribor, Gosposvetska ul. 84.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v dveh mesecih od dneva objave tega oklica
o začetku stečajnega postopka objavljen.
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Narok za preizkus terjatev bo dne 10. 9.
2004 ob 10.45 v sobi št. 253 tega sodišča
v Mariboru.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Ker v stečajni masi, razen dveh terjatev ni premoženja večje vrednosti, obstaja
verjetnost, da upniki ne bodo poplačani ali
da bodo morali stroške pravd za omenjeni
terjatvi oziroma morebitne stroške odškodninskih tožb proti upravi, ki jih predvideva
Zakon o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l.
RS, št. 54/99 in 110/99, ZFPPod), financirati
sami. Zato jih sodišče poziva, naj v prijavi
terjatve sporočijo, ali so pripravljeni založiti
v te namene svoja sredstva.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko naslovnega sodišča dne 31. 5. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 31. 5. 2004
St 95/2003
Os-15605/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 95/2003 z dne 1. 12. 2003 začelo stečajni
postopek nad podjetjem Paking inženiring
d.o.o., Maribor, Inudstrijska ulica 9.
Odslej se dolžnikova firma glasi Paking
inženiring d.o.o. – v stečaju, Maribor, Industrijska ulica 9, njegova matična številka je
5410428, šifra pa 110404.
Za stečajno upraviteljico je bila najprej
določena Majda Jaki, dipl. ekonomistka,
stan. Bezenškova 74, Maribor, od 15. 3.
2004 pa je stečajni upravitelj 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,
Maribor, Sodna ulica 14) v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Narok za preizkus terjatev bo dne 10. 9.
2004 ob 10. uri v sobi št. 253 tega sodišča
v Mariboru.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Ker v stečajni masi ni premoženja večje
vrednosti, obstaja verjetnost, da upniki ne
bodo poplačani ali da bodo morali vložitev
morebitnih odškodninskih tožb proti upravi,
ki jih predvideva Zakon o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99,
ZFPPod), financirati sami. Zato jih sodišče
poziva, naj v prijavi terjatve sporočijo, ali
so pripravljeni založiti v te namene svoja
sredstva.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko naslovnega sodišča dne 1. 12. 2003.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 5. 2004
St 9/97
Os-15606/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St 9/97 z
dne 1. 6. 2004, zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Proxima d.o.o. Portorož,
Liminjan 100, Portorož, in po pravnomočnosti sklepa odredilo izbris stečajnega dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 1. 6. 2004
St 46/2003
Os-15607/04
To sodišče je izdalo sklep opr. št.
St 46/2003 z dne 31. 5. 2004, da se začne
stečajni postopek zoper dolžnika Kik Jožef
Podobnik, s.p., Ivana Suliča 6/a, Šepme-

ter pri Gorici, matična št. 5379331, davčna
št. 56312008, šifra dejavnosti 45.320.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, Šempeter pri Gorici.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Vsaki
prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj
100 točk (1.900 SIT) in največ do vrednosti
2.000 točk (38.000 SIT). Takso je potrebno
plačati na TRR 01100-1000-229014, sklic
na št. 11-42218-7110006-00004603. Dokazilo o plačilu takse je potrebno priložiti prijavi
terjatve.
Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Prvi narok za preizkus terjatev bo 8. 9.
2004 ob 8.30 v sobi 108/I tega sodišča.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 31. 5. 2004.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 31. 5. 2004
St 15/2004
Os-15608/04
V zadevi prisilne poravnave nad dolžnikom Meblo Poslovno trgovski rekreacijski center, d.o.o., Nova Gorica, Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica, bo narok
za prisilno poravnavo dne 30. 6. 2004 ob
9. uri v razpravni dvorani št. 108/I Okrožnega sodišča v Novi Gorici.
Upniki si lahko načrt finančne reorganizacije ogledajo v sobi št. 114/I tukajšnjega
sodišča v ponedeljek, sredo in petek ob
uradnih urah.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 31. 5. 2004
St 34/2003
Os-15609/04
To sodišče je izdalo sklep opr. št.
St 34/2003 z dne 31. 5. 2004, da se začne
stečajni postopek zoper dolžnika Go-Get
Import - export - gostinstvo - trgovina
- turizem Nova Gorica, d.o.o., Nova Gorica, Industrijska cesta 5, matična številka
5372216, davčna številka 34866264, šifra
dejavnosti 51.110.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, Šempeter pri Gorici.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Vsaki
prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj
100 točk (1.900 SIT) in največ do vrednosti
2.000 točk (38.000 SIT). Takso je potrebno
plačati na TRR 01100-1000-229014, sklic
na št. 11-42218-7110006-00003403. Dokazilo o plačilu takse je potrebno priložiti prijavi
terjatve.
Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Prvi narok za preizkus terjatev bo 8. 9.
2004 ob 9. uri v sobi 108/I tega sodišča.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 31. 5. 2004.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 31. 5. 2004
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St 12/2004
Os-15610/04
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 12/2004, z dne 31. 5. 2004 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
Studio Mode Vida, Vida Pečnik s.p., Trg
4. julija 25, Dravograd, matična številka
5525346, šifra dejavnosti 4102, davčna
številka 22488111.
Odslej firma glasi: Studio Mode Vida,
Vida Pečnik s.p. - v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Boris Kastivnik iz Raven na Koroškem,
Naverški vrh 3/c.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. I. narok za preizkus terjatev bo dne
1. septembra 2004, ob 11.30, v sobi št. 38,
tukajšnjega sodišča v Slovenj Gradcu.
VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča, dne 31. 5. 2004.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 31. 5. 2004

taks št. 01100-1000338529, sklic na št. 11
42200-7110006-61100194.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 13. 9. 2004 ob 13. uri pri tukajšnjem sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 2. 6. 2004 nabije na oglasno desko
sodišča, istočasno pa se pošlje Uradnem
listu RS za objavo.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 2. 6. 2004

St 193/2002
Os-15645/04
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem postopku nad IGNIS d.o.o. Ljubljana
- Črnuče, Dunajska 429 – v stečaju, za
dne 14. 7. 2004 ob 9.30, v sobi 307/a tega
sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2004
St 120/2001
Os-15771/04
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Kmetijska zadruga z.o.o.,
Trbovlje – v stečaju za dne 13. 7. 2004
ob 10.30 uri na tukajšnjem sodišču, 9. nadstropje, sejna soba tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od
9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 6. 2004
St 10/95
Os-15783/04
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Čevljarsko podjetje Ratitovec,
p.o. – v stečaju, Češnjica 37, Železniki,
vabi vse upnike na narok za obravnavanje
osnutka glavne razdelitve stečajne mase, ki
bo dne 8. 7. 2004 ob 14. uri v sobi 014/klet
tega sodišča.
Upniki si osnutek glavne razdelitve lahko
ogledajo v stečajni pisarni tega sodišča, v
času uradnih ur, v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, ob sredah tudi popoldne
od 14. do 16.30.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 1. 6. 2004
St 10/95
Os-15784/04
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Čevljarsko podjetje Ratitovec,
p.o. – v stečaju, Češnjica 37, Železniki,
razpisuje 2. narok za preizkus upniških ter-

jatev, ki bo dne 8. 7. 2004 ob 13.45, v sobi
014/klet tega sodišča.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 1. 6. 2004
St 13/2002
Os-15785/04
To sodišče je s sklepom št. St 13/2002 z
dne 2. 6. 2004 na podlagi prvega odstavka
99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo
stečajno postopek nad dolžnikom Tehnoavto trgovina in servis Zabukovje d.o.o.,
Zabukovje 73, Zabukovje, matična številka
5444217, šifra dejavnosti 50.102.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra pod vl. št.
1/1507/00.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 2. 6. 2004
St 72/2004
Os-15786/04
To sodišče je s sklepom St 72/2004
dne 1. 6. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Opreming d.o.o., Ljubljana, Stegne 7, Ljubljana, matična številka
1576038.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Luigi Varanelli iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 8. 9. 2004 ob 12.15, soba 307/A tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
1. 6. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 2004
St 19/2004
Os-15787/04
1. Z dnem 2. 6. 2004 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Splošno kleparstvo, vodovodne instalacije, Alojz Pajnhart s.p. Križevci pri Ljutomeru 2, matična
št. 5198516, davčna št. 63063115.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in potrebno
dokumentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku 2 mesecev po objavi
tega stečajnega postopka. K vsaki prijavi
je potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Vsi dokazi morajo biti priloženi v dveh izvodih. Ne
plača se taksa za prijavo terjatve 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
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St 11/2004
Os-15788/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 11/2004 z dne 1. 6. 2004, stečajni postopek nad dolžnikom Dremak Proizvodno,
storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.,
Mežica, Trg svobode 11, 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 sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 1. 6. 2004
St 87/2004
Os-15838/04
To sodišče je s sklepom St 87/2004 dne
3. 6. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Hermes-Šped d.o.o., Šmartinska 152a, Ljubljana, matična številka
5489679, davčna številka 37978250, vložna številka 11239800.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Bončina, Brilejeva 9, Ljubljana.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 28. 9. 2004 ob 10. uri na tukajšnjem
sodišču, Slovenska 41, 9. nadstropje, sejna
soba.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
3. 6. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 6. 2004
St 215/2003
Os-15839/04
To sodišče je s sklepom St 215/2003
dne 3. 6. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom BHV Mednarodno podjetje
d.o.o., Wolfova 12, Ljubljana, matična številka 5553849, davčna številka 77109767,
vl. številka 11473400.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Uroš Ilič, Na gaju 16, Ljubljana.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečaj-
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nemu senatu v dveh mesecih od dneva,
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun št. 01100-1000339014 (sklic na št.: 11
42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 28. 9. 2004 ob 10.15, na tukajšnjem
sodišču, Slovenska 41, 9. nadstropje, sejna
soba.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
3. 6. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 6. 2004
St 70/2004
Os-15841/04
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 70/2004 dne 3. 6. 2004 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Gostinstvo
Gorca d.o.o., Meljska c. 58, Maribor.
Odslej firma glasi Gostinstvo Gorca
d.o.o., Meljska c. 58, Maribor – v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se določi
Aleksandra Kaučič-Klajnšek, univ. dipl. ek.,
Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
15. 10. 2004 ob 13.30 v sobi 253 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 3. 6. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 6. 2004
St 14/2004
Os-15842/04
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 14/2004 dne 3. 6. 2004 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Market
Kaja, Knuplež Karl s.p., Kozjak nad Pesnico 7, Zgornja Kungota.
Odslej firma glasi Market Kaja, Knuplež
Karl s.p, Kozjak nad Pesnico 7, Zgornja
Kungota – v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
Aleksandra Kaučič Klajnšek, univ. dipl. ek.,
Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
15. 10. 2004 ob 12.30, soba 253 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 3. 6. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 6. 2004
St 24/2004
Os-15843/04
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 24/2004 dne 3. 6. 2004 začelo stečajni
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postopek nad stečajnim dolžnikom A & S
Jama d.o.o., Tovarniška 51, Ruše.
Odslej se firma glasi A & S Jama d.o.o.,
Tovarniška 51, Ruše – v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
Aleksandra Kaučič Klajnšek, univ. dipl. ek.,
Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
15. 10. 2004 ob 13. uri, soba 253 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 3. 6. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 6. 2004
St 8/2004
Os-15844/04
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 8/2004 dne 3. 6. 2004 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Žuran
d.o.o., Cesta v Rogozo 8, Miklavž na
Dravskem polju.
Odslej firma glasi Žuran d.o.o., Cesta v
Rogozo 8, Miklavž na Dravskem polju – v
stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se določi
Aleksandra Kaučič-Klajnšek, univ. dipl. ek.,
Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne 15.
10. 2004 ob 12. uri v sobi 253 tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 3. 6. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 6. 2004
St 21/2004
Os-15845/04
1. Z dnem 3. 6. 2004 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Kof – podjetje
za proizvodnjo, za zaključna in obrtna
dela v gradbeništvu, servis, trgovina,
inženiring, Negova d.o.o., Negova 7,
matična številka 5295980, davčna številka
26488655.
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 42200-7110006-51100214.

4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 13. 9. 2004 ob 11.30, v razpravni dvorani št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 3. 6. 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 3. 6. 2004
St 26/2004
Os-15846/04
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Lutes, Instalacije in
trgovina, d.o.o., Šempas, Vitovlje 45/L, v
stečaju, sklenilo:
Stečajni postopek v tej zadevi se zaključi.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register
tukajšnjega sodišča.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka v sodni register dolžnik
preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi
pri stečajnem dolžniku v zvezi s stečajnim
postopkom.
Preostanek premoženja, to so nevnovčene terjatve po izpisu stanja dolžnikov z dne
13. 1. 2003, ki je sestavni del izreka tega
sklepa, se izroči Mestni občini Nova Gorica,
brez prevzema obveznosti.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 2. 6. 2004
St 13/2004
Os-15847/04
V stečajnem postopku nad dolžnikom
FAM podjetje za proizvodnjo in trgovsko
dejavnost d.o.o., Lovrenc na Dravskem
polju 108/a – v stečaju, bo drugi narok za
preizkus terjatev dne 8. 9. 2004, ob 13.45, v
sobi 26/II tega sodišča.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 2. 6. 2004
St 21/2004
Os-15923/04
Začne se postopek prisilne poravnave
nad dolžnikom Ladjedelnica Izola d.d.,
ladjedelništvo, Cankarjev drevored 23,
Izola, matična št. 5553369, šifra dejavnosti
35.110.
Za upravitelja prisilne poravnave se določi mag. Miroslav Benedejčič, Ul. II. Prekomorske brigade 52, Koper.
V upniški odbor se imenujejo:
– Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana,
Miklošičeva cesta 19,
– Anivo d.o.o., Goriška 14, Izola,
– Elektro Primorska, Erjavčeva 22, Nova
Gorica,
– Arval Mont d.o.o. Rijeka, Mladeniči 6,
Viškovo, Rijeka,
– Danilo Japelj, Pahorjeva ulica 30, Koper – predstavnik delavcev.
Predlagatelj je dolžan v roku 8 dni
položiti predujem za stroške postopka
v znesku 8,350.000 SIT na račun sodišča št. 01100-6950421640 (sklic na št.
6113-21-04), sicer bo poravnalni senat postopek prisilne poravnave ustavil.
Sklep o začetku postopka prisilne poravnave se vpiše v sodni register tukajšnjega
sodišča.
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Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, da v roku 30 dni od objave tega
oklica prijavijo svoje terjatve.
Prijava terjatve mora biti vložena v dveh
izvodih z navedbo firme in sedeža upnika
– prijavitelja, z natančno navedbo firme in
sedeža dolžnika, na katerega se nanaša
prijavljena terjatev, s pravno podlago terjatve in njeno višino ter priloženimi dokazili o
obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatev v tuji valuti in navedejo njeno
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
21. 5. 2004.
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dne 21. 5. 2004 in priložijo obračun obresti.
Svoje terjatve prijavijo tudi upniki po
četrtem in petem odstavku 43. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL – Ur. l. RS, št. 67/93, 39/97
in 52/99).
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 21. 5. 2004.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 21. 5. 2004

dne 10. 12. 1998 in sklepa o nadaljevanju
opr. št. In 2003/00021 z dne 10. 4. 2003, je
bil dne 22. 9. 2003 opravljen v korist upnice
VELE Trgovska družba d.d., Ljubljanska c.
64, Domžale, proti dolžniku Jankovič Filipu
s.p., Zidarstvo, Muzejska ul. 9, Tržič, zaradi
izterjave 147.101 SIT s pripadki, rubež nepremičnine, to je stanovanja na naslovu Muzejska ul. 9, Tržič, v pritličju stanovanjske
stavbe, ki ni vpisano v zemljiško knjigo.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 11. 5. 2004

St 11/2004
Os-15924/04
To sodišče je s sklepom št. St 11/2004
z dne 4. 6. 2004 na podlagi prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
GIP-O Posvje, gradbeništvo, inženiring,
proizvodnja d.o.o., Trg izgnancev 12a,
Brežice, matična številka 5344344, šifra
dejavnosti 45.210.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra pod vl. št.
1/614/00.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 4. 6. 2004
St 12/2004
Os-15925/04
To sodišče je s sklepom št. St 12/2004 z
dne 4. 6. 2004 na podlagi prvega odstavka
99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Progres,
gradbeno podjetje d.o.o. Brežice, Borisa
Kraigherja 39, Brežice, matična številka
5586194, šifra dejavnosti 50.100.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra pod vl. št.
1/2235/00.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 4. 6. 2004
St 84/2004
Os-15926/04
To sodišče je s sklepom St 84/2004 dne
4. 6. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Boring, družba za gradbeništvo, kooperacijo in investicijska dela,
d.o.o., Ljubljana – Črnuče, Brnčičeva
ulica 13, matična številka: 5503833, šifra
dejavnosti: 45.210.

Za stečajnega upravitelja se imenuje
Štefan Veren iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 28. 9. 2004 ob 10.30 v sejni sobi v 9.
nadstropju tukajšnjega sodišča na naslovu
Slovenska 41, Ljubljana.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
4. 6. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 6. 2004

Izvršbe
In 1999/00050
Os-12681/04
Z rubežnim zapisnikom z dne 30. 10.
2003, je bil v izvršilnih zadevah opr. št. In
2003/00048 in opr. št. In 1999/00050, ki
se vodijo pri Okrajnem sodišču v Brežicah,
opravljen rubež nepremičnine – stanovanja
št. 10, v III. nadstropju stanovanjskega
bloka v Šolski ulici 8 v Brežicah, v izmeri
50,48 m2.
S sklepom z dne 30. 7. 2003 je sodišče
dovolilo opravo rubeža nepremičnine, ki ni
vpisana v Zemljiško knjigo, v korist upnika
Komunalno stanovanjskega podjetja d.d.,
Brežice, zaradi izterjave 416.950,86 SIT.
Z 2003/194
Os-11252/04
V izvršilni zadevi upnice Republike Slovenije, Ministrstva za finance, Davčne uprave RS, Davčni urad Koper, ki jo zastopa DP
RS, Oddelek Koper, zoper dolžnico Senado
Nadarevič iz Kopra, Kozlovičeva 29, se zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice
opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi, in sicer poslovnega prostora
v Poslovno-stanovanjskem objektu Center
za gradom, Beblerjeva 3, ki stoji na zemljišču s parc. št. 249/9, v načrtu etažne delitve,
označen z oznako PP1 in polno črto rdeče
barve v izmeri 57 m2, v lasti dolžnice, kar
je razvidno iz pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, sklenjene
med SGP Koper d.o.o. Koper, in dolžnico
27. 1. 2003.
Ta zapisnik je razglašen tudi na sodni
deski sodišča.
Na listini, primerni za vknjižbo lastninske
pravice, se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank in
da je z njo prepovedano razpolagati in jo
obremenjevati.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 4. 2004
In 2003/00021
Os-12927/04
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. Ig 1998/01542 z
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In 2004/00097
Os-14813/04
Okrajno sodišče v Ljubljani s sklepom
št. In 2004/00097-3 določi za izvršitelja Zorana Kureta Marolta in mu naloži, da opravi
rubež 1/2 dolžniku Željku Dragašu lastnega
dvosobnega stanovanja št. 20/IV v izmeri
59,1 m2, ki se nahaja v stanovanjski soseski M5-6 Slape, Polje c. VI/8, Ljubljana
Polje. Stanovanje se zarubi dne 25. 8. 2004
ob 9.57.
Zapisnik se v skladu z 211. členom ZIZ
obesi tudi na sodno desko Okrajnega sodišča v Ljubljani. Zapisnik o rubežu ima pomen
zaznambe izvršbe.
Z 2004/00054
Os-11257/04
Na podlagi sklepa o zavarovanju z dne
25. 2. 2004, opr. št. Z 2004/00054, je bil
dne 31. 3. 2004 opravljen v korist upnice
Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno
pravobranilstvo Ljubljana, Zunanji oddelek
Maribor, rubež stanovanja številka 4, v drugem nadstropju na naslovu večstanovanjske hiše v Radljah ob Dravi, Koroška cesta
59, last dolžnika Jožeta Tjukajeva, Koroška
cesta 59, Radlje ob Dravi, do 1/2.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 14. 4. 2004
In 2003/00615
Os-12741/04
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 13. 1.
2004, opr. št. In 2003/615, je bil dne 28. 4.
2004 opravljen v korist upnika Stanovanjskega podjetja d.o.o. Ravne na Koroškem,
Ob Suhi 19, rubež stanovanja št. 0, v I.
nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Čečovje 6, Ravne na Koroškem, na parc.
št. 638, vl. št. 0228, k.o. Ravne, last dolžnika
Dragana Budkammerja, prej Bulatovič, Čečovlje 6, Ravne na Koroškem.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 13. 5. 2004
In 112/03
Os-14496/04
Na podlagi sklepa opr. št. In 112/03 z dne
29. 9. 2003, ki ga je izdalo Okrajno sodišče
v Trbovljah, je bilo stanovanje št. 18, v 9.
nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu
Cesta zmage 7, Zagorje ob Savi, v izmeri
72,20 m2, zarubljeno v korist upnika Spekter
d.o.o., Trbovlje, zaradi izterjave 467.426,40
SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 14. 5. 2004
In 100/03
Os-14498/04
Na podlagi sklepa opr. št. In 100/03 z
dne 9. 9. 2003, ki ga je izdalo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bilo stanovanje št. 18,
v IX. nadstropju večstanovanjske hiše na
naslovu Cesta zmage 7, Zagorje ob Savi,
v izmeri 72,20 m2, zarubljeno v korist upnika Spekter d.o.o., Trbovlje, zaradi izterjave
152.053,90 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 14. 5. 2004
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In 14/04
Os-14501/04
Na podlagi sklepa opr. št. In 14/04 z dne
13. 2. 2004, ki ga je izdalo Okrajno sodišče
v Trbovljah, je bilo trisobno stanovanje št.
17, v tretjem nadstropju stanovanjske hiše
Trg revolucije 2a, Trbovlje, v izmeri 71,40
m2, zarubljeno v korist upnika Antona Murna s.p., Zastavljalnica Litija, zaradi izterjave
8,008.228 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 14. 5. 2004
In 26/04
Os-14505/04
Na podlagi sklepa opr. št. In 26/04 z dne
5. 3. 2004, ki ga je izdalo Okrajno sodišče v
Trbovljah, je bilo stanovanje št. 18 v izmeri
72,20 m2, v 9. nadstropju večstanovanjske
hiše na naslovu Cesta zmage 7, Zagorje ob
Savi, zarubljeno v korist upnika Proactiv
d.o.o., Bizoviška cesta 55, Ljubljana, zaradi
izterjave 162.525 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 18. 5. 2004
In 02/00025
Os-12928/04
Okrajno sodišče na Vrhniki je po sodnici
Nadi Jelovšek, v izvršilni zadevi upnice SKB
banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, proti
dolžnikoma Mihajlović Draganu in Mihajlović Nadi, oba stanujoča Pavšičeva ulica 26,
Logatec, zaradi izterjave 5,001.700,30 SIT
s pp, po opravljenem popisu in izstavitvi rubežnega in cenilnega zapisnika izvršiteljice
Alenke Voljč iz Vrhnike, Gabrče 32 z dne
11. 3. 2004, izven naroka, dne 15. 3. 2004
sprejelo naslednji sklep:
sodišče šteje, da je na popisanih nepremičninah, ki niso vpisane v zemljiško
knjigo, in sicer na stanovanju s pripadajočo kletjo v skupni izmeri 39,75 m2, ki se
nahaja v petem nadstropju stanovanjskega
objekta, Pavšičeva 26, Logatec, last dolžnikov Mihajlović Dragana in Mihajlović Nade,
Pavšičeva 26, Logatec, upnica SKB banka
d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, pridobil zastavno pravico in da s temi nepremičninami dolžnika brez soglasja upnika ne smeta
pravno razpolagati, dokler ta izvršilni postopek ne bo zaključen.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 15. 3. 2004

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 817/2004
Os-11159/04
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev postopka 1.
Ede Križman, Dolani 6, Sv. Anton, 2. Branka
Križmana, Dvori 18, Sv. Anton, ki ju zastopa
odv. Igor Kocjančič iz Kopra, zaradi predloga za dopolnitev zemljiške knjige odločilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za parcelo št. 1985/12, k.o. Sv. Anton,
pri kateri sta predlagatelja Eda Križman, Dolani 6, Sv. Anton in Branko Križman, Dvori
18, Sv. Anton, verjetno izkazala solastninsko pravico.
Imetnike pravice na nepremičnini parc.
št. 1985/12, k.o. Sv. Anton, se poziva, da v
dveh mesecih od objave oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o pravicah, navedenih v oklicu o začetku postopka dopolnitve zemljiške knjige,
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oziroma obstoj pogojev za začetek postopka
dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 19. 4. 2004
Rz 75/2003
Os-11160/04
S parc. št. 690.S, k.o. Kal nad Kanalom,
glede katere je verjetno izkazal lastninsko
pravico Anton Brezavšček, Levpa 71, Kal
nad Kanalom, se poziva vse imetnike pravic na nepremičnini, da v dveh mesecih od
objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
pravicah, navedenih v oklicu o začetku postopka dopolnitve zemljiške knjige, oziroma
obstoj pogojev za začetek postopka dopolnitve zemljiške knjige iz 1. točke prvega odstavka 229. člena Zakona o zemljiški knjigi
(Uradni list RS, št. 58/2003).
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 4. 2004

Amortizacije
N 139/2004
Os-14470/04
Na predlog predlagatelja Janeza Japlja,
Ulica heroja Slaka 10, Trebnje, se uvaja
amortizacija spodaj navedene delnice, ki
naj bi se izgubila. Imetnik tega papirja se poziva, da v roku 60 dni po objavi tega oglasa
uveljavlja svoje zakonite pravice. Po preteku
tega roka se bo štelo, da je vrednostni papir
izgubil svojo pravno veljavnost.
Podatki o delnici: serija BA, vrednost 1,
delnica št. 0005150, št. del. 1, št. lotov 1.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 5. 2004

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 1298/2003
Os-11235/04
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Igorja Kavčiča, Čevljarska ulica 5, Žiri, ki ga zastopa Odvetniška
družba Taljat, Tratnik, Sočan in Bogataj, o.p.
- d.n.o., iz Ljubljane, zoper toženo stranko
Milana Nardina, Kebetova 34, Ljubljana,
zaradi plačila tolarske protivrednosti 50.000
EUR s pp (pcto. 11,695.000 SIT), dne
23. 10. 2003 sklenilo:
tožencu Milanu Nardinu se postavi začasni zastopnik Lado Arčon, odvetnik v
Ljubljani, Slovenska cesta 6, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal toženca v
predmetni pravdni zadevi, dokler toženec ne
bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler mu
skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 10. 2003
II P 3752/2003
Os-12303/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Vanji Tinta Tavčar, v pravdni
zadevi tožeče stranke Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa
odvetnica Darja Karlin iz Ljubljane, proti
toženi stranki Dušanki Krstič, prej Kvedrova
16, Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča, zaradi plačila 681.114 SIT s pp, dne
29. 3. 2004 sklenilo:
toženi stranki Dušanki Krstič, neznanega
prebivališča, se postavlja začasna zastop-

nica, odvetnica Vlasta Žagar, Miklošičeva
20, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko v pravdni zadevi opr. št. II P
3752/2003 od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne bo
nastopila pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo
sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 3. 2004
P 839/2004
Os-12678/04
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Ramzija Rastoderja,
Strmeckijeva ul. 26, Ljubljana, ki ga zatopata Janez Gruden in Nataša Čeč Gruden, odvetnika v Ljubljani, proti toženi stranki Janji
Rastoder, neznanega prebivališča v Franciji,
zaradi razveze zakonske zveze, dne 13. 4.
2004 sklenilo:
toženi stranki Janji Rastoder se postavi
začasni zastopnik - odvetnik Andrej Žabjek,
Tavčarejva ulica 10, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko v pravdni zadevi opr. št. P
839/2004-IV, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je toženi stranki postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 4. 2004
III P 788/2003
Os-12679/04
Okrajno sodišče v Mariboru je s sklepom
opr. št. III P 788/2003 z dne 11. 5. 2004, postavilo toženi stranki dr. Hugu Velherju, ki je
neznanega prebivališča (4. točka drugega
odstavka 82. člena ZPP), in zoper katerega
teče po tožbi tožnice Ivane Pihler, stan. Ciglence 14, Sp. Duplek, vložene 3. 7. 2003,
pravdni postopek zaradi izstavitve z.k. listine
(pct. 500.000 SIT), začasnega zastopnika.
Kot začasna zastopnica je bila postavljena Frančiška Anželj, odvetnica iz Maribora,
Partizanska c. 28-30, Maribor, katera je bila
opozorjena na določila 83. člena ZPP, to je,
da bo zastopala toženca dokler ta ali njegov
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, sodišču ne bo sporočil, da je tožencu postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 5. 2004
In 1706/96
Os-12301/04
Okrajno sodišče v Piranu je po sodnici
Ester Debernardi Pavliha v izvršilni zadevi
opr. št. In 1706/96, upnice Posojilnice Bank
Borovlje, Celovec, Avstrija, ki jo zastopa
odv. Giani Flego iz Kopra, proti dolžnici Mariji Zudič, Budičinova ul. 6, Piran, sedaj bivališča v tujini, zaradi izterjave 7,924.990,52
SIT s pp, na podlagi petega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP,
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ, sklenilo:
dolžnici Mariji Zudič se kot začasni zastopnik postavil odvetnik Renato Dukič iz
Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
v postopku vse do takrat, dokler dolžnica
oziroma njen pooblaščenec ne nastoppi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 4. 5. 2004
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In 2004/00018
Os-12302/04
Okrajno sodišče v Piranu je po sodnici
Ester Debernardi Pavliha v izvršilni zadevi
opr. št. In 2004/00018, upnice Posojilnice
Bank Borovlje, Celovec, Avstrija, ki jo zastopa odv. Giani Flego iz Kopra, proti dolžniku Peček Branku, Ul. IX. Korpusa 22, Piran, sedaj bivališča v tujini, zaradi izterjave
56.814,04 EUR v t.p., s pp, na podlagi petega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku - ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju - ZIZ, sklenilo:
dolžniku Peček Branku se kot začasni
zastopnik postavi odvetnik Renato Dukič
iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik oziroma njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 4. 5. 2004
D 196/99
Os-14549/04
Okrajno sodišče v Žalcu je po okrajni
sodnici Mateji Kreča v zapuščinski zadevi po
pokojni Mariji Sorčan, rojeni 17. 2. 1913, nazadnje stanujoči Reška cesta 58, Prebold,
umrli dne 30. 3. 1999, v Krškem, ne da bi
zapustila oporoko, na podlagi določila 131.
člena Zakona o dedovanju sklenilo:
dediču Rudolfu Prazniku, rojenem 20. 9.
1957, neznanega prebivališča, sodišče postavi začasno zastopnico, Aleksandro Fale,
rojeno 31. 5. 1974, univ. dipl. pravnico, stanujočo Ul. Rista Savina 4, Žalec.
Začasna zastopnica ima v postopku,
za katerega je postavljena, vse pravice in
dolžnosti zakonitega zastopnika, vse dokler
dedič ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler center za
socialno delo ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
O postavljeni začasni zastopnici sodišče
sestavi oglas, ki ga objavi tudi na sodni deski Okrajnega sodišča v Žalcu.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 31. 3. 2004

Oklici dedičem
D 170/2002, D 171/2002
Os-14812/04
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pokojnem Žagar Francu, roj.
2. 4. 1874, nazadnje stanujočem v Srednji
vasi 2, umrlem 6. 3. 1953 ravno tam ter zapuščinski postopek po pokojni Žagar Ani, roj.
Rajšel, roj. 26. 7. 1874, nazadnje stanujoči v
Srednji vasi 4, umrli 27. 11. 1962 ravno tam.
Sodišče je ugotovilo, da bi prišla v poštev za dedovanje na podlagi zakona v obeh
zapuščinskih postopkih tudi hčerka obeh
zapustnikov, Poje Marija, ki pa je umrla
najverjetneje leta 2000 v ZDA. Dedno izjavo morajo namesto nje v teh zapuščinskih
postopkih dati njeni dediči, od katerih pa sta
dva, in sicer Page John in Page Joseph že
pokojna, tako da bi morali v teh zapuščinskih postopkih namesto njiju dati dedno
izjavo njuni dediči. Ti pa so neznani. Zato
sodišče s tem oklicem poziva vse dediče
pokojnih Page Johna in Page Josepha, da
se v roku enega leta od objave tega oklica
in oklica na sodni deski ter na spletni strani
tukajšnjega sodišča, sodišču oglasijo. Po

preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo
zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo
v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 10. 5. 2004

Oklici pogrešanih
N 17/2004
Os-12674/04
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar v nepravdni
zadevi predlagatelja postopka Tomaža Bajta, Tinjan 60, Škofije, ki ga zastopa odvetnik
Rok Munih iz Kopra, zoper nasprotno udeleženko Marijo Oblak, roj. Scherl, ki jo zastopa
skrbnica za poseben primer Marija Šonc iz
Kopra, Cesta na Markovec 29, zaradi razglasitve pogrešane za mrtvo Marijo Oblak,
dne 5. 5. 2004 sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev za
mrtvo pogrešano Marijo Oblak, roj. Scherl,
nazadnje stanujočo v Urbancih št. 50.
Pogrešano se poziva, da se oglasi, kakor
tudi vse, ki kaj vedno o njenem življenju ali
smrti, da to sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi tega oglasa, ker bo sodišče
po poteku tega roka pogrešano razglasilo
za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 5. 2004
N 32/2004
Os-14461/04
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v nepravdni zadevi
predlagateljic postopka 1. Damijane Ražem in
2. Marije Cunja, obe Bezovica 18, Črni Kal,
zoper nasprotno udeleženko Josipino Škorja,
Bezovica, Črni Kal, ki jo zastopa skrbnica za
poseben primer Marija Šonc, zaradi razglasitve za mrtvo, dne 17. 5. 2004 sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev za
mrtvo Josipino Škorja, nazadnje stanujočo
v Brezovici, Črni Kal.
Pogrešano se poziva, da se oglasi, kakor tudi vse, ki kaj vedo o njenem življenju
ali smrti, da to sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi tega oglasa, ker bo sodišče
po poteku tega roka pogrešano razglasilo
za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 17. 5. 2004
N 33/2004
Os-14463/04
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Lei Stegne, v nepravdni zadevi
predlagatelja Dževada Levića, Pomjan 38,
Šmarje, ki ga zastopa Rok Munih, odvetnik
v Kopru, zoper nasportnega udeleženca
Antona Omahna, zadnje znano prebivališče
Pomjan 35, Šmarje, ki ga zastopa skrbnica
za poseben primer Marija Šonc, zaradi razglasitve za mrtvega, po opravljenem naroku
dne 20. 4. 2004 sklenilo:
začne se postopek, da pogrešani Anton
Omahen, rojen dne 13. 6. 1901 v Pomjanu,
sin Andreja in Antonije Omahen, zadnje znano prebivališče Pomjan 35, Šmarje, razglasi
za mrtvega.
Poziva se pogrešanega, da se oglasi, kakor tudi vse, ki kaj vedo o življenju ali smrti
pogrešanega, da to sporočijo naslovnemu
sodišču v roku 3 mesecev po objavi tega
oklica, ker bo sicer po poteku tega roka pogrešani razglašen za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 4. 2004
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Kolektivni delovni spori
Kd 1/2004
Os-16017/04
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani,
Oddelek v Brežicah, na podlagi 49. člena
Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Ur.
l. RS, št. 19/94) obvešča vse zainteresirane
stranke, da je uveden kolektivni delovni spor
med predlagateljem Sindikatom usnjarsko
tekstilne panoge Slovenije, Sindikat Kopitarna Sevnica, Prvomajska ulica 8, 8290
Sevnica, ki ga zastopa Adam Molan, odvetnik v Krškem in nasprotno udeleženko
Kopitarno Sevnica d.d., Prvomajska ulica
8, 8290 Sevnica, ki jo zastopa Branko Derstvenšek, odvetnik v Sevnici, zaradi kršitve
kolektivne pogodbe in za uskladitev lestvice
za odmero letnega dopusta v skladu z veljavno kolektivno pogodbo.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki
so nosilci pravic in obveznosti v razmerju,
o katerem se odloča, imajo možnost, da
se postopka udeležijo. Svojo udeležbo v
sporu naj prijavijo v 8 dneh od te objave,
lahko pa tudi ves čas postopka na naroku
s pisno vlogo.
Poziv je nabit na oglasno desko tega sodišča dne 3. 6. 2004.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 3. 6. 2004
Kd 1/2004
Os-11158/04
Delovno sodišče v Celju na podlagi 49.
člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni
delovni spor med predlagateljem Comet
Umetni brusi in nekovine d.d., Tovarniška
cesta 5, Zreče in nasprotnim udeležencem
1. Sindikat KNSS - Neodvisnost Comet d.d.,
Tovarniška cesta 5, Zreče in 2. Sindikat
KNSS Neodvisnost Mariborske regije, Industrijska cesta 13, Maribor, zaradi ugotovitve
nezakonitosti stavke.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki
so nosilci pravic in obveznosti v razmerju,
o katerem se odloča, imajo možnost, da
se postopka udeležijo. Svojo udeležbo v
sporu naj prijavijo v 8 dneh od te objave,
lahko pa tudi ves čas postopka na naroku
s pisno vlogo.
Poravnalni narok je razpisan na dan
19. 5. 2004, ob 9. uri, v sobi št. 3, Delovnega
sodišča v Celju, Gregorčičeva 6, Celje.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 21. 4.
2004.
Delovno sodišče v Celju
dne 21. 4. 004

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 598/2004
Rg-14472/04
To sodišče na predlog družbenika za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
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družba Numero, proizvodno in storitveno podjetje, d.o.o., Grobelno 125, p.
Grobelno, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 10. 3. 2004.
Družbenik Vrabič Matjaž, Ljubljanska cesta 54, Celje, prevzame obveznost plačila
morebitnih obveznosti družbe in premoženje družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 5. 2004

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se osnovni kapital družbe in
eventualna druga sredstva ter po izpolnitvi
vseh obveznosti tudi nepremičnina (poslovni prostori skupne površine 59,03 m2 v
poslovno trgovski stavbi v Kopru, Ferrarska
ulica 2), stoječa na parc. št. 1443/1, 1443/2,
1444, 1445 in 1446/2, k.o. Koper, prenesejo
na družbenika.
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 6. 5. 2004

Srg 655/2004
Rg-14474/04
To sodišče na predlog družbenice za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
družba Plevčak & Plevčak, zobozdravstvene storitve, d.n.o., Ločica 56 b, Polzela, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu družbenice z dne 23. 4. 2004.
Družbenica Plevčak Ana-Sabina, stan.
Ločica 56 b, Polzela, prevzame obveznost
plačila morebitnih obveznosti družbe in premoženje družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 5. 2004

Srg 458/2004
Rg-9706/04
Družba BD Perko Trade k.d., trgovina
in storitve, s sedežem Kovorska cesta 67,
Tržič, vpisana na reg. vl. št. 1/06939/00 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
Perko Barbara, Kovorska cesta 67, Ročevnica, Tržič in Tomažin Dušan, Likozarjeva
ulica 23, Kranj.
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 8. 4. 2004

Srg 469/2004
Rg-15809/04
To sodišče je na predlog družbenika za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti sklep:
družba Amibos, poslovne storitve in
posredništvo, d.o.o., Varpolje 46, Rečica
ob Savinji, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 11. 8. 2003.
Premoženje družbe ostane družbeniku
Slapnik Bogdanu, stan. Varpolje 46, Rečica
ob Savinji, ki prevzame obveznost plačila
morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 5. 2004
Srg 536/2004
Rg-12331/04
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Nova Epoha, trgovina in storitve, d.o.o., Koper, Ferrarska ulica 2, ki
je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/5443/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 15. 4. 2004.
Družbenik Vehovec Marjan, stanujoč
v Kopru, Benčičeva ulica 2, izjavlja, da
družba nima nikakršnih neporavnanih
denarnih obveznosti ali obveznosti do
izpolnitve kakršnekoli druge obligacije
in tudi nima nobenih neurejenih oziroma
nepoplačanih obveznosti. Vsa razmerja z
delavci so urejena. Družbenik v celoti solidarno prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih neporavnanih obveznosti
družbe, če bi se le-te kasneje pojavile in
jih bo poravnal solidarno iz svojega osebnega premoženja.

Srg 00234/2004
Rg-6639/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog družbe Liberty Grgič &
Ninčevič, podjetje za promet in proizvodnjo
tekstilnih izdelkov d.n.o., Ljubljana, Mestni
trg 13, za prenehanje družbe po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra družbe Liberty Grgič & Ninčevič, d.n.o., Mestni
trg 13, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Liberty Grgič & Ninčevič, podjetje za promet in proizvodnjo tekstilnih
izdelkov d.n.o. Ljubljana, Mestni trg 13,
reg. št. vl. 1/10415/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev z
dne 18. 12. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljici sta Grgič Gorana, Preglov trg 3, Ljubljana in Ninčevič Božena,
Pokljukarjeva 2, Ljubljana, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v celoti na Grgič Gorano in Ninčevič Boženo.
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 23. 2. 2004
Srg 00369/2004
Rg-12626/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Margori, družba
za zastopanje in trgovanje, Ljubljana, Pot na
Gradišče 22, ki ga zastopa odvetniška družba Toš in partnerji o.p., d.n.o. iz Ljubljane,
objavlja sklep:

Margori, družba za zastopanje in trgovanje, Ljubljana, reg. št. vl. 1/09739/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 8. 1. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenik je Zvonko Aleksander Hocnigsman, Senčna ulica 1, Jagodje, z
ustanovitvenim kapitalom 2,100.000 SIT,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2004
Srg 01051/2004
Rg-12628/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Alfa Inženiring
Rakun in partnerji d.n.o. Ulica bratov Učakar
124, ki ga zastopa odvetnik Igor Križanec iz
Ljubljane, objavlja sklep:
Alfa Inženiring Rakun in partnerji
d.n.o. Ulica bratov Učakar 124, Ljubljana, reg. št. vl. 1/08888/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 29. 1. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Rakun Igor in Loredana
oba Ljubljana, Ulica bratov Učakar 124, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2004
Srg 03145/2004
Rg-12686/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe Kukmak,
podjetje za proizvodnjo Kočevska Reka,
d.o.o., Kočevska Reka b.š., za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Kukmak Kočevska
Reka d.o.o., Kočevska reka b.š., objavlja
sklep:
družba Kukmak, podjetje za proizvodnjo Kočevska Reka, d.o.o., Kočevska
Reka b.š., reg. št. vl. 1/21880/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 19. 4. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Fabjan Anton in Fabjan
Milena oba Slovenska vas 45, Stara Cerkev,
z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovit-
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veni kapital v znesku 1,500.000 SIT prenese v celoti na Fabjan Antona in Fabjan
Mileno.
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 10. 5. 2004

skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 17. 2. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenika sta Herbst Miroslava, Ljubljana, Šišenska cesta 29 in Pevec Janko,
Domžale, Češminova ulica 13, z ustanovitvenim kapitalom 2,100.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na oba ustanovitelja, v skladu z njunima poslovnima deležema.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2004

Srg 03226/2004
Rg-12687/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe Moj vrt,
Trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o.,
Ljubljana, Bičevje 1, ki jo zastopa odvetnica
Marina Ferfolja iz Ljubljane, za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Moj vrt d.o.o., Ljubljana - Vič, Bičevje 1, objavlja sklep:
družba Moj vrt, Trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o., Ljubljana, Bičevje 1,
reg. št. vl. 1/10437/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljice z
dne 20. 4. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Sebenik Darinka, Bičevje 1, Ljubljana - Vič, z ustanovitvenim
kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 1,612.770 SIT prenese
v celoti na Sebenik Darinko.
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 20. 5. 2004
Srg 03036/2004
Rg-12689/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe Platfus,
design in marketing, d.o.o., Tugomerjeva
56, Ljubljana, za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega
registra družbe Platfus d.o.o., Tugomerjeva
56, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Platfus, design in marketing,
d.o.o., Tugomerjeva 56, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/31354/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 15.
4. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Vuković Željko in Vuković Svetec Romanca, oba Petrovičeva ulica
5, 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 Vuković Željka in Vuković Svetec
Romanco.
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 10. 5. 2004
Srg 03039/2004
Rg-12955/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Mainco, trgovina
in storitve d.o.o., Litija, Kidričeva cesta 1, ki
ga zastopa odvetnica Ila Zupančič, objavlja
sklep:
Mainco, trgovina in storitve d.o.o., Litija, Kidričeva cesta 1, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
7. 4. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenik je Božidar Likar, Litija, Kidričeva cesta 1, z ustanovitvenim kapitalom
2,100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.
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 10. 5. 2004
Srg 02520/2004
Rg-12957/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Mipex
Coop, Proizvodno, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Tomažičeva 81,
ki jo zastopa notarka Dušica Berden, objavlja sklep:
Mipex Coop, Proizvodno, trgovsko
in storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana,
Tomažičeva 81, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 23. 2.
2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenika sta Aleš in Franc Jarc, Ljubljana, Malči Beličeve 91, z ustanovitvenim
kapitalom 1,502.335 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2004
Srg 02887/2004
Rg-12970/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Kasi, storitve in
trgovina d.o.o., Ljubljana, Šišenska cesta
29, objavlja sklep:
Kasi, storitve in trgovina d.o.o., Ljubljana, Šišenska cesta 29, preneha po
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Srg 02888/2004
Rg-12971/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Oksers, storitve
in trgovina d.o.o., Radomlje, Prešernova 11,
objavlja sklep:
Oksers, storitve in trgovina d.o.o.,
Radomlje, Prešernova 11, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 17. 2. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnici sta Herbst Miroslava, Ljubljana, Šišenska cesta 29 in Marčun Ljudmila,
Radomlje, Prešernova 11, z ustanovitvenim
kapitalom 2,100.000 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2004
Srg 03547/2004
Rg-14585/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe Lur založništvo d.o.o., Peričeva ulica 16, Ljubljana,
za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe
Lur d.o.o., Peričeva ulica 16, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Lur, založništvo, d.o.o., Peričeva ulica 16, Ljubljana, reg. št. vl.
1/22929/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 26. 4. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Ščap Urška in Dolenc
Luka, oba Peričeva ulica 16, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 2,335.644 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje in ustanovitveni
kapital v znesku 2,335.644 SIT prenese v
celoti na Ščap Urško in Dolenc Luka.
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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 24. 5. 2004
Srg 03634/2004
Rg-14586/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe Razum,
dr. Krašovec & Co. poslovno svetovanje,
d.n.o., Lošca 38, Vrhnika, ki jo zastopa notarka Nada Kumar iz Ljubljane, Slovenska
56, za prenehanje družbe po skrajšanem
postopku in izbrisa iz sodnega registra
družbe Razum, dr. Krašovec & Co., d.n.o.,
Lošca 38, Vrhnika, objavlja sklep:
družba Razum, dr. Krašovec & Co.
poslovno svetovanje, d.n.o., Lošca 38,
Vrhnika, reg. št. vl. 1/26884/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 4. 5. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Krašovec Anton in
Krašovec Ivana Nevenka, oba Lošca
38, Vrhnika, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje in ustanovitveni
kapital v znesku 1,500.000 SIT prenese
v celoti na Krašovec Antona in Krašovec
Ivano Nevenko.
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 24. 5. 2004
Srg 1000/2004
Rg-12684/04
Družba Fusa, storitve, trgovina, uvoz
in izvoz d.o.o., Košaški dol 80, Maribor,
reg. št. vl. 1/5431-00, katere družbenik je
Šala Božidar, Košaški dol 80, Maribor, po
sklepu družbenika družbe z dne 3. 5. 2004
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzel Šala
Božidar.
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 7. 4. 2004
Srg 2004/00077
Os-11214/04
Okrožno sodišče v Murski Soboti
kot registrsko sodišče objavlja naslednji
sklep:
družba Jakšič, gradbeno in zidarsko
podjetje Gornja Bistrica d.o.o., Gornja
Bistrica 65a, vpisan v sodni register tukajšnjega sodišča vl. št. 1/1218/00, preneha po skrajšanem postopku ZGD, po
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sklepu družbenika z dne 23. 12. 2003.
Družba ima poplačane vse obveznosti
in urejena vsa razmerja z delavci.
Jakšič Milan, Gornja Bistrica 65a, kot
družbenik prevzema obveznost plačila
vseh morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na družbenika.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbenik,
upniki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 16. 4. 2004
Srg 295/2004
Os-11205/04
Družba Pavšič & Co., družba za proizvodnjo in poslovne storitve d.n.o.,
Jazne, s sedežem Jazne 5, Cerkno,
vpisane pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št. 1-923-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenikov družbe z dne 31. 3. 2004.
Ustanovitelja in družbenika družbe sta
Pavšič Vojko in Pavšič Darja, oba Jazne 5,
Cerkno, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada
ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor
v roku 15 dni od dneva objave, sicer bo
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je
sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 4. 2004
Srg 364/2004
Rg-12333/04
Družba VI-RO Volk & Ipavec, Izdelava
kopalniških radiatorjev in kovanih ograj
d.n.o., Vipavska cesta 69, Nova Gorica,
s sedežem Vipavska cesta 68, Nova Gorica, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici, v registru s št. 1-4080-00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov družbe z dne 30. 4. 2004.
Ustanovitelja družbe sta Volk Borut,
Ozeljan 32E, Šempas in Ipavec Darko,
Vipavska cesta 100A, Nova Gorica, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada
ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatev do
ustanoviteljev v enem letu po objavi razpisa iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor
v roku 15 dni od dneva objave, sicer bo
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je
sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 5. 2004

Izgubljene listine
preklicujejo
Priglasitveni list
Brulc Peter, Šukljetova 6, Novo mesto,
priglasitveni list, opravilna št. 038-1175/95,
izdan dne 1.1.1995. gnr-154404
Delošto Dušan s.p., Polje 31, Izola - Isola, priglasitveni list, opravilna št.
013-0125/94. gnk-154536
Grošelj Leon, Ulica Božidarja Jakca 8, Portorož - Portorose, priglasitveni
list, opravilna št. 40-0893/95, izdan dne
1.10.1995. gnx-154623
Ivančič Bojan, Kamniška cesta 39,
Kamnik, priglasitveni list, opravilna
št. 15-0319/94, izdan dne 20.5. 1994.
gnj-154412
Jelen Branko, Trinkova 3, Piran
- Pirano, priglasitveni list, opravilna
št. 40-0289/94, izdan dne 1.6.1994.
gns-154340
Knol Elizabeta, Rudarska cesta 12,
Kisovec, priglasitveni list, opravilna
št. 61-0279/94, izdan dne 6.10.1994.
gnd-154718
Kos Ignac, Vosek 26/b, Pernica, priglasitveni list, opravilna št. 064-4597/96,
izdan dne 22.4.1996. gnm-154659
Kranjec Smiljana, Ulica Milana Majcna
23, Radeče, priglasitveni list, opravilna
št. 20-0168/94, izdan dne 25.5.1994.
gno-154282
Krivec Srečko, Kristan vrh 43, Podplat,
priglasitveni list, opravilna št. 54-0153/1994,
izdan dne 16.4.1994. gns-154378
Lovenjak Franc, Vaneča 34, Puconci,
priglasitveni list, opravilna št. 36-1563/97,
izdan dne 8.3.1997. gnv-154250
Lovenjak
Franc,
Vaneča
54,
Puconci,
obrtno
dovoljenje,
št.
058263/1675/01-46/1997, izdano dne
8.3.1997. gni-154538
Margon Bogdan, Večna pot 3, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
25-0599/94, izdan dne 28.12.1994.
gni-154413
Pavšič Boris s.p., Doblar 22, Ročinj, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
058769/3499/01-47/1996, izdana dne
10.12.1996. gnw-154674
Pegan Janko, Bilje 48/b, Renče, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
003572/1152/00-47/1995, izdana dne
6.3.1995. gns-154403
Šega Franc, Štalcerji 7, Kočevska Reka, priglasitveni list, opravilna
št. 48-0559/96, izdan dne 2.7.1996.
gny-154247
Štefančič Suzana, Na livadi 6, Vrhnika, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
069493/1034/01-70/1999, izdana dne
8.12.1999. gni-154738
Uršič Miroslav, Imeno 70, Podčetrtek,
priglasitveni list, opravilna št. 52-668/1999,
izdan dne 30.12.1999. gnp-154281
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Potne listine
Antloga Gregor, Jačka 8, Logatec, potni
list, št. P00287356. gni-154688
Barišič Bernarda, Drapšinova 6, Celje,
potni list, št. P00257162. gnz-154771
Batič Bogdan, Gradišče 32, Ajdovščina, potni list, št. D00002179 - diplomatski.
gns-154178
Bertoncelj Blaž, Vodmatska 28, Ljubljana, potni list, št. P00232834. gns-154478
Birsa Petra, Preserje 36, Branik, potni
list, št. P00893497. gny-154447
Čop Zlata, Dacarjeva 5, Lesce, potni
list, št. P00098243. gno-154432
Domjanić Damir, Trnje 137, Črenšovci,
potni list, št. P000367221. gnu-154651
Dvoršak Silvester, Obrežna ulica
123/a, Maribor, potni list, št. P00072892.
gni-154542
Ferrari Maja, Šolska 20, Solkan, potni
list, št. P00780512. gno-154207
Grušovnik Miroslav, Hmeljarska 13,
Šempeter v Savinjski dolini, potni list, št.
P00926362. gnm-154359
Gustinčič Uroš, Kidričeva 54, Trzin, potni list, št. P00399233. gnh-154689
Hebar Andrej, Kamnikarjeva 54, Škofljica, potni list, št. P00931512. gnx-154698
Henigman Darko, Vodnikova 8, Bohinjska Bistrica, potni list, št. P00004413.
gnx-154223
Hribernik Mirjam, Zg. Tuhinj 4/b,
Laze v Tuhinju, potni list, št. P00747759.
gnb-154370
Imširović Edis, Cesta v Staro vas 3, Postojna, potni list, št. P00576465. gni-154763
Jahić Jasmina, Horečkova 93, Praga,
potni list, št. P00451565. gnw-154299
Janković Dragica, Mirna pot 2/a, Celje,
potni list, št. P00489132. gnz-154346
Jouhari Tarik, Retnje 40, Križe, potni list,
št. P00036819. gnc-154644
Knežević Zoran, Celovška 90, Ljubljana,
potni list, št. P00663128. gnb-154670
Kocbek Primož, Gaj nad Mariborom 31,
Zgornja Kungota, potni list, št. P00442580.
gnj-154737
Kovačević Mirsad, Rusjanov trg 4, Ljubljana, potni list, št. P00709800. gnu-154326
Kralj Klara, Savska cesta 24, Domžale,
potni list, št. P00435574. gnr-154254
Križnik Uroš, Studence 7, Žalec, potni
list, št. P00791731. gng-154765
Krstevska Mina Špela, Volčji grad
48, Komen, potni list, št. P00602775.
gno-154457
Krupič Suad, Preska 18, Tržič, potni list,
št. P00830220. gnb-154320
Kučan Milan, V Murglah 23, Ljubljana, potni list, št. D1443 - diplomatski.
gnt-154481
Kučan Štefanija, V Murglah 23, Ljubljana, potni list, št. D38 - diplomatski.
gnu-154480
Majić Andrija, Titova cesta 17, Radenci,
potni list, št. P00402153. gnn-154733
Maver Luka, Cesta II. grupe odredov
45, Ljubljana, potni list, št. P00665871.
gni-154463

Maver Martina, Cesta II. grupe odredov
45, Ljubljana, potni list, št. P00665870.
gng-154465
Maver Nina, Cesta II. grupe odredov
45, Ljubljana, potni list, št. P00665872.
gnp-154464
Medvešek Aleš, Športna 15, Ljubljana,
potni list, št. P01023800. gny-154422
Mesarič Jana, Kajuhova ulica 7, Kidričevo, potni list, št. P00728306. gng-154315
Mustar Marija, Staretova ulica 44, Kranj,
potni list, št. P00326237. gnp-154681
Oprčkal Marjeta, Stranice 34, Stranice,
potni list, št. P00559588. gnd-154497
Pavlica Rihard, Plave, Vojkova ulica 5, Deskle, potni list, št. P00322190.
gnx-154723
Pečnik Borivoj, Šentjanž 44, Šentjanž,
potni list, št. P00055936. gnc-154494
Perić Jovan, Zagrebška 1, Ljubljana,
potni list, št. P00433453. gnm-154759
Plavšić Slađana, Goriška 42, Velenje,
potni list, št. P01005555. gnp-154256
Podlesnik Marjan, Miklošičeva 11/b, Celje, potni list, št. P00756307. gnv-154475
Polner Nikolaj, Smetanova 34, Maribor,
potni list, št. P00425914. gnn-154633
Puc Ela, Valvazorjeva 1, Ljubljana, potni
list, št. P00530252. gnu-154676
Puc Matej, Valvazorjeva 1, Ljubljana,
potni list, št. P00495663. gnv-154675
Radišić Suzana, Preglov trg 6, Ljubljana, potni list, št. P00762733. gnp-154431
Remškar Maja, Taborska cesta 31,
Grosuplje, potni list, št. P00278107.
gny-154547
Rogina Almira, Tomšičeva 47, Slovenj Gradec, potni list, št. P00858613.
gni-154213
Romih Viljem, Pod Šijo 14, Tržič, potni
list, št. P00005001. gnz-154746
Rosenstein Lidija, Letuš 63/a, Šmartno ob Paki, potni list, št. P00012861.
gnt-154277
Rovšek Matej, Zbilje 65, Medvode, potni
list, št. P00370895. gnk-154736
Sačić Zehrudin, Neža 14, Trbovlje, potni
list, št. P00974873. gnv-154550
Sevšek Tereza, Brezno 2, Laško, potni
list, št. P00249786. gnj-154637
Skok Grega, Antona Skoka 24, Domžale, potni list, št. P00098709. gnp-154631
Sladojević
Danijel,
Ljubljanska
84/a, Domžale, potni list, št. P00439326.
gng-154515
Spahić Marin, Pivška 3, Postojna, potni
list, št. p00106468. gnt-154227
Stefanović Marko, Papirniški trg 11,
Ljubljana-Polje, potni list, št. P00769003.
gns-154732
Stritar Gregor, Zavetiška ulica 12,
Ljubljana, potni list, št. P00446299.
gno-154286
Suhoveršnik Boštjan, Bočna 97, Gornji
grad, potni list, št. P00627098. gnf-154491
Šater Stojan, Malgajeva 2/a, Ravne
na Koroškem, potni list, št. P00293266.
gnp-154706
Šauperl Anita, Sp. ročica 24/a, Benedikt, potni list, št. POTN 000 861276, izdala UE Lenart. gni-154588
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Širca Mateja, Rodiška cesta 15, Kozina,
potni list, št. P00611690. gny-154272
Šmerc Barbara, Podgora 40/b, Šmartno ob Paki, potni list, št. P00260863.
gni-154363
Terpin Urška, Vilpolže 37, Dobrovo v Brdih, potni list, št. P000435034. gni-154713
Terpin Urška, Vilpolže 37, Dobrovo v
Brdih, maloobmejno prepustnico, št. AI
000130355. gnh-154714
Thaler Ana, Šorlijeva 31, Kranj, potni
list, št. P00594164. gng-154540
Urbanija Nina, Vaška pot 15, Radomlje,
potni list, št. P00277305. gnj-154662
Uršič Marko, Ulica talcev 1, Sežana, potni list, št. P00609825. gnm-154559
Vadlan Veronika, Vransko 80/a, Vransko, potni list, št. P01051290. gnl-154260
Veranič Natalija, Hudinja 58, Vitanje,
potni list, št. P01010710. gnv-154650
Zupančič Petra, Hubadova 39, Ljubljana, potni list, št. P00940886. gnz-154421
Žižmund Maja, Medvedova 14, Ljubljana, potni list, št. P00093115. gnk-154661

Osebne izkaznice
Adamič Nives, Ulica Gradnikove brigade 31, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
1331391. gnh-154589
Anžin Marjetka, Glinškova 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 546358. gnv-154479
Avsenak-Osojnik Melita, Gerbičeva
ulica 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
221790. gnd-154243
Babić Iva, Bergantova 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1105671.
gnj-154337
Barbo Bernarda, Jugorje 15, Brusnice,
osebno izkaznico, št. 155849. gns-154453
Baruca Avrelija, Šmarje 157, Šmarje,
osebno izkaznico, št. 492670. gnv-154450
Belčič Mojca, Staretova 28, Kranj, osebno izkaznico, št. 1187158. gnn-154483
Bencik Viktorija, Tomšičeva 5, Lendava
- Lendva, osebno izkaznico, št. 1391209.
gnf-154766
Berglez Blaž, Primož pri Ljubnem 64,
Ljubno ob Savinji, osebno izkaznico, št.
1685872. gnx-154348
Bertoncelj Branko, Zg. Dobrava 4, Kamna Gorica, osebno izkaznico, št. 740421.
gnq-154430
Bezenšek Tomaž, Ulica Dušana Kvedra
33, Šentjur, osebno izkaznico, št. 1384975.
gnz-154721
Blagojević Sanijela, Pivška 5, Postojna, osebno izkaznico, št. 1569298.
gnb-154595
Blatnik Frančišek, Meža 73, Dravograd, osebno izkaznico, št. 899427.
gnb-154345
Bobič Simon, Ul. heroja Vojka 32,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1703032.
gny-154722
Bolta Janez, Trebinjska ulica 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1054258.
gnw-154549
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Bratkovič Urška, Polje, Cesta VI/16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1350734.
gno-154557
Brilj Sandra, Vrtojbenska 35, Šempeter
pri Gorici, osebno izkaznico, št. 1248300.
gng-154715
Brkljač Branimir, Hacquetova 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 298332.
gnj-154462
Brumen Bojan, Neratova ulica 15,
Maribor, osebno izkaznico, št. 413560.
gnx-154773
Brus Marija, Mariborska cesta 38,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 1062811.
gnw-154724
Bukovec Silvija, Stenica 20/a, Vitanje,
osebno izkaznico, št. 403261. gnf-154266
Bulić Patricio, Ljubljanska cesta
13/f, Trzin, osebno izkaznico, št. 1586559.
gnd-154343
Cerkovnik Zvone, Šmartinske Cirkovce
10, Velenje, osebno izkaznico, št. 1064829.
gnx-154498
Cetinski Kristina, Trebinjska 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 355420.
gnn-154408
Cigler Kristina, Stranska vas 43/b,
Novo mesto, osebno izkaznico, št. 399267.
gne-154717
Cimeša Bojan, Ul. XIV divizije 9, Rimske Toplice, osebno izkaznico, št. 203630.
gnh-154639
Čeperlin Smerke Barbara, Šmartinska
129/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
308660. gno-154157
Črnko Mišel, Kolezijska 4/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 371896. gns-154328
Dernovšek Magda, Moškričeva 37,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 331362.
gnk-154236
Devetak Marija, Stjenkova 8, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 25330.
gnt-154427
Dolinar Doroteja, Stara Oselica 1, Sovodenj, osebno izkaznico, št. 834002.
gns-154728
Donša Daniel, Partizanska 42, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 1741058.
gny-154472
Dragar Boštjan, Rogaška cesta 56, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 289891. gnv-154600
Dragoš Anton, Nabrežje 6, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 604958. gnd-154643
Drole Ljudmila, Glavni trg 9, Vipava, osebno izkaznico, št. 723619.
gnu-154426
Dšuban Mitja, Strukovci 7, Bodonci, osebno izkaznico, št. 1166924. gns-154578
Ernejčič Vanja, Hlapovci 44, Polenšak, osebno izkaznico, št. 1507943.
gnj-154212
Erzar Ivan, Cesta talcev 8/a, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 116252. gno-154332
Fartek Mirjana, Jenkova 9, Velenje,
osebno izkaznico, št. 314077. gnt-154777
Ferlež Ingrid, Spodnje Sečovo 33,
Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
598037. gno-154657
Ferš Špela, Betnavska c. 3, Maribor, osebno izkaznico, št. 1022936.
gni-154638
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Firšt Franc, Dobletinska 5, Nazarje, osebno izkaznico, št. 1301727.
gnq-154780
Fister Damjan, Na Straški vrh 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1474307.
gnx-154473
Fittkau Manuela, Medvedova cesta 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 310791.
gni-154338
Fogec Boštjan, Strelci 9/a, Markovci,
osebno izkaznico, št. 203216. gnk-154211
Fras Borut, Čagona 8, Cerkvenjak, osebno izkaznico, št. 1548457.
gnp-154581
Gabrijelčič Tomaž, Omahnova ulica 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 74822.
gnu-154226
Gajič Patricija, Iška Loka 21, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1146567.
gno-154757
Gantar Janez, Hotavlje 92, Gorenja vas, osebno izkaznico, št. 1400240.
gns-154628
Gantar Marta, Bršljin 24, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 1171611.
gnm-154434
Gerenčer Marija, Grajska 13, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 178868.
gns-154182
Germ Ivana, Lipa pri Frankolovem 25Č,
Frankolovo, osebno izkaznico, št. 844685.
gnj-154312
Globokar Marija, Šmihel 37, Žužemberk, osebno izkaznico, št. 1563085.
gnd-154218
Gobec Magdalena, Trnovec pri Dramljah 26/c, Dramlje, osebno izkaznico, št.
1495629. gnv-154775
Gorenc Jelka, Hajdrihova 28, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 455722. gnl-154560
Gostinčar Robert, Cesta Ceneta Štuparja 25, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1470712. gnj-154512
Gošek Dejan, Cankarjeva cesta 4,
Senovo, osebno izkaznico, št. 1133940.
gnh-154739
Grabar Hilda, Malgajeva ulica 16, Celje,
osebno izkaznico, št. 111293. gnz-154246
Grilc Petra, Trata 28, Cerklje na Gorenjskem, osebno izkaznico, št. 590381.
gnl-154460
Hamzić Ismet, Jenkova 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 342033. gnr-154204
Hegler Boža, Dole pri Polici 54, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 444022.
gng-154415
Henigman Darko, Vodnikova 8, Bohinjska Bistrica, osebno izkaznico, št. 792230.
gnq-154230
Hrastnik Dragica, Cesta Kozjanskega
odreda 70, Šentjur, osebno izkaznico, št.
1623614. gne-154267
Hribar Jožef, Jereka 9, Bohinjska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 586678.
gnb-154220
Hrovat Maruša, Anžičeva 7, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 1473618.
gne-154217
Hvalič Robert, Loke 25, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 1421214.
gnt-154577

Iskrić Lydia Marija, Cigaletova 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 616205.
gne-154342
Ivanuša Matic, Borštnikova 75, Maribor, osebno izkaznico, št. 363148.
gne-154767
Jamnik Rozalija, Kamniška cesta 26,
Radomlje, osebno izkaznico, št. 1085415.
gnq-154555
Jančič Brigita, Cesta Proletarskih brigad
61, Maribor, osebno izkaznico, št. 1007316.
gnf-154641
Jankulija Ivan, Ulica bratov Greifov 4,
Maribor, osebno izkaznico, št. 449144.
gny-154347
Jenko Žlebir Mateja, Zg. Brnik 131, Cerklje na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
366417. gnc-154319
Jerak Andrej, Žerjav 64, Črna na Koroškem, osebno izkaznico, št. 992555.
gnq-154205
Jeras Klementina, Bistričica 26/f, Stahovica, osebno izkaznico, št. 1394877.
gnr-154179
Jeras Lucija, Bistričica 26/f, Stahovica, osebno izkaznico, št. 1394870.
gnp-154181
Jeras Mirjana, Bistričica 26/f, Stahovica, osebno izkaznico, št. 344075.
gnq-154180
Jereb Žiga, Medvedova 11, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 118503. gne-154692
Jovanovič Draginja, Kidričeva 10,
Sežana, osebno izkaznico, št. 815041.
gns-154253
Jurko Karmen, Škvarčeva 10, Celje,
osebno izkaznico, št. 907776. gnz-154646
Kajba Konrad Edvard, Cankarjeva ulica
6, Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
370440. gnp-154506
Kastelic Katarina, Medijske toplice
26, Izlake, osebno izkaznico, št. 706171.
gni-154313
Kastelic Vinko, Lučarjev kal 3, Ivančna Gorica, osebno izkaznico, št. 666377.
gni-154513
Kavazović Paša, Ilirska ulica 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 465223.
gnm-154334
Kavnik Dalija, Cankarjeva 23, Šoštanj, osebno izkaznico, št. 1379035.
gnu-154626
Kavnik Katja, Cankarjeva 23, Šoštanj, osebno izkaznico, št. 1379104.
gnv-154625
Kerin Rajko, Praproše 7, Tržič, osebno
izkaznico, št. 469938. gnf-154416
Kerndl Boštjan, Novi log 19/b, Hrastnik, osebno izkaznico, št. 1474880.
gnp-154331
Keržar Ivana, Linhartova 64, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 337368. gnf-154441
Keserović Osman, Jakčeva 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 782299.
gnf-154195
Ketiš Dejan, Groharjeva 9, Maribor, osebno izkaznico, št. 1473686.
gnb-154270
Klemen Marjan, Opekarna 2, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 1561057.
gnp-154406
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Ključanin Djulse, Cesta 1. maja 35,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 904617.
gnw-154574
Klobučar Cimrič Mojca, Podpreska
28, Draga, osebno izkaznico, št. 633554.
gns-154232
Kocbek Slobodanka, Na otoku 2,
Celje, osebno izkaznico, št. 1082539.
gnm-154309
Kočevar Nada, Bresterniška 133, Bresternica, osebno izkaznico, št. 1407687.
gnl-154635
Kolar Manuela, Prešernova 4, Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št. 796434.
gny-154747
Komovec Alenka, Ul. Molniške čete 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1097387.
gnd-154368
Kous Marijan, Gradnikova 7, Kranj,
osebno izkaznico, št. 111587. gnu-154501
Kovač Tomaž, Dobrovnik 265/c, Dobrovnik - Dobronak, osebno izkaznico, št.
1054000. gnz-154321
Kovačič Antonija, Kumrovška 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 987339.
gnp-154306
Kozina Ludvik, Proletarska 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 453373. gni-154563
Kristan Roman, Jesenje 25, Kresnice, osebno izkaznico, št. 1701226.
gns-154553
Kromar Matej, Jenkova 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 861107. gnb-154470
Krstič Svetozar, Ronkova 8, Maribor,
osebno izkaznico, št. 41547. gnn-154358
Labaš Vili, Rogoza, Med vrtovi 12, Miklavž na Dravskem polju, osebno izkaznico,
št. 146566. gny-154772
Lamovšek Darko, Agrokombinatska cesta 13/d, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
381461. gnz-154146
Lesjak Alja, Vogelna 8, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 1198777. gnc-154244
Ličen Natali, Sela na Krasu 51/a, Kostanjevica na Krasu, osebno izkaznico, št.
1700600. gnn-154433
Ločnikar Blaž, Graščinska cesta 21,
Prebold, osebno izkaznico, št. 227295.
gno-154357
Lorenčič Matjaž, Sp. Voličina 74, Voličina, osebno izkaznico, št. 918722.
gnr-154579
Lovenjak Štefan, Bodonci 159, Bodonci, osebno izkaznico, št. 1752190.
gnl-154210
Luković Ismet, Pod kostanjem 4, Celje,
osebno izkaznico, št. 305228. gnu-154251
Lužar
Drago,
Papirniška
ulica
15/a, Krško, osebno izkaznico, št. 1397721.
gnh-154268
Majhen Mirjana, Koseskega 24, Maribor, osebno izkaznico, št. 1321744.
gnh-154489
Makovec Marko, Cankarjeva 5, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 677133.
gnj-154237
Marc Veronika, Šibeniška 11, Ajdovščina,
osebno izkaznico, št. 277505. gnc-154594
Marcen Andrej, Male Dole 77, Vojnik, osebno izkaznico, št. 1455401.
gnk-154311

Orlič Stanislava, Jakčeva 43, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 323280.
gns-154203
Ornik Nina, Plečnikova 3, Maribor, osebno izkaznico, št. 1656294. gnu-154376
Ostan Alberta, Vegova 29/c, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 342439.
gnr-154208
Pajk Marinka, Gorenja vas 1, Ivančna
Gorica, osebno izkaznico, št. 1624113.
gnp-154756
Parežnik Irma, Zavrh 17/bv, Žalec, osebno izkaznico, št. 246010. gnq-154655
Pavlič Ciril, Sv. Lovrenc 91, Prebold,
osebno izkaznico, št. 67598. gnz-154496
Pavlin Nina, Šorlijeva 29, Kranj, osebno
izkaznico, št. 904183. gnc-154269
Pečlar Venka, Vrzdenec 31, Horjul, osebno izkaznico, št. 1037758.
gns-154753
Petrovčič Veronika, Vrzdenec 95, Horjul,
osebno izkaznico, št. 467472. gnz-154571
Pleterski Božena, Cesta Borisa Kraigherja 2, Velenje, osebno izkaznico, št.
1246463. gnn-154258
Podobnik Srečko, Koprivnik v Bohinju
16/b, Bohinjska Bistrica, osebno izkaznico, št. 313699. gnt-154727
Pongrac Petra, Brodarjev trg 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1123752.
gnm-154734
Potočnik Marija, Jurjevica 39, Ribnica,
osebno izkaznico, št. 714367. gnf-154516
Potrata Vasja, Bevkova ulica 3, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 771849.
gnd-154593
Požek Dagmar, Hradeckega cesta76,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 159943.
gnr-154154
Prikeržnik Mojca, Čečovje 8/c, Ravne na Koroškem, osebno izkaznico, št.
1052706. gnp-154206
Primožič Ivan, Ob strugi 16, Šempeter
v Savinjski dolini, osebno izkaznico, št.
329795. gnk-154361
Pristov Stanka, Sebenje 28, Tržič, osebno izkaznico, št. 950623. gnr-154429
Prošić Željko, Ul. bratov Učakar 70,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 8840.
gnz-154596
Pucelj Mateja, Trške njive 43l, Žužemberk, osebno izkaznico, št. 1265023.
gnk-154336
Pucelj Tomaž, Trške njive 43, Žužemberk, osebno izkaznico, št. 1265102.
gnn-154333
Pucelj Urban, Trške njive 43l, Žužemberk, osebno izkaznico, št. 1265068.
gnl-154335
Pustinek
Marija
Erna,
Podgorje
30/b, Velenje, osebno izkaznico, št.
509330. gnx-154648
Radmanović Robert, Dolnja Košana 7,
Košana, osebno izkaznico, št. 1458907.
gnr-154229
Rauter Jožef, Preglov trg 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1302428.
gnq-154580
Rebec Marija, Vegova 27/b, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 1532639.
gny-154222

Marinč Nataša, Petkovec 66, Rovte, osebno izkaznico, št. 267408.
gnd-154293
Marković Zoran, Betnavska ulica 44,
Maribor, osebno izkaznico, št. 388404.
gne-154742
Matajurc Ana, Mala vas 108, Bovec, osebno izkaznico, št. 1537010.
gnl-154435
Mavrič Marko, Ceglo 3/c, Dobrovo
v Brdih, osebno izkaznico, št. 429624.
gnj-154587
Medved Martina, Na griču 19, Maribor, osebno izkaznico, št. 1608192.
gnw-154274
Medvešek Aleš, Športna 15, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1414179.
gnx-154423
Merljak Dragotin, Graška 1, Litija, osebno izkaznico, št. 510074. gnw-154749
Mihalinec Helena, Gorišnica 33, Gorišnica, osebno izkaznico, št. 1738074.
gnr-154729
Mihelič Branimir, Martina Krpana ulica 35, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
996640. gnd-154443
Milharčič Danilo, Hruševje 71, Hruševje, osebno izkaznico, št. 1577624.
gny-154597
Močnik Štefanija, Sela 6, Kamnik, osebno izkaznico, št. 618388. gno-154407
Mrjasec Radoslav, Verje 52/a, Medvode, osebno izkaznico, št. 907576.
gnm-154684
Mulec Alojz, Jareninska cesta 14, Šentilj v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
1674126. m-741
Muskovič Vladimir, Šercerjeve brigade 22, Maribor, osebno izkaznico, št.
1429503. gnw-154249
Nabergoj Silvester, Ul. Pohorskega bataljona 43, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
216022. gnc-154544
Nešić Smilja, Šmartinska 18, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 687764.
gnw-154174
Nežmah Suzana, Bratov Učakar 72,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 198578.
gnn-154533
Nipič Danijel, Zimica 98, Kobarid, osebno izkaznico, št. 267520. gnl-154310
Novak Jakob, Vodnikova 55, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1258651.
gny-154572
Novak Ksenija, Gradišče 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 38754. gnu-154726
Novak Stanislav, Dolnje Brezovo 23,
Blanca, osebno izkaznico, št. 892485.
gng-154265
Nuzdorfer Denis, Ul. bratov Babnik 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1001507.
gnv-154679
Ogrizek Marija, Hočko Pohorje 60,
Hoče, osebno izkaznico, št. 1626446.
gnh-154264
Omahen Albina, Hradeckega 43,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 284684.
gnx-154177
Oprčkal Marjeta, Stranice 34, Stranice, osebno izkaznico, št. 1268431.
gny-154622
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Remec Božidara Zdenka, Obrije 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 595419.
gnf-154145
Repas Ludvik, Kale 2, Šempeter pri
Gorici, osebno izkaznico, št. 1258452.
gng-154490
Resnik Bojan, Krulejeva ulica 1,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 59851.
gnl-154510
Ribičič Mihael, Gregorčičeva 8, Radomlje, osebno izkaznico, št. 835887.
gnn-154708
Robavs Ivan, Kosova 20, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 703879. gnl-154360
Ropret
Jožef,
Bohinjska
bela
4/a, Bohinjska Bela, osebno izkaznico, št.
1669742. gng-154590
Rutar Andrej, Klepova ulica 15, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 859020. gnj-154687
Rutar Ivan, Stjenkova ulica 11, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
1019038. gnw-154624
Schoss Mateja, Pri malem mostu 3,
Logatec, osebno izkaznico, št. 218115.
gnv-154175
Seliškar Albert, Marije Hvaličeve 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 437623.
gnt-154702
Serdinšek Nace, Cesta talcev 2/b,
Šoštanj, osebno izkaznico, št. 1262946.
gnz-154271
Sigmund Jernej, Planina pod Golico 28,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 499541.
gnc-154219
Skitek Damjan, Komenskega 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 879337.
gnc-154694
Smolej Frančiška, Javorniški Rovt 18,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 105413.
gnm-154209
Sodnik Peter, Zalog pri Cerkljah 55,
Cerklje na Gorenjskem, osebno izkaznico,
št. 438751. gnr-154354
Stavanja Zadnik Simona, Resljeva
cesta 30, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
847102. gnt-154302
Strel Boris, Podlubnik 162, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 1051526.
gns-154228
Stržinar Janja, Milana Majcna 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 309998.
gnm-154634
Šater Stojan, Malgajeva 2/a, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 1128933.
gnq-154705
Šavli Stojan, F. Kramarja 12, Šempeter
pri Gorici, osebno izkaznico, št. 838926.
gng-154215
Ševelj Marija, Linhartova 64, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 257660.
gnh-154564
Širca Mateja, Rodiška cesta 15, Kozina, osebno izkaznico, št. 1001915.
gnx-154273
Škulj Vojko, Medvedova 22, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 840825. gnm-154234
Šlebinger Marija, Delavska ulica 26,
Maribor, osebno izkaznico, št. 236957.
gnq-154255
Šmon Anja, Na griču 19, Maribor, osebno izkaznico, št. 1653704. gnm-154284
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Štebih Marta Marija, Sojerjeva 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1000937.
gnc-154419
Štefanič Borut, Klunova ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 37001.
gnm-154784
Štenta Andrej, Černetova ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 361709.
gnj-154437
Štibelj Ula, Brezje 35, Brezje, osebno
izkaznico, št. 1672455. gnw-154224
Štrukelj Mitja, Trubarjeva 79, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 487194.
gnh-154514
Štular Vidosava, Celovška 26, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 96771. gnl-154735
Šuc Rene, Kamnik pod Krimom 96,
Preserje, osebno izkaznico, št. 1369256.
gnk-154586
Šuligoj Pavel, Staničeva 8, Kanal, osebno izkaznico, št. 900012. gnz-154221
Šušmelj Matej, Prvačina 64, Prvačina, osebno izkaznico, št. 1386017.
gnf-154216
Teodorović Irena, Reboljeva 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 12152.
gnp-154456
Tolar Katja, Otoki 5, Železniki, osebno
izkaznico, št. 1068531. gnf-154291
Tomažin Lara, Zdolska cesta 20,
Krško, osebno izkaznico, št. 1684468.
gnp-154381
Turin Jožefina, Betnavska c. 85/b,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1424265.
gnd-154743
Urbas Karel, Sp. Slemen 94, Selnica
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 1086373.
gnb-154774
Uršič Marko, Ulica talcev 1, Sežana, osebno izkaznico, št. 354840.
gnn-154558
Vagner Jože, Za kalvarijo 126, Maribor,
osebno izkaznico, št. 450199. gnm-154259
Vališer Mojca, Sv. Duh 35, Duh na
Ostrem Vrhu, osebno izkaznico, št.
1566099. gnb-154495
Vaš Milan, Cesta 4. julija 18, Krško,
osebno izkaznico, št. 979785. gnk-154261
Velikonja Nastja, Cesta na Brdo 35,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1326256.
gnm-154438
Vidovič Anton, Apače 24, Lovrenc na
Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
785156. gnx-154573
Visenjak Mojca, Moškanjci 75, Gorišnica, osebno izkaznico, št. 970213.
gnx-154598
Vogue Anžlovar Vinci, Miklošičeva 28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 959706.
gnr-154454
Vrandetič Jure, Škofjeloška 112,
Kranj, osebno izkaznico, št. 821050.
gnq-154630
Vulić Ljubiša, Jenkova 8, Velenje, osebno izkaznico, št. 718233. gno-154257
Zagoranski Jožef, Skorba 16, Hajdina, osebno izkaznico, št. 1451679.
gnu-154576
Zupančič Petra, Hubadova 39, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 760172.
gnb-154420

Zver Janez, Knezova 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 191303. gnn-154458
Žabkar Stanislav, C. na Markovec 51,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
510249. gne-154592
Žižek Nejc, Vrazov trg 2, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 922114. gnh-154214
Žlebir Maruša, Zg. Brnik 131, Cerklje na
Gorenjskem, osebno izkaznico, št. 953696.
gne-154317
Žlender Ana, Vinski vrh 18, Šmarje
pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 257941.
gnw-154349
Žnidaršič Tončka, Adamičeva cesta 2,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 1275473.
gnl-154410

Vozniška dovoljenja
Adrović Enisa, Moste 47, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, št. S 528702, izdala
UE Jesenice. gnc-154169
Alikadić Nadja, Ziherlova ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1250646, izdala UE Ljubljana.
gnv-154700
Avsenak-Osojnik Melita, Gerbičeva ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
B,G,H, št. S 1352960, izdala UE Ljubljana.
gne-154242
Bajrić Jasmina, Grbinska cesta 32, Litija, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1880652, izdala UE Litija. gnd-154468
Banjeglav Albin, Opekarniška 12/C, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 17486. gnp-154781
Bedeković Dejan, Podplešivica 24,
Notranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1453983, reg. št. 182206, izdala UE Ljubljana. gnp-154156
Bednar Peter, Bidovčeva 3, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 33006, izdala UE Nova Gorica.
gny-154526
Benedičič Pavel, Gor. Brdo 2/a, Poljane
nad Škofjo Loko, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 13795, izdala UE Škofja
Loka. gny-154197
Benedičič Vuzetič Saša, Kamna Gorica
102, Kamna Gorica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 900640, reg. št. 23567.
gni-154388
Bertoncelj Filip, Podblica 14, Zgornja
Besnica, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. S 86272, reg. št. 23926. gnn-154158
Bezjak Mateja, Majšperk 85, Majšperk, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1457912, izdala UE Ptuj. gnr-154529
Bogataj Mihael, Predoslje 91, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1224022, reg. št. 49290, izdala UE Kranj.
gnl-154785
Bolta Janez, Trebinjska ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1365731, reg. št. 14189, izdala UE Ljubljana. gnx-154548
Bombek Robert, Ul. 25. maja 5, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1169409, izdala UE Ptuj. gnq-154530
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Božič Gregor, Parecag 130, Sečovlje Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 13830, izdala UE Piran. gnd-154518
Bratkovič Urška, Polje, Cesta VI/16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1076256, reg. št. 211388, izdala UE
Ljubljana. gnp-154556
Brglez Andrej, Rožna dolina, Cesta
III/18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 147098, izdala UE Ljubljana. gne-154392
Brmež Boštjan, Gabrnik 4, Juršinci,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
1180380, izdala UE Ptuj. gnu-154201
Bugarija Ester, Chengdujska cesta 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1454134, reg. št. 243116, izdala UE
Ljubljana. gnk-154761
Burnik Miroslav, Kosovelova 21, Žiri,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
22050, izdala UE Škofja Loka. gnt-154231
Cigler Kristina, Stranska vas 43/b, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 33803, izdala UE Novo mesto.
gnf-154716
Černjak Boža, Pameče 100/a, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 6310, izdala UE Slovenj Gradec.
gnf-154391
Črnko Mišel, Kolezijska ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1592812, reg. št. 253713, izdala UE Ljubljana. gnw-154149
Debeljak Danica, Vešter 12, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 16678, izdala UE Škofja Loka.
gnn-154658
Dernovšek Magda, Moškričeva ulica 37,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1136850, reg. št. 26928, izdala UE
Ljubljana. gnh-154314
Dešman Vižintin Nina, Cesta v Mestni
log 36, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1706923, reg. št. 195720, izdala UE Ljubljana. gne-154467
Domjanić Damir, Dolinska ulica 3,
Odranci, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BCEGH, reg. št. 17567, izdala UE
Lendava. gnn-154683
Erić Goran, Tomačevo 24/c, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1004597, reg. št. 70620, izdala UE Ljubljana. gne-154517
Fajfar Irena, Medribnik 25, Cirkulane,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1693974, izdala UE Ptuj. gnu-154301
Ferfolja Martin, Budanje 4/i, Vipava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1395700, reg. št. 16692, izdala UE Ajdovščina. gnq-154330
Figelj Klaudija, Vrtojbenska 44, Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 30083, izdala UE Nova Gorica. gnh-154164
Franca Željko, Dol 35/a, Črni Kal, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 990375, reg.
št. 27853, izdala UE Koper. gnj-154187
Fras Mirko, Krambergerjeva 11, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
716638, reg. št. 64420, izdala UE Maribor.
gnt-154652

Jeza Gregor, Koroška 118, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
442679, reg. št. 99179, izdala UE Maribor.
gnr-154654
Jug Marjana, Stopče 16, Grobelno, vozniško dovoljenje, kat. BGHF, reg. št. 4497,
izdala UE Šentjur pri Celju. gng-154640
Jurgele Škerlep Snežna, Valjavčeva ulica 3, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1259154, reg. št. 32710, izdala UE
Kranj. gnk-154786
Jurko Karmen, Škvarčeva 10, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 24747,
reg. št. 10665. gny-154647
Kajba Konrad Edvard, Cankarjeva ulica
6, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje,
kat. ABCEFGH, reg. št. 5858. gnq-154505
Kancilija Miha, Cilenškova ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1011814, reg. št. 90620, izdala UE
Ljubljana. gno-154707
Kastelic Aljana, Pod Stražico 19, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1183383, reg. št. 9747. gnu-154751
Kelenc Sabine, Gornja Bistrica 80/a,
Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 13418, izdala UE Lendava.
gnq-154280
Kerin Rajko, Praproše 7, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 563491, reg. št.
2056. gnh-154389
Kerndl Boštjan, Novi log 19/b, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7732. gnx-154298
Kitek Mateja, Ob železnici 8, Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1882997, reg. št. 25192, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnf-154666
Klančnik Jure, Paka pri Velenju 54/c, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1890896, reg. št. 33851, izdala
UE Velenje. gnw-154649
Kljajić Senada, Dunajska cesta 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1759680, reg. št. 258689, izdala
UE Ljubljana. gnh-154764
Kocijančič Anita, Selska 9, Bled, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1934177,
reg. št. 29208. gni-154663
Kodila Marina, Jana Baukarta 4, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1466701, reg. št. 2645, izdala UE Ljutomer.
gnp-154531
Kodrič Milan, Pernovo 20/b, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGHG, št. S
453612, izdala UE Žalec. gns-154653
Kolovrat Zdenka, Krmelj 86, Krmelj,
vozniško dovoljenje, št. S 1772857, reg.
št. 13589. gnr-154779
Komovec Alenka, Ul. Molniške čete 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1609115, reg. št. 40620, izdala UE
Ljubljana. gnc-154369
Korba Franjo, Vrunčeva 9, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1862780, reg. št. 33287, izdala UE
Maribor. gnm-154509
Košica Olga, Kale 7/e, Šempeter v
Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 1447249, izdala UE Žalec.
gnt-154502

Freitag Tina, Zg. Hudinja 18, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 46026,
izdala UE Celje. gnf-154366
Gantar Janez, Hotavlje 92, Gorenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
7325, izdala UE Škofja Loka. gnt-154627
Gartner Andrej, Stara Loka 123, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 20321, izdala UE Škofja Loka.
gnh-154339
Gobec Magdalena, Trnovec 26/c,
Dramlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 9780, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnb-154645
Gorenc Jelka, Hajdrihova 28, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1710776, reg. št. 20688, izdala UE Ljubljana. gnj-154562
Gorišek Mojca, Leše 1/b, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 818449, reg. št.
4547, izdala UE Tržič. gng-154390
Gornik Andrej, Sp. Hajdina 63/a, Hajdina, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
748305, izdala UE Ptuj. gnz-154521
Gortnar Darko, Log 32/a, Železniki, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 8740,
izdala UE Škofja Loka. gnr-154304
Grilc Petra, Trata 28, Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1303566, reg. št. 50536, izdala UE Kranj.
gnk-154461
Gumze Franc, Jaskova 4, Slovenj Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 4230,
izdala UE Slovenj Gradec. gnm-154534
Haložan Erik, Cesta na polje 3, Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. B,G,H, št.
S 000871703, reg. št. 104483, izdala UE
Maribor. m-742
Hamulić Emir, Jakopičeva ulica 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2034287, reg. št. 30620, izdala UE
Ljubljana. gnw-154353
Harl Anton, Radehova 18/b, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 58133, reg. št. 5076, izdala
UE Lenart. gnv-154400
Hegler Boža, Dole pri Polici 54, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 645182, reg. št. 98465, izdala UE Grosuplje. gnh-154414
Henigsman Ana, Srednja pot 2, Semič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
4842, izdala UE Črnomelj. gne-154642
Hočevar Marko, Brilejeva ulica 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1103235, reg. št. 212637, izdala UE Ljubljana. gno-154782
Horvat Valentina, Selo 105, Prosenjakovci - Partosfalva, vozniško dovoljenje,
reg. št. 42053. gnj-154162
Hostnik Franc, Mala dolina 5, Jesenice
na Dolenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 4187. gns-154503
Jamnik Rozalija, Kamniška cesta
26, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 209592, reg. št. 14473, izdala
UE Domžale. gnr-154554
Jenko Žlebir Mateja, Zg. Brnik 131, Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, št. S 1634833, reg.
št. 40367, izdala UE Kranj. gnd-154318
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Košir Mavricij, Verje 15/f, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1611164, reg. št. 4334, izdala UE Ljubljana. gnq-154755
Kovačič Antonija, Kumrovška ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 766767, reg. št. 30620, izdala UE
Ljubljana. gng-154290
Kragolnik Inna, Košnica pri Celju 61/b,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1404596, reg. št. 47568. gnt-154352
Krajnc Sašo, Center 90, Črna na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 14479, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnd-154193
Kromar Matej, Jenkova ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1759633, reg. št. 258652, izdala UE Ljubljana. gnm-154484
Krušič Gregor, Glavarjeva ulica 49,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1595614, izdala UE Ljubljana.
gne-154567
Lavrič Tomaž, Gabrovčec 39, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1041527, reg. št. 17309, izdala UE Ljubljana. gnu-154476
Lekaj Petrit, Kozlovičeva 13, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 48557, reg. št. 45756. gnk-154186
Ličen Klemen, Iška 4, Ig, vozniško dovoljenje, kat. A,H, št. S 1146924, izdala UE
Ljubljana. gnf-154241
Lipičar Dušan, Kal nad Kanalom 101,
Kal nad Kanalom, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 15913. gng-154165
Loboda Janez, Pokopališka ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 15298, reg. št. 68184, izdala UE Ljubljana. gnr-154329
Lorenčič Matjaž, Spodnja Voličina 74, Voličina, vozniško dovoljenje, kat. A - 125ccm
BCEGH, št. S 1450167. gny-154522
Lozič Elmir, Šempas 110, Šempas, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 43562,
izdala UE Nova Gorica. gny-154672
Lužnik Matej, Ul. bratov Greifov 24,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1289939, reg. št. 114851, izdala UE
Maribor. gnl-154685
Markelj Jani, Hrušica 122, Jesenice,
vozniško dovoljenje, št. S 867038, izdala
UE Jesenice. gnl-154535
Martinšek Franc, Konovska cesta 45,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 945983, reg. št. 9881, izdala UE Velenje.
gno-154507
Mavrič Marko, Ceglo 3/c, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BCEF,
reg. št. 39312, izdala UE Nova Gorica.
gnw-154524
Medved Martina, Na griču 19, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1740884, reg. št. 126235, izdala UE
Maribor. gnu-154276
Medvešček Damjan, Gregorčičeva 5,
Deskle, vozniško dovoljenje, kat. BCE,
reg. št. 46140, izdala UE Nova Gorica.
gnf-154166
Medvešek Aleš, Športna 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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1250683, reg. št. 192414, izdala UE Ljubljana. gnw-154424
Menard Domen, Tržaška cesta 14/a, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 8310, izdala UE Logatec. gnx-154198
Mihalič Bojana, Glavna ulica 2, Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 39419, izdala UE Koper.
gnb-154770
Mihelič Branimir, Martina Krpana ulica
35, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 689615, reg. št. 59365, izdala
UE Ljubljana. gne-154442
Miklavčič Ajda, Kotnikova ulica 32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1135201, reg. št. 214952, izdala UE
Ljubljana. gnv-154375
Mikloš Željko, Chendujska cesta 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1589692, reg. št. 249607, izdala UE
Ljubljana. gnw-154474
Mori Dora, Sv. Boštjan 19, Dravograd, vozniško dovoljenje, reg. št. 3524.
gnd-154493
Mujić Damir, Tomšičeva 10, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BCEGH, št. S 1736212, reg. št. 29735, izdala UE Velenje. gnp-154656
Nagode Karmen, Črni vrh 96, Črni
vrh nad Idrijo, vozniško dovoljenje, št. S
1695012, reg. št. 12712. gnb-154245
Novak Andrej, Gasilska ulica 9, Selnica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. B,G,H,
reg. št. 7722, izdala UE Ruše. m-755
Ocepek Anton, Rečica ob Paki 11,
Šmartno ob Paki, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 946552, reg. št. 13272, izdala
UE Velenje. gnn-154508
Oman Zlatko, Vosek 3/b, Pernica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1332459, reg. št. 107841, izdala UE Maribor. gnk-154511
Oprešnik Gorazd, Delavska ulica 3,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
reg. št. 10933, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnu-154776
Ovčak Maja, Rocenska cesta 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1287418, reg. št. 227495, izdala UE Ljubljana. gnl-154660
Pavlica Rihard, Vojkova ulica 5, Deskle, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
reg. št. 23885, izdala UE Nova Gorica.
gnt-154527
Pavlič Kudelnjak Andreja, Cesta na Jezero 14, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1579610, reg. št. 6818, izdala
UE Cerknica. gnr-154704
Pečlar Venka, Vrzdenec 31, Horjul,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1918657, reg. št. 90620, izdala UE Ljubljana. gnt-154752
Pečnik Borivoj, Šentjanž 44, Rečica ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat.
BCDEGH, reg. št. 6848, izdala UE Mozirje. gni-154288
Pečnik Sašo, Novorogoška 18, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, št. S 1936009,
reg. št. 118735, izdala UE Maribor.
gnw-154499

Pejovnik Urška, Ljubljanska cesta 13/c,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1934899, reg. št. 40686, izdala
UE Domžale. gnk-154411
Perko Lea, Češka ulica 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
798633, reg. št. 92963, izdala UE Maribor.
gno-154682
Peršič Luka, Janševa ulica 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1487671, reg. št. 244048, izdala UE Ljubljana. gni-154788
Peršič Minca, Janševa ulica 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1368437, izdala UE Ljubljana. gnj-154787
Petrovčič Veronika, Vrzdenec 95, Horjul, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
218507, reg. št. 4660, izdala UE Ljubljana.
gnb-154570
Ploj Katarina, Hrašenski vrh 23/a,
Radenci, vozniško dovoljenje, kat. AGH,
reg. št. 3703, izdala UE Gornja Radgona.
gni-154163
Podlesnik Valentin, Cesta v Rastke 87,
Ljubno ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, reg. št. 2335, izdala UE Mozirje. gnw-154278
Pogačnik Damjan, Log 2, Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 5694,
izdala UE Hrastnik. gnk-154190
Popotnik Jožef, Ponikve 26, Studenec,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št.
3988. gnj-154362
Potočnik Robert, Jeretinova 13, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1926807. gnq-154680
Požek Dagmar, Hradeckega cesta 76,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1996178, reg. št. 20620, izdala UE
Ljubljana. gnw-154153
Prapretnik Simon, Podgorska cesta 81,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 10065. gnm-154384
Prevolšek Aleš, Sveti Florjan 58, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
ABCGH, reg. št. 18890, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gng-154240
Pribožič Renata, Ljubljanska 7/b, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
716693, reg. št. 69178, izdala UE Maribor.
gny-154322
Prinčič Sebastian, Gradnikova 5, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
AGH, št. SI 61074, reg. št. 48750, izdala
UE Koper. gnf-154191
Pudgar Uroš, Pod gonjami 112, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 17288, izdala UE Ravne na Koroškem.
gns-154528
Radeljak Ljupka, Ljubljanska cesta 81,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1591324, reg. št. 38176, izdala UE
Domžale. gne-154417
Radmilovič Samo, Slatinski dol 23,
Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje,
kat. B,G,H, št. S 001160453, reg. št. 7599.
m-750
Rahten Vanja, Trg 3/b, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
18122, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnv-154300
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Rančigaj Gregor, Britof 196/a, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGF, št. S
1998299, reg. št. 36071, izdala UE Kranj.
gnb-154520
Rejc Aljoša, Soška ulica 15, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 1506385, izdala UE
Tolmin. gno-154532
Remec Božidara Zdenka, Obrije 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 241592, reg. št. 64259, izdala UE
Ljubljana. gng-154144
Remškar Maja, Taborska cesta 31, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
893057, reg. št. 145200, izdala UE Grosuplje. gnz-154546
Rogina Almira, Tomšičeva 47, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 11823, izdala UE Slovenj Gradec.
gnm-154184
Rojc Marjetka, Šinigojska 2/a, Dornberk, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 29578, izdala UE Nova Gorica.
gnx-154523
Rošker Boris, Beraničeva ulica 24, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1239725, reg. št. 20096, izdala UE Maribor.
gny-154351
Rutar Andrej, Klepova ulica 15, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1621968, izdala UE Ptuj. gnk-154686
Ružič Anton, Alešovčeva ulica 34, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 1828746, reg. št. 70184, izdala UE
Ljubljana. gnm-154584
Saletinger Alojz, Ljubljanska 67, Rače,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
909544, reg. št. 68695, izdala UE Maribor.
gnz-154371
Senčar Jerneja, Čeče 48, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 7719.
gnc-154519
Shala Rahman, Žolgarjeva 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1570665, reg. št. 59782, izdala UE Maribor. gni-154263
Simonič Andrej, Celjska cesta 17, Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
964984. gnf-154541
Slopšek Ivan, Brežina 5/a, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 8131,
izdala UE 3.8.1992. gnh-154539
Sodnik Peter, Zalog pri Cerkljah 55,
Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 287640, reg. št.
11596, izdala UE Kranj. gnq-154355
Starčević Milorad, Stožice 21/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1820042, reg. št. 179310, izdala UE Ljubljana. gnv-154150
Strajnšak Tomaž, Pri malem mostu 3,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 8724, izdala UE Logatec. gnu-154176
Stritar Gregor, Zavetiška ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1136903, reg. št. 197677. gnn-154287
Šabeder Sašo, Zg. Korena 4/a, Zgornja
Korena, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 577475, reg. št. 100811. gnh-154364
Šebat Urška, Poljančeva 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h

Zagoranski Jožef, Skorba 16, Hajdina,
vozniško dovoljenje, kat. B,C,E,F,G,H, št. S
1518163, izdala UE Ptuj. gnv-154575
Zupančič Irena, Jakčeva 22, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9467, izdala UE Novo mesto. gnv-154725
Zupančič Petra, Hubadova 38, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. A
1944541, reg. št. 172971, izdala UE Ljubljana. gnv-154425
Zupanič Vasja, Grizoldova ulica 1,
Ruše, vozniško dovoljenje, kat. A,B,G,H,
št. S 001410902, reg. št. 7859. m-753
Zuza Irena, Poljubinj 96, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 1977208, izdala UE
Tolmin. gne-154192
Ženko Erika, Trnje 39, Pivka, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12463, izdala
UE Postojna. gnc-154394
Živkovič Dušan, Bele vode 9/a, Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1558520, reg. št. 31730, izdala UE Velenje.
gnj-154262
Živković Sašo, Ulica Metoda Mikuža
20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1719201, izdala UE Ljubljana.
gnr-154754
Žnidaršič Tončka, Adamičeva cesta 2,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 315150, reg. št. 9054, izdala UE Grosuplje. gnm-154409

BFGH, št. S 1692179, reg. št. 123907, izdala UE Maribor. gnb-154745
Šinkovec Gorazd, Zajasovnik 17, Vransko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
360610, izdala UE Ljubljana. gnf-154741
Šorc Rudolf, Petelinje 21, Pivka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 3731,
izdala UE Postojna. gne-154167
Špilak Jure, Prosenjakovci 61, Prosenjakovci - Partosfalva, vozniško dovoljenje,
reg. št. 39195. gnw-154399
Štajner Iztok, Velika Pirešica 2/a, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1441142, izdala UE Žalec. gnc-154769
Štumerger Simona, Partizanska 40,
Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 114167, reg. št. 6980, izdala UE
Radlje ob Dravi. gnt-154252
Todorovič Milan, Archinetova ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1264265, reg. št. 2534, izdala UE
Ljubljana. gnq-154730
Tomić Milivoje, Celovška cesta 264,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1049623, reg. št. 208003, izdala UE
Ljubljana. gnz-154446
Tratnik Mitja, Šaleška 19, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. A do50km/h BGH, št.
S 1888955, reg. št. 33133, izdala UE Velenje. gng-154740
Tratnjek Bojan, Dupleška cesta 134,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S 1072834, reg. št. 50916,
izdala UE Maribor. gns-154778
Trunkl Viktor, Sv. Jernej 42, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 7467. gnk-154161
Turin Jožefina, Betnavska c. 85/b, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h
BGH, št. S 1740947, reg. št. 40013, izdala
UE Maribor. gnc-154744
Urbas Karel, Spodnji Slemen 94, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. A,F,B,G,H, št. S
001649931, reg. št. 379126. m-749
Vičar Jaro, Grintovška 16, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
894070, reg. št. 60950, izdala UE Ljubljana. gnj-154712
Vidrih Rajko, Žimarice 60, Sodražica,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH in A do
50km/h, reg. št. 232908, izdala UE Ljubljana. gnu-154451
Vodišek Alojz, Lahov Graben 45, Jurklošter, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
2057899. gni-154488
Vogelnik Tina, Ul. Staneta Bokala 10, Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S 1788242,
izdala UE Jesenice. gnb-154170
Volk Ivica, Cesta na jezero 2, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 2016903, reg. št. 151, izdala
UE Velenje. gnx-154248
Vrhovnik Bor, Runkova ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1266914, reg. št. 224991, izdala UE Ljubljana. gns-154703
Watts Polona, Mestne njive 4, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, reg. št. 30824, izdala UE Novo mesto. gnu-154151

Stran

Zavarovalne police
Aljančič Janez, Aljaževa 18/b, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 548217, izdala zavarovalnica Slovenica. gnl-154285
Bernik Anton, Spodnja Luša 19, Selca,
zavarovalno polico, št. AO 605227, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gng-154665
Cvijanović Ostoja, Celovška cesta
179, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
227697, izdala zavarovalnica Tilia d.d..
gng-154565
Gale Boris, St. Jurij 108, Grosuplje, zavarovalno polico, št. 964309, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gno-154482
Gorenc Jelka, Hajdrihova 28, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 249605, izdala zavarovalnica Tilia. gnk-154561
Gradič Albin, Laška vas 27, Štore, zavarovalno polico, št. 190969, izdala zavarovalnica Tilia. gnf-154341
Kermauner Miran, Laze 47, Logatec, zavarovalno polico, št. 040173583.
gne-154292
Luštrik Dušan, Klanska ulica 1, Medvode, zavarovalno polico, št. AVO 996882 in
VIP 164362, izdala zavarovalnica Tilia d.d..
gnu-154551
Madotto Albina, Gregorčičeva 32, Ilirska
Bistrica, zavarovalno polico, št. 1241683,
izdala zavarovalnica Adriatic. gny-154397
Martinčič Tadej, Naselje Srečka Kosovela 14, Zagorje ob Savi, zavarovalno
polico, št. 699587, izdala zavarovalnica
Slovenica. gnh-154664
Mihelčič Damjana, Tirna 3, Zagorje ob
Savi, zavarovalno polico, št. 40175426, izdala zavarovalnica Tilia. gne-154367
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Miklič Miloš, Štalcerji 17, Kočevska
Reka, zavarovalno polico, št. 1229442.
gnl-154385
Peternel Ana, Študentovska ulica 11,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 869809,
izdala zavarovalnica Tilia. gno-154582
Počkaj Metod, Javorškova ulica 6, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 936810, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnx-154173
Podgorelec Ignac, Kardeljeva 57, Maribor, zavarovalno polico, št. 986749, izdala
zavarovalnica Tilia. ¨m-745
Senta d.o.o., Toplarniška 7, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 1304978, izdala zavarovalnica Adriatic d.d.. gnk-154436
Slovenica, zavarovalniška hiša, d.d.,
Celovška c. 206, Ljubljana, preklicuje original spodaj navedenih dokumentov stroge evidence: zelene karte: 527701-527717,
police za stanovanjsko zavarovanje:
33013, 57432, 58134, 58136, 58138,
58139, 70208, 70222, 76537 in 76539.
Ob-15656/04
VALŠPED
d.o.o.,
Limbuška
cesta 2, Limbuš, zavarovalno polico, št.
00101636844. gnc-154402
Žunič Anton, Zastava 3, Črnomelj, zavarovalno polico, št. 964561, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnw-154199

Spričevala
Belovič Ines, Cvetlična ulica 3, Ljutomer, izkaz OŠ Ivan Cankar, leto izdaje
1997/78. gnn-154383
Bergant Matija, Lokarje 15, Vodice,
indeks, št. 41049868, izdala Fakulteta za
organizacijske vede v Kranju. gne-154621
Cerjak Janja, Slogonsko 44, Kapele,
spričevalo 4. letnika Ekonomske in trgovske šole Brežice, izdano leta 2003.
gnv-154500
Cetin Persea, Šentilj 50, Mislinja, maturitetno spričevalo Gimnazije Ravne na Koroškem, izdano leta 1971. gny-154172
Čuden Andrej, Liminjanska cesta 85,
Portorož - Portorose, indeks, izdala FF v
Ljubljani - smer angleščina , umetnostna
zgodovina leto izdaje 1968. gnc-154294
Debelak Andreja, Kunšperk 10, Bistrica
ob Sotli, spričevalo 1. in 2. letnika Poslovno, komercialne šole v Celju, izdano leta
2002 in 2003. gng-154569
Dolinšek Jaka, Streliška ulica 5, Ljubljana, indeks, št. 19401609, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnx-154448
Dudaj Sandra, Slovenja vas 8, Hajdina,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje živilske šole v Mariboru-skrajšan program
srednjega izobraževanja-živilska predelava, živilski delavec v slaščičarstvu, izdano
leta 1992. m-738
Ferjan Marko, Olševek 41, Preddvor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole Kranj, izdano leta 1994.
gns-154678
Frelih Rok, Nova ulica 1, Jesenice, indeks, št. 23030047, izdala Strojna fakulteta
v Ljubljani. gnt-154152
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Grašić Borut, Borovnikova 5, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole v Mariboru, izdano leta
2001. m-752
Hliš Slavko, Kicar 146, Ptuj, spričevalo
o končani OŠ dr. Ljudevik Pivka, izdano
leta 1997. gnc-154194
Horvat Danijel, Dantejeva 7, Piran
- Pirano, spričevalo o končani OŠ Delavske univerze v Piranu, izdano leta 1991.
gnc-154444
Horvat Laura, Pušča, Glavna ulica 47,
Murska Sobota, spričevalo o končani OŠ
Murska Sobota, št. 18/1-89-5, izdano leta
2001. gnz-154196
Hosta Matjaž, Tonijeva ulica 1, Škofljica,
spričevalo o končani OŠ Majde Vrhovnik.
gnp-154731
Ilić Aleksandra, Prečna pot 10, Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
pedagoške šole v Ljubljani, izdano leta
1991. gnt-154452
Jambrošić Dušan, Goričica pri Ihanu
43, Domžale, spričevalo 1. letnika Srednje
turistične šole v Ljubljani, izdano leta 2001.
gny-154147
Jeseničnik Aleš, Plečnikova 6, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Ljudske univerze
v Ptuju, izdano leta 1992/1993. m-746
Kapun Katja, Vrhpolje 35/a, Kozina,
spričevalo o končani OŠ DBB Hrpelje, izdano leta 2003. gnz-154171
Karner Robert, Šmartno 108/a, Šmartno
pri Slov.Gradcu, spričevalo o zaključnem
izpitu TPŠ, št. 552/97. gnb-154395
Kleiderman Marija, Črenšovci 2, Črenšovci, maturitetno spričevalo Centra poklicnih šol Murska Sobota - krojaštvo, izdano
leta 1972. gng-154669
Klešnik Urška, Pot na labar 15, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje Agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta 2001.
gnt-154327
Kos Alma, Rojčeva 26, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje vrtnarske šole v
Celju, izdano leta 1976/77, izdano na ime
Žager Alma. gnj-154591
Košir Andrej, Imeno 80, Podčetrtek,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
strokovne in poklicne šole Celje - smer
avtomehanik. gnk-154636
Kovačič Domen, Bevke 36, Vrhnika,
spričevalo od 1 do 4. razreda OŠ Log Dragomer. gnd-154543
Krajnc Zdravko, Podlože 28, Ptujska
Gora, spričevalo 2 letnika Slikopleskarske
poklicne šole v Mariboru, izdano leta 1994.
m-743
Kraner Robert, Korčetova 10, Maribor,
diplomo Višje šole za računalništvo in infor.
v Mariboru, izdana leta 1998. m-740
Krčar Miroslav, Podlubnik 152, Škofja
Loka, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Ljubljana - Šiška, izdano leta 1994.
gnt-154477
Križanc Matjaž, Bukovčeva cesta 3,
Radomlje, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Ljubljana Šiška, izdano leta
1995. gnw-154324
Lapanja Žarko, Ročevnica 29, Tržič,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne

elektro šole v Kranju, št. 21E/76, izdano
leta 1976. gnz-154296
Lenart Danijel, Šmiklavž 26, Podgorje pri Slovenj Gradcu, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje lesarske šole.
gnd-154393
Lipnik Boštjan, Kidričeva 53/a, Kranj, indeks, št. 41045799, izdala FDV v Mariboru.
gnt-154377
Lopatič Miran, Dol. Pirošica 3/b, Cerklje
ob Krki, spričevalo Srednje šole Krško,izdano leta 1985. gnz-154671
Markuta Nataša, Forne 37, Žabnica,
spričevalo 2. letnika Srednje frizerske šole
v Ljubljani, izdano leta 2003. gnz-154379
Miklavčič Dejan, Velike Bloke 14, Nova
Vas, spričevalo o končani OŠ Nova Vas,
izdano leta 1996. gnj-154762
Mikulaš Julija, Prijateljeva ulica 16,
Ljubljana, indeks, št. Srednje trgovske
šole v Ljubljani. gnj-154487
Mišvelj Miha, Kavčičeva ulica 40, Ljubljana, indeks, št. 22043020, izdala Fakulteta za šport. gni-154238
Mitrović Dragan, Vrbno 20/a, Šentjur,
spričevalo o zaključnem izpitu SSŠ Štore,
št. 1123. gny-154297
Mohap Cvetka, Sečovlje 68, Sečovlje
- Sicciole, spričevalo o zaključnem izpitu
SŠGT Radenci - gostinska dela natakar,
izdano leta 1998. gnd-154668
Oberski Aleš, Cvetlični hrib 14, Rogaška Slatina, indeks, št. 26104154, izdala
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v
Ljubljani. gnt-154202
Oražem Vinko, Rakitnica 27, Dolenja
vas, spričevalo o končani OŠ dr. Franceta
Prešerna v Ribnici. gnh-154289
Pečečnik Bernarda, Plešivec 12/a, Velenje, diplomo Visoke šole za socialno delo,
izdana leta 1998. gnu-154159
Pečečnik Bernarda, Plešivec 12/a, Velenje, diplomo Srednje družboslovne šole
v Celju, izdana leta 1987, na ime Kos Bernarda. gnp-154160
Pivek Elvis, Puhova ulica 3, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani.
gnd-154693
Podgoršek Vili, Hudinja 63, Vitanje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Borisa Kidriča v Celju, št. 9445, izdano leta
1984. gnv-154308
Poročnik Alojz, Glavni trg 34, Muta,
spričevalo o zaključnem izpitu SKŠ Muta,
izdano leta 1992. gnd-154768
Povalej Marjeta, Ptujska ulica 23, Ljubljana, diplomo Srednje ekonomske šole in
naravoslovne šole Rudolfa Maistra v Kamniku, izdana leta 1986. gnr-154233
Rednak Adrijana, P. Kozjak 60/a, Velenje, zaključno spričevalo in spričevala od
1 do 3. letnika CSŠ v Velenju - kovinarska
šola. gnh-154372
Rejec Longar Katja, Stari trg 5, Ljubljana, diplomo Pravne fakultete v Ljubljani,
izdana leta 1999. gnp-154710
Repič Polona, Trčova 186, Malečnik,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole, smer ekon. komer. tehnik, izdano leta 1994. m-744
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Repovž Andrej, Šentjanž 86, Šentjanž,
indeks, št. 26104180, izdala fakulteta
za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani.
gnf-154691
Saksida Milan, Zalošče 16, Dornberk,
spričevalo 3. letnika Srednje tehnične šole
v Ljubljani, izdano leta 1981. gnz-154200
Skok Grega, Antona Skoka 24, Domžale, indeks, št. 59020530, izdalo Visoko
središče Novo mesto. gns-154632
Slama Darjo, Obala 132, Portorož Portorose, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tiska in papirja, izdano leta
1967. gno-154307
Sluga Jerneja, Gosposvetska 31, Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Mariboru, izdano
leta 2001. m-739
Sluga Romina, Partizanska 35, Celje,
spričevalo 1. letnika I. gimnazije v Celju,
izdano leta 2003. gnz-154471
Stošič Žani, Cesta talcev 7/b, Jesenice,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Jesenice,
izdano leta 2002. gnx-154673
Toplak Emilija, K cerkvi 14, Orehova
vas, indeks, izdala Visoka šola za socialno
delo v Ljubljani. gnx-154148
Tratar Jože, Gradaška ulica 12/E, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Trnovo, izdano leta 1976. gnb-154695
Tratar Jože, Gradaška ulica 12/E, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tehnične gradbene šole v Ljubljani, izdano leta 1980. gnz-154696
Verbič Simona, Mali most 13, Logatec,
spričevalo 1. letnika Srednje vrtnarske šole
v Celju, izdano leta 1998. gnh-154239
Veternik Boštjan, Rakitovec 4, Gorica
pri Slivnici, diplomo SKSMŠ Štore, št. 163,
izdana leta 1988. gne-154667
Omerhodžić Sabir, Suljagica Sokak
365, 76100 Brčko, spričevalo o končani
OŠ Toneta Okrogarja, izdano leta 1983.
gnx-154748
Winkler David, Ormoška 41, Ptuj, indeks, št. 11000285, izdala Visoka šola za
zdravstvo v Ljubljani. gnl-154760
Zupančič Arne, Trnovski pristan 8, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Prežihov
Voranc. gnn-154758
Žagar Aida Tiara, Skaručna 20, Vodice, spričevalo Srednje poklicne in strokovne šole v Ljubljani, izdano leta 1991.
gnq-154305
Žerjav Jožef, Jiršovci 20/a, Destrnik, spričevalo o končani OŠ Lenart.
gnt-154677

Kavazovič Paša, Ilirska ulica 6, Ljubljana, izkaznico vojnega invalida za popust pri vožnji, št. 2005, izdana 4.1.2002.
gnu-154701
Kenda Jana, Zoisova 17, Kranj, študentsko izkaznico, št. 41210134, izdala Medicinska fakulteta v Ljubljnai. gnc-154719
Kobinović Alen, Plešičeva ulica 4, Ljubljana, delovno knjižico. gnv-154325
KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE BREŽICE d.d., Cesta prvih borcev
9, Brežice, licenco za vozilo KK D1-741, št.
dokumenta G 1006487 z dne 21.2.2003.
gnv-154750
Kotnik Borut, Moravci 51, Mala Nedelja,
potrdilo o varstvu pri delu št. 13-5102, izdano 22.11.2002. m-754
Kovah Ada, Dole pri Polici 72/a, Grosuplje, delovno knjižico, izdana na ime Strajnar
Ivanka. gnk-154440
Krkoč Katja, Ul. Angela Besednjaka 2/a,
Nova Gorica, delovno knjižico. gnu-154401
Krulc Ingrid, Ilirska ulica 12, Ljubljana,
delovno knjižico. gnm-154709
Kupec Marina, Brdce 44, Dol pri Hrastniku, delovno knjižico. gnx-154398
Lavrič Petra, Gasilska 24, Škofljica, študentsko izkaznico, št. 01098301, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gnw-154599
Lesko Ivica, Vojkova 7, Piran - Pirano,
delovno knjižico. gni-154188
Likar Matija, Bevkova 5, Ajdovščina, vozno karto, št. 435, izdal Avrigo.
gnb-154445
Markočič Aleš, Vetrišče 18, Nova Gorica,
potrdilo o opravljenem vozniškem izpitu kat
A - 350cmm, št. 0103624, izdala UE Nova
Gorica. gnr-154183
Markulin Cvetka, Zvodno 52, Celje, delovno knjižico. gne-154492
Martinčič Darko, Gorenje jezero 3, Cerknica, službeno izkaznico, št. 0080734 -F,
izdalo podjetje Sintal. gnf-154566
Matešić Nikola, Cesta Kozjanskega
odreda 4, Štore, potrdilo o opravljenem izpitu za reševalca iz vode, št. 777, izdalo Ministrstvo za obrambo v Ljubljani, leta 2002.
gnc-154619
Miović Bojan, Linhartova 64, Ljubljana,
delovno knjižico. m-748
Mlačnik Marko, Malija 32, Izola - Isola, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-5986/97, VČ-2302/97.
gnv-154525
Može Agata, Dolenja vas 12, Sežana,
študentsko izkaznico, št. 11030109, izdala Visoka šola za zdravstvo v Ljubljani.
gnl-154485
Oražem Špela, Lončarska 56, Dolenja
vas, študentsko izkaznico, št. 01099005,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnf-154466
Perič Miran, Benčičeva ulica 14, Koper - Capodistria, študentsko izkaznico, št. 63990113, izdala FRI v Ljubljnai.
gnc-154344
Pevec Matej, Pekarniška 7, Izola - Isola, delovno knjižico, reg. št. 3676, ser. št.
499251, izdana leta 2002. gnh-154189
Podjed Boštjan, Glavarjeva ulica 64/a,
Komenda, delovno knjižico. gnb-154720

Ostali preklici
Assistance Coris d.o.o., Bratov Babnik
10, Ljubljana, preklicuje polico zdravstvenega zavarovanja v tujini z asistenco Coris,
in sicer: 172235, 172239, 172241, 172242,
172243, 172246, 172247, 184798, 184799,
184800, 234421, 235106, 235107, 238821.
Ob-15927/04
Assistance Coris d.o.o., Bratov Babnik
10, Ljubljana, preklicuje police zdravstve-

nega zavarovanja v tujini z asistenco Coris,
in sicer: 125589, 125599, 125600, 125601,
125602, 125603, 125604, 125623, 125624,
125625, 125626, 125644, 138065, 138071,
161049, 161050, 161060, 161071, 161072,
161073, 161074, 161075, 161076, 161077,
161078, 161079, 161080, 180813, 180828,
180832, 180833, 180834, 180835, 180836,
180837, 180838, 180839, 180840, 180841,
180842, 180843, 180844, 180845, 180846,
180847, 180848, 180849, 180854, 180855,
180856, 180859, 180860, 180866, 180875,
180876, 180877, 180878, 180879, 180880,
180881, 180882, 180883, 180884, 180885,
180886, 180887, 180888, 180889, 180890,
180891, 180892, 180893, 180894, 180895,
180896, 180897, 180898, 238501, 238502,
238503, 238504, 238505, 238506, 238507,
238508, 238509, 238510, 238511, 238512,
238513, 238514, 238515, 238516, 238517,
238518, 238519, 238520, 238521, 238522,
238523, 238524, 238525, 238526, 238527,
238528, 238529, 238530, 238531, 238532,
238533, 238534, 238535, 238536, 238537,
238538, 238539, 238540, 238541, 238542,
238543, 238544, 238545, 238546, 238547,
238548, 238549, 238550, 238551, 238552,
238553, 238554, 238555, 238556, 238557,
238558, 238559, 238560, 238561, 238562,
238563, 238564, 238565, 238566, 238568,
238569, 238570, 238571, 238572, 238573,
238574, 238575, 238576, 238577, 238578,
238579, 238580, 238581, 238582, 238583,
238584, 238585, 238586, 238587, 238588,
238589, 238590, 238591, 238592, 238593,
238594, 238595, 238596, 238597, 238598,
238599, 238600. Ob-15928/04
Branisel Marija, Dolenje Jezero 5, Cerknica, delovno knjižico. gnk-154386
Čuden Andrej, Liminjanska cesta 85,
Portorož - Portorose, delovno knjižico.
gnb-154295
Čugmas Alojz, Zg. Gora 84, Loče pri
Poljčanah, delovno knjižico. gnr-154279
Dolinšek Jaka, Streliška ulica 5, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19401609,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnw-154449
Fortuna Albin s.p., Cikava 52, Grosuplje, licenco, št. 02014/3571/02-KN19/2002
z dne 25.10.2002, ser. št. O 0001756, izdala OZ Slovenije. gnb-154699
Hiršel Vanja, Vače 28/a, Vače, študentsko izkaznico, št. 23897, izdala fakulteta za
upravo. gnz-154396
Holc Jasmina, Pohorskega bataljona
42, Maribor, študentsko izkaznico, št.
93545728, izdala FERI Maribor. m-751
Jarc Janez, Stranska vas 1, Dobrova,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02713-3510/96. gnq-154459
Jensterle Nataša, Mokrška 43, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 01075452,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnv-154225
Jerovčnik Aleš, Konjski vrh 29, Luče,
delovno knjižico, reg. št. 8760, ser. št.
340316, izdala SO Mozirje. gnv-154350
Kajtazović Edin, Pod vinogradi 3, Straža, delovno knjižico, ser. št. A 0349940, reg.
št. 40482, izdana leta 1996. gnl-154185

Stran

Stran
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Polajnar Venčeslav, Podljubelj 270, Tržič,
orožni list, št. 000016451, reg. šz. 45, izdala
UE Tržič. gnq-154455
Radeljak Ljupka, Ljubljanska cesta 81,
Domžale, vozno karto, št. 380082, izdal Kam
bus Kamnik. gnd-154418
Rejec Longar Katja, Stari trg 5, Ljubljana,
odločbo o nostrifikaciji - Diploma in European
Community law - junij 2001. gno-154711
Rodman Mojca, Rodine 8/a, Žirovnica,
delovno knjižico. gnd-154168
Sever Erik s.p., Dobravlje 49/c, Dobravlje,
licenco, št. 9072 za tovorno vozilo Zastava 80 12 AN, reg. št. GO 76-34J, veljavna
6.10.1999. gnn-154583
Slapar Jasmina, Stagne 9, Tržič, študentsko izkaznico, št. 18030909, izdala FF v Ljubljani. gnj-154612
Stare Štefan, Luže 60, Visoko, delovno
knjižico. gno-154382
Stavanja Zadnik Simona, Resljeva cesta
30, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane. gns-154303
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Stojanović Milenko, Študentovska 13,
Ljubljana, službeno izkaznico, št. 1530081-F,
izdalo podjetje FIT varovanje , dne 30.6.2003.
gnd-154568
Strašek Helena, Gaj 2, Šmarje pri Jelšah,
delovno knjižico. gnj-154537
Sulejmanović Dragana, Lokev 102, Lokev, delovno knjižico, št. 1060351, izdana leta
1996. gnz-154504
ŠTORMAN ALOJZ s.p., Vrh nad Laškim
28/a, Laško, licenco za tovorno vozilo TAM
170-T14 z reg. št. CE K2-172. gnn-154283
Šunko Kristina, Pesniški dvor 13, Pesnica
pri Mariboru, vozno karto, št. 87885 za relacijo
Pesniški dvor - Maribor, izdal Certus. m-747
TRAMIN d.o.o., Ulica bratov Praprotnik
21, Naklo, izvod hrvaške dovolilnice HR
2004, št. 0002862, izdana pri GZ Slovenije.
gnl-154380
Tratar Jože, Gradaška ulica 12/E, Ljubljana, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport v Ljubljanai. gny-154697

Trelc Florjan, Ilovka 5/a, Kranj, certifikat,
št. 018214 - za prevoz nevarnega blaga ,
izdan dne 8.11.2003. gng-154365
Trgovsko in storitveno podjetje EX
d.o.o., Cvetkovci 99, Podgorci, hrvaško
dovolilnico, št. 3686 z oznako 191/11.
gng-154690
UNIFRUIT d.o.o., Partizanska cesta
127/C, Sežana, licenco, št. 0010139, izdana pri GZS - združenje za promet in zveze,
dne 9.6.2000. gnf-154545
Velikonja Nastja, Cesta na Brdo 35,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnl-154439
Vindiš Alojz, Šerovo 3, Šmarje pri Jelšah, licenco, št. 006378 za vozilo Citroen Jumper Combi 27C - 2,5, reg. št. CE
88-63D. gnt-154552
Zamida Erih, Bratovševa ploščad 24,
Ljubljana, delovno knjižico. gnl-154235
Zrnec Janez, Obrtniška cesta 4, Grosuplje, delovno knjižico. gnk-154486
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