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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
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. 3350-1/2004
Ob-22520/04
1. Naročnik: Ministrstvo za promet, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo.
2. Naslov naročnika: Ukmarjev trg 2,
6000 Koper, tel. 05/663-21-00, faks 05/
663-21-02, e.mail: ursp.box@gov.si.
3. Datum izbire: 15. 6. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava in instalacija obalne AIS postaje; Ukmarjev trg 2, Koper in vrh Slavnik
(1028m).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena. Naročnik je pravočasno pridobil tri ponudbe. Po pregledu
ponudb je bilo ugotovljeno, da je ena izmed
ponudb nepravilna. Preostali ponudbi sta
izpolnjevali vse pogoje, vendar je bila med
njima, upoštevajoč merilo najnižja cena, izbrana ponudba z nižjo ponudbeno ceno.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ECS TEL, telekomunikacijski inženiring d.o.o.
7. Pogodbena vrednost: 33,982.725 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 38,585.848,20 SIT, 33,982.725,60 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 7. 2004.
Ministrstvo za promet, Uprava
Republike Slovenije za pomorstvo
Št. 1293/04
Ob-22541/04
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Ljubljana.
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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: 8. junij 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
rekonstrukcija RP 10 (20) kV Privoz – dobava opreme.
Dostavna dispozicija za razpisano opremo je lokacija RP Privoz, razloženo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika na
podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena vrednost (86% delež),
– rok plačila (4% delež),
– garancijski rok (4% delež),
– antikorozijska zaščita SN celic (3%
delež),
– certiﬁkat kakovosti ISO ponudnika in
proizvajalca (3% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Eltima d.o.o., Šlandrova ul.
8 A, 1232 Ljubljana Črnuče.
7. Pogodbena vrednost: 79,014.458,40
SIT (DDV vključen).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2 ponudbi, od
tega 1 pravilna in 1 nepravilna ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 65,845.382 SIT (brez DDV), 65,845.382
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: do 16. 8. 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.

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. 765/04
Ob-22521/04
1. Naročnik: Lekarna Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ulica stare pravde
11, 1000 Ljubljana, tel. 01/230-61-20.
3. Datum izbire: 23. 4. 2004 in po sklepu
državne revizijske komisije dne 28. 6. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: oprema Centralne lekarne na
Prešernovem trgu 5 v Ljubljani.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. kakovost in reference – od 0 do
90 točk,
2. rok izvedbe – od 0 do 75 točk,
3. cena – od 0 do 75 točk,
4. garancijski rok – od 0 do 60 točk,
skupaj največ 300 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Silvatica Mengeš d.o.o.,
Gorenjska c. 7, 1234 Mengeš.
7. Pogodbena vrednost: 44,768.704,80
SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 49,891.440 SIT, 34,459.318,80 SIT (z
DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: Lekarna Ljubljana.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 8. 2004.
DIS Consulting d.o.o.
Št. 1296/04
Ob-22540/04
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d. Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana.
3. Datum izbire: 17. maj 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: prilagoditev končnih postaj
na novi DCV Elektro Ljubljana (na posamezni lokaciji RTP, razloženo, zmontirano,
preizkušeno in stavljeno v pogon).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– skupna ponudbena vrednost (80% delež),
– dosedanje izkušnje ponudnika, oziroma izvajalca elektromontažnih del pri izvajanju ekektromontažnih del na 110 kV in SN
objektih (6% delež),
– dosedanje izkušnje ponudnika, oziroma izvajalca projektantskih storitev na
110 kV in SN objektih (6% delež),
– rok plačila (5% delež),
– certiﬁkat kakovosti ISO, oziroma poslovna odličnost ponudnika (3% delež).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Iskra sistemi, d.d., Stegne
21, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 157,204.752
SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal
podizvajalcu: 21,613.560 SIT (brez DDV).
9. Število prejetih ponudb: 3 ponudbe,
od tega 1 pravilna ponudba in 2 nepravilni
ponudbi
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
131,003.960 SIT (brez DDV), 131,003.960
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: do 16. avgusta 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 1294/04
Ob-22542/04
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d. Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana.
3. Datum izbire: 31. maj 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izgradnja elektrokabelske
kanalizacije:
– sklop 1: po Šmartinski cesti v Ljubljani,
– sklop 2: od TP Kriva pot do TP Petrol
Zalog v Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– skupna ponudbena vrednost (82% delež),
– potrjene reference (10% delež),
– rok plačila (5% delež),
– certiﬁkat kakovosti ISO razreda 9000
ponudnika (3% delež).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop 1: izgradnja elektrokabelske kanalizacije po Šmartinski cesti v Ljubljani,
Elektroservisi, d.d., Glavarjeva 14, 1000
Ljubljana,
– sklop 2: izgradnja elektrokabelske kanalizacije na relaciji TP Kriva pot – TP Petrol Zalog v Ljubljani: Gratel, Gradbeništvo,
inženiring, telekomunikacije d.o.o., Skorba
40, 2251 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: izgradnja elektrokabelske
kanalizacije po Šmartinski cesti v Ljubljani
55,191.547,38 SIT (z DDV),
– sklop 2: izgradnja elektrokabelske kanalizacije na relaciji TP Kriva pot – TP Petrol Zalog v Ljubljani 44,281.255,08 SIT (z
DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcu:
– za sklop 1: 25,400.000 SIT (brez DDV),
za sklop 2: 29,000.000 SIT (brez DDV).
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: izgradnja elektrokabelske kanalizacije po Šmartinski cesti v Ljubljani: 5
ponudb, od tega 1 nepravilna ponudba in 4
pravilne ponudbe;
– sklop 2: izgradnja elektrokabelske kanalizacije na relaciji TP Kriva pot
– TP Petrol Zalog v Ljubljani: 7 ponudb,
od tega 5 nepravilnih ponudb in 2 pravilni
ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1: izgradnja elektrokabelske
kanalizacije po Šmartinski cesti v
Ljubljani: 56,315.241,85 SIT (brez DDV),
43,322.051,72 SIT (brez DDV);
– sklop 2: izgradnja elektrokabelske kanalizacije na relaciji TP Kriva pot – TP Petrol
Zalog v Ljubljani: 42,977.892,98 SIT (brez
DDV), 36,901.045,90 SIT (brez DDV).
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 16. 8. 2004
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 1295/04
Ob-22543/04
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d. Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana.
3. Datum izbire: 26. maj 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izgradnja elektrokabelske
kanalizacije med južno obvoznico in TP
972 Ramovševa 19 v Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– skupna ponudbena vrednost (82% delež),
– potrjene reference(10% delež),
– rok plačila(5% delež),
– certiﬁkat kakovosti ISO 9000 ponudnika(3% delež).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektroservisi, d.d., Glavarjeva 14, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 98,494.618,68
SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcu: 58,734.000 SIT (brez
DDV).
9. Število prejetih ponudb: 6 ponudb, od
tega 2 nepravilni ponudbi in 4 pravilne ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
102,092.357 SIT (brez DDV), 78,409.995,06
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: do 16. 8. 2004
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 1317/04
Ob-22761/04
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d. Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana.
3. Datum izbire: 3. junij 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: razširitev RTP 110/10 kV Polje in prehod na 20 kV v Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– skupna ponudbena vrednost (82% delež),
– potrjene reference (10% delež),
– rok plačila (5% delež),
– certiﬁkat kakovosti ISO razreda 9000
ponudnika (3% delež).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbeno podjetje Bežigrad, d.d., Podmilščakova 24, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 155,542.169,50
SIT (z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcu: 28,383.012 SIT (brez
DDV).
9. Število prejetih ponudb: 4 ponudbe,
od tega 1 nepravilna ponudba in 3 pravilne
ponudbe.
10. Vrednost
najvišje
in
najnižje
ponudbe: 147,728.111,24 SIT (brez DDV),
129,618.474,58 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: 23. avgust 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.

Podelitev koncesij
Št. 403-07-005/02-048
Ob-22662/04
Na podlagi 133., 66. in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih objavljamo obvestilo o oddaji koncesije:
1. Naročnik – koncedent: Občina Vodice.
2. Naslov naročnika: Kopitarjev trg 1,
1217 Vodice.
3. Datum podpisa pogodbe: 9. 8. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljene koncesije:
koncesija na področju opravljanja dimnikarske službe kot obvezne gospodarske
javne službe na območju Občine Vodice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za izbor ponudnika so
bila: najnižja primerjalna cena storitev ob
izpolnjevanju zakonskih pogojev ter pogojev
razpisa in dokazana sposobnost izvajanja
gospodarske javne službe. Izbrani ponudnik
je izpolnil navedene pogoje.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je koncesija dodeljena: Dimnikarstvo, Uroš Verač
s.p., Cesta ob Sori 3, 1215 Medvode
7. Pogodbene vrednosti: cenik storitev
bo objavljen v Uradnem glasilu Občine Vodice; koncesijska dajatev: 3% od fakturirane
vrednosti storitve javne službe.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcu: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: izbrani ponudnik je predložil primerjalno
cenovno najbolj ugodno ponudbo; cena posamezne storitve je najmanj 5% nižja od
cene druge najbolj ugodne ponudbe.
11. Morebitne druge informacije o naročniku: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 53-54/03, z dne 6. 6. 2003, št. objave
403-07-005/02-020, Ob-95384
13. Številka objave predhodnega razpisa: gre za ponovljen razpis, saj je bil prvi
razpis za oddajo koncesije za opravljanje
dimnikarske službe kot obvezne gospodarske javne službe na območju Občine Vodice, objavljen v Uradnem listu RS, št. 81/02,
z dne 20. 9. 2002, št. objave 403-07-005/
02-09, Ob-77500.
14. Datum pošiljanja zahteve za objavo:
17. 8. 2004.
Občina Vodice
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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Ob-22770/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Skupnost socialnih zavodov Slovenije, kontaktna oseba: Boris Koprivnikar, Letališka
cesta 3c, 1000, Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-80-00, faks 01/520-80-06, elektronska pošta: info@ssz-slo.si, internetni naslov: www.ssz-slo.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: nabava električne energije za člane Skupnosti.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: oktober 2004.
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: 20. 8. 2004.
Skupnost socialnih zavodov Slovenije
Ob-22772/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Skupnost socialnih zavodov Slovenije, kontaktna oseba: Boris Koprivnikar, Letališka
cesta 3c, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-80-00, faks 01/520-80-06, elektronska pošta: info@ssz-slo.si, internetni naslov: www.ssz-slo.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
sukcesivna dobava inkontinenčnih pripomočkov za člane Skupnosti.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: oktober 2004.
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: 20. 8. 2004.
Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Gradnje
Ob-22863/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo, Slovenija, tel. 04/277-11-00, faks 04/277-11-11.

Št.

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Vesna Paljk, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.
con@siol.net.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
Oddelek II: predmet javnega naročila:
gradnje.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: izgradnja industrijske ceste
Okroglo-Polica z nadvozom nad železniško progo.
II.2) Kraj izvedbe: Naklo, industrijska
cona.
Šifra NUTS: E038 Slovenija.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 45.23.31.20-6, dodatni predmet:
29.81.31.60-0.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): razred 50, skupina 502, podskupina 502,5 – gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: izgradnja
industrijske ceste na trasi Okroglo – polica
in nadvoza nad železniško progo in ostalih
spremljajočih objektov (podporni zid, javna
razsvetljava). Cesta se bo gradila v dolžini
1026 m in širini od 7 m do 8,10 m, nadvoz v
dolžini 52 m in širini 9,25 m.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 257,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka: 6. 9. 2004,
– gradnje: 15. 10. 20004.
II.7) Datum zaključka: 31. 5. 2005.
II.8) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila:
plačilo po situacijah, s plačilnim rokom najmanj 60 dni.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
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: 25. 8. 2004.
Občina Naklo

Storitve
Št. 1328/04
Ob-22695/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/432-40-74, 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, kontaktna
oseba: Jolanda Štukelj, Ljubljanska c. 7, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-31-223,
faks 07/332-21-46, elektronska pošta: jolanda.stukelj@elektro-ljubljana.si, internetni naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 25/04.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet; glavni besednjak:
66330000.
II.2.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/CPC): CPC Ex 81, 812.
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II.2.3) Kategorija storitve 06.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: zavarovanje premoženja in premoženjskih
pravic Elektra Ljubljana, d.d; 250,000.000
SIT (brez DPZP).
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 18. 10. 2004.
II.5) Drugi podatki: naročilo bo oddano
po odprtem postopku, za obdobje 1 leta.
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: 23. 8. 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.

Javni razpisi
Blago
Št. 0309-5/4-04

Ob-22659/04

Razveljavitev
Postopek javnega naročila za izbiro dobavitelja inzulinskih črpalk in potrošnega
materiala, objavljen v Uradnem listu RS, št
53, z dne 14. 5. 2004, Ob-12653/04, popravek v Uradnem listu RS, št. 66, z dne 18. 6.
2004, Ob-16880/04, se razveljavi.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Št. 60-2663/04

Ob-22783/04

Popravek
V razpisnih pogojih na javnem razpisu za
nabavo vozil (Uradni list RS, št. 81-84), se
spremeni opis vozil, in sicer:
– dimenzije vozila – odpravi se omejitev
zgornjih vrednosti (sklop A, B in C),
– dovoljena skupna masa vozila – odpravi se omejitev zgornje vrednosti (sklop
A,B in C),
– nosilnost vozila – odpravi se omejitev
zgornje vrednosti (sklop A,B in C),
– oznaka motorja – namesto oznake TDI
se zahteva '' turbo diesel'' (sklop A, B in C),
– prostornina motorja – odpravi se omejitev zgornje vrednosti (sklop A, B in C),
– pogon vozila – namesto pogon spredaj se zahteva pogon '' spredaj ali zadaj''
(sklop A in C),
– podvozje – zahteva se podvozje iz pocinkane pločevine ali drugo ustrezno enakovredno antikorozijsko zaščiteno podvozje
(sklop A in C),
– dobavni rok – rok, za dobavo vozil se
poveča za 30 dni (za sklop A in B) oziroma
za 90 dni (za sklop C),
Rok za oddajo ponudb se podaljša na
7. 9. 2004 do 10. ure, javno odpiranje ponudb bo 7. 9. 2004 ob 11. uri.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Ob-22867/04
Popravek
V javnem razpisu za infuzijske in transfuzijske sisteme, objavljenem v Uradnem listu
RS št. 51 z dne 7. 5. 2004, Ob-13955/04,
se IV.3.4) in IV.3.7.2) točki popravita in pravilno glasita:

Stran

5876 /

Št.

95 / 27. 8. 2004

IV.3.4.) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 25. 8. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 9. 2004, ob 13. uri, Ministrstvo za
zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za zdravje
Št. 404-08-453/2004-2
Ob-22497/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks 01/
431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo
RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, 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: bostjan.
purkat@mors.si, dusan.cirar@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, 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: bostjan.purkat@mors.
si, dusan.cirar@mors.si.
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) Opis: računalniška programska
oprema.
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 274/2004-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup računalniške programske opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Lokacija MORS,Kardeljeva
ploščad 25, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Količina

3 kpl

Tip licence OLP NL

Windows Server Enterprise
2003 s 25 CAL
5 kpl
Exchange Server Enterprise
2003 s 25 CAL
50 kpl
Ofﬁce Pro 2003 ENG
1 kpl
Visual Studio NET Enterprise
Architect 2003
1 kpl
SQL Server Enterprise s
pripadajočimi 25 CAL
100 kos Project Server 2003 le dodatne
licence (Project Central)
29 kpl
Project Professional 2003
80 kpl
Visio Professional 2003
Celotni obseg naročila, ki se pričakuje v
ponudbah je ocenjen na 28,600.000 SIT z
vključenim DDV.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: roki dobav programske opreme
se predvidevajo v mesecu septembru in oktobru.
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: pravni akt o skupni izvedbi
javnega naročila.
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
podjetij, ne starejšega od 90 dni.
1.2. Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
a) overjeno potrdilo, da so vpisani v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov,
izdano s strani pristojne izpostave 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
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 90 dni:
– 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 ne starejšega od 90 dni;
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, ne starejšega od
30 dni od datuma predložitve ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila
1. da je ﬁnančno in poslovno sposoben;
Za pravne osebe (gospodarske družbe)
Dokazilo:
fotokopija obrazca BON 1 in BON 2 skupaj, ne starejših od 90 dni ali

fotokopija BON –1/P ne starejšega od
90 dni ali
fotokopija BON 1 in izpisa banke o stanju
sredstev na transakcijskem računu podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2, ne
starejšega od 90 dni.
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.
1. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da dokaže svojo usposobljenost
za izvedbo javnega naročila
1.1 Ponudnik dokazuje usposobljenost
za izvedbo javnega naročila in v ta namen
obvezno prilaga naslednje potrjene dokumente in izjave:
– ponudbo za predmet javnega naročila,
ki je opredeljen v Prilogi št. 4
– povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo
naročila (Priloga št. 1),
– izjavo ponudnika o boniteti podjetja
na dan oddaje ponudbe, o poravnavi obveznosti in potrditvi veljavnosti ponudbe in
roka plačila (Priloga št. 2),
– izjava o soglašanju s pogoji javnega
naročila (Priloga št. 3),
– izjava o nezavajajočih podatkih (Priloga št. 5),
– vzorčna pogodba (Priloga št. 6).
1.2. Vse izpolnjene, podpisane in
žigosane priloge so obvezni sestavni del
ponudbene dokumentacije.
Kolikor ponudbi niso predloženi dokazi
o izpolnjevanju posameznega pogoja, se
ponudba izloči.
3. Posebne zahteve in pogoji naročnika
3.1. Dobavni rok, pogoj: maks. 30 dni
3.2. Ponudba mora biti veljavna do
31. 10. 2004 oziroma do podpisa pogodbe.
4. Pogoji za udeležbo – izločilni kriteriji: ponudba, ki ne bo vsebovala vseh
zahtevanih dokazil in pogojev iz točk 6, 7,
8, in 9 tega razpisa bo izločena iz nadaljnjega postopka in ne bo predmet pregleda in
ocenjevanja.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
Edino merilo je: cena ob izpolnjevanju
pogojev naročnika.
Naročnik izbere najugodnejšega ponudnika za celotno naročilo ob izpolnjevanju
zahtev naročnika.
Ponudnik z najugodnejšo ceno z DDV
za celotno naročilo prejme 100 točk, ostali ponudniki pa procentualno odvisnosti
do najugodnejšega ponudnika manj kot sto
točk.
V primeru, da prejme naročnik dve
ali več ponudb z enako ceno z DDV za
celotno naročilo, se izbere ponudnik s
krajšim dobavnim rokom v dnevih, s tem,
da se navedba dobave » takoj », ne bo
upoštevala.
IV.3) Upravni podatki
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-453/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 9. 2004, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
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Št.

Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS 274/2004-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
1119119-7141998-00000274) 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 13. 9. 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 31. 10. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: javno odpiranje ponudb bo dne 14. 9. 2004 ob 10.
uri na Ministrstvu za obrambo, Direktorat
za logistiko, Sektor za naročila, Kardeljeva
ploščad 24, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 8. 2004.
Ministrstvo za obrambo

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– v razpisni dokumentaciji;
– poleg splošnih pogojev po 41. do
43. člena Zakona o javnih naročilih mora
ponudnik izpolnjevati se naslednje pogoje:
– da je ponudnik lastnik prostorov,ki jih
daje v najem v oddaljenosti do 6 km od sedeža naročnika;
– da so prostori,ki jih ponudnik daje v
najem bremen prosti;
– da znaša notranja velikost prostorov
ca. 1000 m2;
– zaželjeno je,da je objekt pritličen, še
dopusten pa je objekt v največ dveh nivojih;
– da ponudnik na lastne stroške,preuredi
poslovne prostore tako, da bodo izpolnjevali
minimalne zahteve Pravilnika o tehničnih pogojih za izvajanje socialno varstvene storitve
vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji ter za izvajanje institucionalnega
varstva uporabnikov te storitve (Uradni list
RS, št. 101/00) za izvajanje storitve vodenja, varstva pod posebnimi pogoji:
– da ponudnik preloži tloris načrta objekta, izdelan v skladu z zahtevami Pravilnika
o tehničnih pogojih za izvajanje socialno
varstvene storitve vodenja in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji ter za izvajanje institucionalnega varstva uporabnikov te
storitve, iz katerega je razvidna razporeditev
in točna označba poslovnih prostorov za izvajanje dejavnosti VDC.
Ponudnik dokazuje usposobljenost po tej
točki z naslednjimi dokazili:
– originalni izpisek iz zemljiške knjige iz
katerega je razvidno lastništvo in morebitna
bremena. Izpisek na dan odpiranja ponudb
ne sme biti starejši od 30 dni,
– verodostojno listino iz katerega je razvidna notranja velikost ponujenih prostorov,
– izjava o preureditvi prostorov,
– izjavo o predložitvi tlorisa načrta preurejenega poslovnega prostora,
– izjavo o oddaljenosti ponujenih prostorov od sedeža zavoda.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 – prečiščeno besedilo),
Pravilnik o tehničnih pogojih za izvajanje
socialno varstvene storitve vodenja in varstva ter zaposlitev pod posebnimi pogoji
ter za izvajanje institucionalnega varstva
uporabnikov te storitve (Uradni list RS, št.
101/00).
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.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: da; Ob-362/04, z dne 16.
1. 2004.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: objava
predhodnega razpisa v Uradni list RS, št.
71-72 z dne 2. 7. 2004 in objava predhodnega razpisa v Uradnem glasilu Evropske
skupnosti dne 23. 6. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
1. najnižja cena 80 – točk,
2. bližina javnega prevoza – 10 točk,
3. zunanje zelene površine v okolici objekta in vključenost v okolje – 5 točk,
4. možnost rekreacije v neposredni bližini objekta 5 – točk.

Št. 2/2004
Ob-22499/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika;
Center za varstvo in delo Golovec, kontaktna oseba: Alenka Turin, Na Golovcu 2,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-78-50,
faks 03/541-40-23, elektronska pošta: cvd.
golovec@cvd-golovec.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: najem.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-S-II/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
najem poslovnih prostorov za izvajanje
dnevnega varstva varovancev Centra za
varstvo in delo Golovec, organizacijska
enota ročna dela in organizacijska enota
šiviljska delavnica.
Podroben opis s tehničnimi zahtevami
naročnika za najem poslovnih prostorov je
sestavni del razpisne dokumentacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: v Celju, do 6 km od sedeža
zavoda CVD Golovec Celje, Na Golovcu 2.

II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: najemno razmerje se sklepa za dobo 20 let z
možnostjo podaljšanja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek in/ali konec: od 1. 12.
2004 do 1. 12. 2024.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
ponujene vrednosti in garancija za dobro
izvedbo pogodbene obveznosti v višini 5%
pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
najemnine se izvaja mesečno, 30 dni po
prejemu in potrditvi računa, izdanega do 5.
v mesecu za pretekli mesec.
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:
1. Izpis iz sodne ali druge ustrezne evidence o registraciji za dejavnost,ki je predmet javnega razpis. Samostojni podjetniki
predložijo overjeno potrdilo, da so vpisani
pri davčnem organu, t.i. priglasitveni list.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Izjava ponudnika,da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, ali da
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
2. BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2003, ki ga izda Agencija RS za javnopravne evidence in storitve. Samostojni podjetniki predložijo davčno napoved za leto 2003,
potrjeno s strani pristojne izpostave DURS,
ter potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu za zadnje tri obračunsko zaključene
mesece pred odpiranjem ponudb.
3. Potrdilo,da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene z zakonom, ki ga
izda davčni ali drug pristojni organ države,
kjer ima ponudnik svoj sedež;
4. 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 je izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence (samostojni
podjetniki lahko to potrdilo nadomestijo s
predložitvijo potrdila, da so še vpisani v
vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada);
5. Izjava o ﬁnančni in poslovni sposobnosti za preureditev poslovnih prostorov
za potrebe izvajanja dejavnosti varstveno
delovnega centra;
6. bančna garancija za resnost ponudbe
in dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
7. Izjava ponudnika,da zagotavlja rok
plačila najmanj 30 dni od dneva uradnega
prejema računa, ki je izstavljen do 5. v mesecu za pretekli mesec;
8. Izjava ponudnika, da sprejme vse pogoje razpisne dokumentacije, da ni dal zavajočih podatkov glede zahtev razpisne dokumentacije in da vse fotokopije ustrezajo
originalom.
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(Skupaj – najvišje možno število točk:
100 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: 27. 9. 2004.
Cena: 3.600 SIT.
Pogoji in način plačila: predložiti potrdilo
o nakazilu na TRR 01100-6030269746 pri
UJP Žalec s pripisom: za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 27. 9. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblastilo za zastopanje
na odpiranju ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 9. 2004, ob 10. uri, na Golovcu 2, 3000 Celje (v
zbornici).
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: 20. 8. 2004.
Center za varstvo in delo
Golovec
Št. 025-34/2004
Ob-22514/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za gozdove Slovenije, kontaktna
oseba: Mateja Garafolj, Večna pot 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-00-50, faks
01/423-53-61, elektronska pošta: Mateja.Garafolj@zgs.gov.si, internetni naslov:
http://www.zgs.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za gozdove Slovenije,
Gojitveno lovišče Medved, kontaktna oseba:
Iztok Ožbolt, Reška 35, 1330 Kočevje, Slovenija, tel. 01/895-14-51, faks 01/893-10-54,
elektronska pošta: GL.Medved@zgs.gov.si,
internetni naslov: http://www.zgs.gov.si.
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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
krma (koruza, ječmen).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Gojitvena lovišča naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01:
2) Kratek opis: Koruza, pakirana v vreče
(Gojitveno lovišče Razor Prodi).
3) Obseg ali količina: 2 toni.
Sklop št. 02:
2) Kratek opis: Koruza, pakirana v vreče
(Gojitveno lovišče Jelen).
3) Obseg ali količina: 5 ton.
Sklop št. 03:
2) Kratek opis: Koruza, pakirana v vreče
(Gojitveno lovišče Pohorje).
3) Obseg ali količina: 5 ton.
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Sklop št. 04:
2) Kratek opis: Koruza, razsuta (Gojitveno lovišče Medved).
3) Obseg ali količina: 250 ton.
Sklop št. 05:
2) Kratek opis: Ječmen, razsut (Gojitveno lovišče Medved).
3) Obseg ali količina: 50 ton.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop: koruza, pakirana v vreče: 2 toni
(Gojitveno lovišče Razor Prodi);
2. sklop: koruza, pakirana v vreče: 5 ton
(Gojitveno lovišče Jelen);
3. sklop: koruza, pakirana v vreče: 5 ton(Gojitveno lovišče Pohorje);
4. sklop: koruza razsuta: 250 ton (Gojitveno lovišče Medved);
5. sklop: Ječmen razsut: 50 ton (Gojitveno lovišče Medved).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: sukcesivne dobave do 30. 11. 2004.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila: najmanj 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. Nekaznovanost za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma da so posledice sodbe že izbrisane;
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. 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 oziroma ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo
predmetnega javnega naročila.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:

1. cena,
2. 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
– 945. 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: 15. 9. 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: 90 dni od dneva odpiranja 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: 15. 9. 2004,
ob 11. uri, Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2004.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-22583/04
Ali je javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Kranjska Gora, d.o.o., kontaktna oseba: Črtomir Kosmač, Log 14, 4280
Kranjska Gora, Slovenija, tel. 04/58-81-156,
faks 04/58-81-421, elektronska pošta: komkg@g-kabel.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:
nakup rabljenega univerzalnega terenskega delovnega vozila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Kranjska Gora.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 kom.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: predviden rok dobave je 15. 10.
2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica z menično izjavo v višini 5% ponudbene vrednosti kot garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
30 dneh od datuma izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
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Št.

ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
– da je ponudnik registriran pri pristojnem organu,
– da ima ponudnik ustrezno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem,
– da ponudniku ni dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano
s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila
– da proti ponudniku ni pričet postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– da je ponudnik ﬁnančno sposoben,
– da ponudnik nudi 30 dnevni plačilni
rok.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
– da ponudnik nudi rabljeno vozilo, ki ni
starejše od letnika 1998,
– da ponudnik nudi najmanj 6 mesecev
garancijske dobe.
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
1. cena – 70 točk,
2. daljši garancijski rok od zahtevanega
– 20 točk,
3. daljši plačilni rok od zahtevanega
– 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 15. 9. 2004.
Cena: 6.000 SIT vključno z 20% DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun Komunale Kranjska Gora, d.o.o.,
št. 07000-0000121534.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 9. 2004, do 11.
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. 10. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo imeti pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 9. 2004
ob 11.30, sejna soba Občine Kranjska Gora,
Kolodvorska 1a.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 8. 2004.
Komunala Kranjska Gora, d.o.o.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 9. 2004
ob 11. uri, Komunalno stanovanjska družba
d.o.o. Ajdovščina, Goriška c. 23/b, 5270 Ajdovščina, sejna soba.
VI.5) datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 9. 2004.
Komunalno stanovanjska družba d.o.o.
Ajdovščina

Št. 31/43
Ob-22585/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, kontaktna oseba: Aleš Bačer, Goriška
c.23/b, 5270, Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/

36-59-700, faks 05/36-63-142, elektronska
pošta: Ksda.investicije@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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– sklop 1: dobava in montaža trgalno
– drobilnega mlina za odpadke,
– sklop 2: dobava in montaža opreme
za kompostarno.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ajdovščina.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža najkasneje do 31. 12. 2004.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 16. 8. 2004 in/ali konec
31. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
bo izvedeno skladno z pogodbo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: z izbranim ponudnikom bo
sklenjena 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: 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.
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 23. 9. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo za razpisno dokumentacijo je možno pri blagajni
podjetja ali na transakcijski račun 04751-0000120476 pri NKBM. Razpisno dokumentacijo je možno pridobiti vsak delovnik od 7.
do 15. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 9. 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 23. 12. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov.
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Št. 925-2/2004
Ob-22586/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Gasilska zveza Občine Radovljica, kontaktna oseba: Janez Koselj, Gorenjska
cesta 31, 4240 Radovljica, Slovenija, tel.
04/530-50-60, faks 04/530-50-61, elektronska pošta: gzor@siol.net, internetni naslov:
www.gzveza-radovljica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: PGD Radovljica, kontaknta oseba: Jonas Sotler, Gorenjska cesta 31, 4240
Radovljica, Slovenija, tel. 041/259-283,
elektronska pošta: jonass@volja.net, internetni naslov: www.gzveza-radovljica.si.
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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet nabave je težko gasilsko vozilo
s cisterno (GVC 24/50). S kabino 1+2, rezervoarjem za vodo (5000 l), rezervoar za
penilno sredstvo (500 l), ustrezno črpalko
in ostalo gasilsko tehnično opremo. Vozilo
mora omogočati tudi vožnjo v težjih voznih
pogojih (blato, sneg) in po neutrjenem terenu. Vozilo se bo uporabljalo za gašenje večjih požarov in oskrbo požarišča z vodo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Gasilska zveza Občine Radovljica, Gorenjska cesta 31, 4240
Radovljica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava in dobava gasilskega vozila GVC 24/50.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo prevzetih obveznosti, bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: vozilo se
bo ﬁnanciralo na leasing, katerega morajo
urediti ponudniki.
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 biti registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
ne sme biti v postopku prisilne poravnave,
stečajnem ali likvidacijskem postopku; v zadnjih petih letih pred objavo naročila mu ne
sme biti izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje; biti mora ﬁnančno in poslovno sposoben.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registrski list o vpisu v sodni register,
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dokazilo pristojnega sodišča, izpisek iz evidence Ministrstva za pravosodje, potrdilo
pristojnega davčnega organa.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1/P, BON-2
ali ustrezno potrdilo banke, ki vodi ponudnikov račun. Za samostojne podjetnike pa
davčna napoved za leto 2003, potrjena s
strani pristojne izpostave DURS, ter potrdilo
o stanju na transakcijskemu računu za zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred
odpiranjem ponudb.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 9. 2004.
Cena: 3.500 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR št. 07000-0000106014.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 9. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnika s
pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 9. 2004,
ob 17. uri, Učilnica PGD Radovljica, Gorenjska cesta 31, 4240 Radovljica.
Gasilska zveza Občine Radovljica
Ob-22634/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno komunalno podjetje d.o.o. Žalec, kontaktna oseba: Igor Glušič, univ. dipl. inž. grad.,
Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec, Slovenija, tel.
03/713-67-62, faks 03/713-67-70, elektronska pošta: 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.
II.1.2) Vrsta javnega naročila: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNBL01/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava blaga za vzdrževanje in gradnjo
javnih vodovodnih sistemov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Javno komunalno podjetje d.o.o. Žalec, Občine Žalec, Polzela,
Prebold, Braslovče, Tabor, Vransko.
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 naročila,
začetek 10. 10. 2004 in konec 10. 10. 2007.
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.
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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-1-UPB1, 42.a
člen.
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
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 10. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti na podlagi
predloženega potrdila o plačilu materialnih
stroškov v višini 10.000 SIT, na transakcijski račun št. 06000-0045266125 odprt pri
banki Celje d.d. s pripisom: javni razpis za
dobavo blaga - vodovod. 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: 4. 10. 2004, do 15.
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: pri javnem odpiranju
lahko sodelujejo predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki bodo pooblastila oddali
pred odpiranjem.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 10. 2004
ob 12. uri, Javno komunalno podjetje d.o.o.
Žalec, Nade Cilenšek 5, 3310 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.
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: 20. 8. 2004.
Javno komunalno podjetje d.o.o., Žalec
Ob-22636/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom
upokojencev Danice Vogrinec Maribor, kontaktni osebi: Suzana Žugelj – splošni del,
Tihomir Vinkovič – vsebinski del, Čufarjeva
cesta 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/
486-01-00, faks 02/471-31-57, elektronska
pošta: Suzana.Zugelj@du-danicevogrinec.
si, internetni naslov: www.du-danicevogrinec.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor, kontaktna oseba: tajništvo
– Mateja Knaus po predhodni najavi po telefonu ali faksu s predložitvijo dokazila o plačilu dokumentacije, Čufarjeva cesta 9, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/480-61-00, faks
02/471-31-57, elektronska pošta: Mateja.
Knaus@du-danicevogrinec.si,
internetni
naslov: www.du-danicevogrinec.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor, kontaktna oseba, tajništvo – Mateja Knaus, Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/480-61-00, faks 02/471-31-57, elektronska
pošta: Mateja.Knaus@du-danicevogrinec.si,
internetni naslov: www.du-danicevogrinec.si.
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: 1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup blaga-živila in material za prehrano Doma upokojencev Danice Vogrinec
Maribor, Čufarjeva cesta 9, Maribor, enota Pobrežje in enota Tabor, Veselova ul.
3, Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva cesta 9,
Maribor, enota Pobrežje in enota Tabor, Veselova ul. 3, Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01:
2) Kratek opis: kruh, pekovsko pecivo,
keksi in slaščičarski izdelki.
3) Obseg ali količina razvidna iz razpisne
dokumentacije- predračun naročnika.
Sklop št. 02:
2) Kratek opis: mlevski izdelki in testenine.
3) Obseg ali količina razvidna iz razpisne
dokumentacije- predračun naročnika.
Sklop št. 03:
2) Kratek opis: sadje in zelenjava – sveža.
3) Obseg ali količina razvidna iz razpisne
dokumentacije-predračun naročnika.
Sklop št. 04:
2) Kratek opis: jabolka.
3) Obseg ali količina razvidna iz razpisne
dokumentacije-predračun naročnika.
Sklop št. 05:
2) Kratek opis: jajca.
3) Obseg ali količina razvidna iz razpisne
dokumentacije-predračun naročnika.
Sklop št. 06:
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina razvidna iz razpisne
dokumentacije-predračun naročnika.
Sklop št. 07:
2) Kratek opis: zamrznjena zelenjava.
3) Obseg ali količina razvidna iz razpisne
dokumentacije-predračun naročnika.
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Sklop št. 08:
2) Kratek opis: zamrznjeni izdelki.
3) Obseg ali količina razvidna iz razpisne
dokumentacije-predračun naročnika.
Sklop št. 09:
2) Kratek opis: meso in drobovina.
3) Obseg ali količina razvidna iz razpisne
dokumentacije-predračun naročnika.
Sklop št. 10:
2) Kratek opis: mesni izdelki.
3) Obseg ali količina razvidna iz razpisne
dokumentacije-predračun naročnika.
Sklop št. 11:
2) Kratek opis: perutninsko meso.
3) Obseg ali količina razvidna iz razpisne
dokumentacije-predračun naročnika.
Sklop št. 12:
2) Kratek opis: olja in rastlinske maščobe.
3) Obseg ali količina razvidna iz razpisne
dokumentacije-predračun naročnika.
Sklop št. 13:
2) Kratek opis: začimbe.
3) Obseg ali količina razvidna iz razpisne
dokumentacije-redračun naročnika.
Sklop št. 14:
2) Kratek opis: čaji.
3) Obseg ali količina razvidna iz razpisne
dokumentacije-predračun naročnika.
Sklop št. 15:
2) Kratek opis: splošno prehrambeno
blago I.
3) Obseg ali količina razvidna iz razpisne
dokumentacije-predračun naročnika.
Sklop št. 16:
2) Kratek opis: Splošno prehrambeno
blago II.
3) Obseg ali količina razvidna iz razpisne
dokumentacije-predračun naročnika.
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: živila
in material za prehrano – okvirne količine
so razvidne iz razpisne dokumentacije predračuna naročnika.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005 in/ali konec
31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: prijavitelj bo moral v drugi fazi omejenega postopka predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT za sklope 1,
3, 6, 9, 10 in 15, ter izjavo banke, da bo
ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, če bo skupna ponudbena
vrednost presegala 30,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo blago, ki je predmet razpisa plačal v 60
dneh po prejemu 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: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.

IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
najmanj 5, največ 20.
IV.2) Merila za oddajo
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 9. 2004.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je treba plačati na podračun pri
UJP št. 01100-6030267030 s pripisom Živila in material za prehrano – javni razpis
ali na blagajni naročnika s pripisom Živila
in material za prehrano – javni razpis. Razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti
osebno, vsak delovni dan med 8. in 14. uro
ali po pošti z potrdilom o plačilu razpisne
dokumentacije po predhodni najavi po faksu
02/471-31-57 ali telefonu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 9. 2004 do 8.30.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 7. 10. 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: javno odpiranje ponudb v
I. in II. fazi omejenega postopka.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 11. 2004,
ob 9.uri, Dom upokojencev Danice Vogrinec
Maribor, Čufarjeva c. 9, Maribor, sejna soba
naročnika.
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: naročnik bo
javno naročilo oddal po omejenem postopku
v skladu z drugim odstavkom 19. člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 36/04)
ter bo izbranim prijaviteljem priznal status
kandidata za obdobje enega leta. Ocenjena letna vrednost znaša 175,000.000 SIT
brez DDV.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 8. 2004.
Dom upokojencev
Danice Vogrinec Maribor
Št. 4536
Ob-22638/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor,
kontaktna oseba: Suzana Žugelj – splošni
del, Tatjana Celcer – vsebinski del, Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/
486-01-00, faks 02/471-31-57, elektronska
pošta: Suzana.Zugelj@du-danicevogrinec.si,
internetni naslov: www.du-danicevogrinec.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor, kontaktna oseba: tajništvo
– Mateja Knaus po predhodni najavi po telefonu ali faksu in predložitvi dokazila o plačilu dokumentacije, Čufarjeva cesta 9, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/480-61-00, faks
02/471-31-57, elektronska pošta: Mateja.
Knaus@du-danicevogrinec.si,
internetni
naslov: www.du-danicevogrinec.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Dom upo-
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kojencev Danice Vogrinec Maribor, kontaktna oseba: tajništvo – Mateja Knaus, Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/480-61-00, faks 02/471-31-57, elektronska pošta: Mateja.Knaus@du-danicevogrinec.si, internetni naslov: www.du-danicevogrinec.si.
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: 1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup blaga material zdravstvene nege
Doma upokojencev Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva cesta 9, Maribor, enota
Pobrežje in enota Tabor, Veselova ul. 3,
Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva cesta 9,
Maribor, enota Pobrežje in enota Tabor, Veselova ul. 3, Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01:
2) Kratek opis: obvezilni in sanitetni material.
3) Obseg ali količina razvidna iz razpisne
dokumentacije.
Sklop št. 02:
2) Kratek opis: osebna zaščitna sredstva.
3) Obseg ali količina razvidna iz razpisne
dokumentacije.
Sklop št. 03:
2) Kratek opis: razkužila.
3) Obseg ali količina razvidna iz razpisne
dokumentacije.
Sklop št. 04:
2) Kratek opis: negovalna kozmetika.
3) Obseg ali količina razvidna iz razpisne
dokumentacije.
Sklop št. 05:
2) Kratek opis: medicinsko potrošni material.
3. Obseg ali količina razvidna iz razpisne
dokumentacije.
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: material zdravstvene nege – okvirne količine so
razvidne iz razpisne dokumentacije predračuna naročnika.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005 in/ali konec
31. 12. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo blago, ki je predmet razpisa plačal v 60
dneh po prejemu 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: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
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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: 1.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 9. 2004.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je treba plačati na podračun pri
UJP št. 01100-6030267030 s pripisom Živila in material za prehrano – javni razpis
ali na blagajni naročnika s pripisom Živila
in material za prehrano – javni razpis. Razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti
osebno, vsak delovni dan med 8. in 14. uro
ali po pošti s potrdilom o plačilu razpisne
dokumentacije po predhodni najavi po faksu
02/471-31-57 ali telefonu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 9. 2004, do
12.30.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 7. 10. 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: javno odpiranje ponudb v
I. in II. fazi omejenega postopka. Vse zainteresirane osebe s pooblastilom ponudnika
ali zakoniti zastopniki ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 11. 2004,
ob 13. uri, Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva c. 9, Maribor, sejna
soba naročnika.
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: naročnik bo
javno naročilo oddal po omejenem postopku v skladu z drugim odstavkom 19. člena
Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS,
št. 36/04) ter bo izbranim prijaviteljem priznal status kandidata za obdobje treh let.
Ocenjena letna vrednost znaša 25,000.000
SIT brez DDV.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 8. 2004.
Dom upokojencev
Danice Vogrinec Maribor
Št. 260-5/03-5
Ob-22648/04
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: Aleksander Ščuka, univ.dipl. inž.
05/33-01-455, – 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.bolnisnica-go.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.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN ”Tekstil in perilo” (št.:
260-5/03).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je nakup tekstila
in perila za naročnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega razpisa je dobava blaga po
naslednjih skupinah:
1. A - delovno-varstvena oblačila,
2. B - delovna obutev,
3. C - operacijski program,
4. D - moška, ženska in otroška konfekcija,
5. E - postelnjina, kuhinjski artikli.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančna zavarovanja.
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:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
2. 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;
3. 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;
4. 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
ponudnika vodi izredna uprava; ali če je bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države v kateri ima sedež;
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik ki ima svoj 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 ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila;
8. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
9. da nudi najmanj 60-dnevni plačilni
rok;
10. da bo dobava blaga v skladišče naročnika – franco centralno skladišče razloženo, in da zagotavlja dobavni rok največ
30 dni od prejema pisnega naročila;
11. da bo ponudnik dobavljal blago skladno s speciﬁkacijami naročnika;

12. da je ponudnik pravilno in pravočasno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz
prejšnih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh
letih pred objavo tega razpisa (da naročnik
ni vlagal upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in nespoštovanja drugih določil
pogodbe);
13. da bo ponudnik na zahtevo naročnika dostavljal vzorce artiklov s speciﬁkacijo
tkanine.
B) Na področju referenc, tehničnih zmogljivosti in kadrov:
1. ponudnik ima potrdilo da je v zadnjih
treh letih, pred objavo javnega naročila, dobavljal blago najmanj trem organizacijam
na področju zdravstva. Ponudnik mora seznamu priložiti original ali kopijo pisnega potrdila navedenih naročnikov;
2. da zagotavlja zahtevane letne količine
za vse razpisane vrste blaga iz posamezne
skupine.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad;
2. potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne
sodne, upravne ali druge evidence oziroma
lastno izjavo da po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno;
3. potrdilo ministrstva pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
4. potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence;
5. potrdilo, da je poravnal davke in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež; (potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma za oddajo
ponudbe);
6. potrdilo ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
7.izjavo ponudnika, da ni dal zavajajoče
podatke (OBR-I/5);
8. izjava o dobavljanju blaga najmanj
trem organizacijam na področju zdravstva
(OBR-I/6);
9. izjavo o plačilnih pogojih (OBR-I/7);
10. izjavo o zagotavljanju dobave blaga
in dobavnem roku (OBR-I/8);
11. izjavo o zagotavljanju dobave blaga skladno s speciﬁkacijami naročnika
(OBR-I/9);
12. izjavo o izpolnjevanju pogodbenih
obveznosti (OBR-I/10);
13. izjava o dostavljanju vzorcev artiklov
(OBR-I/11).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila
1. BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2);
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
1. izjavo, da zagotavlja zahtevane letne
količine blaga (OBR-I/12).
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.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
najmanj 5, največ 10.
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IV.2) Merila za oddajo
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 9. 2004.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 9. 2004 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 24. 9. 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: 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: 24. 9. 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: 16. 8. 2004.
Splošna bolnišnica Dr. Franca Derganca
Nova Gorica

izven speciﬁkacij tega naročila – obrazec
3.3.
10. Ponudnik ima najmanj 10 referenc s
področja razpisane dejavnosti s priporočili
na priloženem obrazcu. Dokazilo: seznam
referenc s področja razpisane dejavnosti
– obrazec 3.4 s priporočili na originalnem
obrazcu iz razpisne dokumentacije– obrazec 3.5.
11. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
imel blokiranega računa. Dokazilo: potrdilo
banke, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega računa ali obrazec
BON-1/P (točka E. Finančna disciplina).
12. Naročnik ne sme imeti slabih izkušenj s ponudnikom, ki kažejo na nezanesljivost poslovanja (večkratne neustrezne
dobave ali izkazano ponavljanje napak pri
dobavi pohištva). Dokazilo: potrdilo, da naročnik nima slabih izkušenj s ponudnikom
– obrazec 3.6.
13. Ponudnik ima ustrezno poslovno razmerje za dobavo vsega ponujenega blaga.
Dokazilo: izjava o poslovnem razmerju z
dobavitelji – obrazec 3.7.
14. Ponudnik mora predložiti veljavni cenik za vse sklope opreme, naštete v seznamu “Opis opreme”. Izpustitev sklopa v ceniku pomeni izločitev ponudbe. Ponudnik se
zavezuje, da bo ob vsaki spremembi cenika
dostavil nov cenik. Dokazilo: Veljavni cenik
za vse sklope iz seznama “Opis opreme”
15. Vrednost kapitala mora presegati 30
mio SIT. Dokazilo: BON-1/P ali bilanca stanja 2003.
16. Prodaja iz razpisane dejavnosti v letu
2003 mora biti večja od 200 mio SIT. Dokazilo: BON-1/P ali bilanca uspeha za leto
2002 in leto 2003.
17. Ponudnikova prodaja razpisanih storitev v letu 2003 se ne sme zmanjšati za več
kot 30% glede na leto 2002. Pogoj se nanaša na vrednost prodaje, izkazane v ustreznih bilancah uspeha za leto 2002 in 2003.
Dokazilo: BON-1/P ali bilanca uspeha za
leto 2002 in leto 2003.
18. Ponudnik zagotavlja plačilne pogoje – najmanj 30 dni po izstavitvi računa.
Dokazilo: izjava o plačilnih pogojih – obrazec 3.8.
19. Ponudnik zagotavlja brezplačno lastno dostavo na mesto naročnika. Dokazilo:
izjava o brezplačni dostavi – obrazec 3.9.
20. Ponudnik bo v primeru, da mu bo
priznana sposobnost, po sklenitvi pogodbe
predložil bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v znesku 500.000
SIT. Dokazilo: Izjava banke, da bo izbranemu kandidatu izdala bančno garancijo za
dobro izvedbo posla v znesku 500.000,00
SIT – obrazec 3.10.
III.2.1.3) Kadrovske sposobnosti– obvezna dokazila:
21. Ponudnik izplačuje plače v skladu s
kolektivno pogodbo dejavnosti. Dokazilo: Izjava o izplačilu plač – obrazec 3.11.
22. Ponudnik mora imeti ustrezno število primerno usposobljenih kadrov za poslovanje z naročnikom. Zahteva se najmanj
5 redno zaposlenih (zahteva se najmanj 3
letna povprečna delovna doba) delavcev za
nedoločen ali določen čas. Dokazilo: Izpolnjen obrazec KADRI – obrazec 3.12.
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: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:

Ob-22664/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba: Branka
Rapoša, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-33-31, faks 01/423-22-05,
elektronska pošta: branka.raposa@ijs.si,
internetni naslov: http:www.ijs.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba: vložišče IJS, Jamova 39, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-33-16, faks
01/423-54-00, elektronska pošta: branka.
raposa@ijs.si, internetni naslov: http:www.
ijs.si/.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Institut
»Jožef Stefan«, kontaktna oseba: vložišče,
Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-33-16, faks 01/423-54-00, elektronska pošta: branka.raposa@ijs.si, internetni
naslov: http:www.ijs.si/.
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: 5/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pisarniško pohištvo za potrebe Instituta
»Jožef Stefan«.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Jamova 39.
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 je ocenjen na 15,000.000
SIT/leto.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 12. 2004 in/ali konec
30. 11. 2007.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
potrebno.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok za
plačilo računa je najmanj 30 dni po izstavitvi
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu države, v kateri ima sedež. Dokazilo: izpisek iz sodne
evidence. Samostojni podjetniki predložijo
overjeno potrdilo, da so vpisani v vpisnik
samostojnih podjetnikov posameznikov pri
davčnem organu (t.i. priglasitveni list). Izpisek ne sme biti starejši od 3 mesecev.
2. Ponudnik ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila Dokazilo: izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence. Izpisek ne sme biti starejši od 3 mesecev.
3. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen in ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane. Dokazilo: potrdilo Ministrstva
za pravosodje, kazenska evidenca, Župančičeva 3, Ljubljana, da ponudnik ni vpisan
v kazensko evidenco. Potrdilo ne sme biti
starejše od 3 mesecev.
4. Zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika
ne vodi izredna uprava; ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež. Dokazilo: potrdilo pristojnega sodišča. Potrdilo ne sme biti starejše
od 3 mesecev.
5. Ponudnik je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati. Dokazilo: potrdilo,
ki ga izda davčni urad. Potrdilo ne sme biti
starejše od 3 mesecev.
6. Ponudnik neprekinjeno poskuse na
področju dejavnosti, ki je predmet tega razpisa, več kot 2 leti od datuma objave tega
razpisa. Dokazilo: izpisek iz sodne evidence. Samostojni podjetniki predložijo overjeno potrdilo, da so vpisani v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov pri davčnem organu (t.i. priglasitveni list). Izpisek ne
sme biti starejši od 3 mesecev.
7. Ponudniku zakon ne prepoveduje
sklenitve pogodbe. Dokazilo: izjava, da ponudniku zakon ne prepoveduje sklenitve pogodbe – obrazec 3.1.
III.2.1.2) Ekonomske, ﬁnančne in tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8. Odzivni čas. Zahteva se odziv po največ 5 delovnih dneh od prejetega zahtevka
za ponudbo. Po preteku tega roka se šteje,
da ponudnik ni interesent za naročilo in je
avtomatsko izključen iz nadaljnjega postopka izbire. Dokazilo: izjava o odzivnem času
– obrazec 3.2.
9. Ponudnik zagotavlja dobavo blaga
izven speciﬁkacij tega naročila pod enakimi
pogoji. Dokazilo: izjava o dobavah blaga
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(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 5/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 9. 2004.
Cena: 7.200 SIT (cena 6.000 SIT+ DDV
1.200 SIT).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako »Pisarniško pohištvo« na TRR
št. 01100-6030344242 ali na blagajni instituta vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 9. 2004 do 11. ure.
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: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 9. 2004
ob 11. uri.
Kraj: Institut »Jožef Stefan«, Jamova 39,
Ljubljana, sejna soba v glavni stavbi.
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: 20. 8. 2004.
Institut Jožef Stefan
Št. 17122-06-403-82/2004/2 Ob-22673/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Policija, po pooblastilu: Ministrsvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Marinka Hlade, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/472-43-83, faks ++386/1/472-48-94.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-83/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
informacijska oprema – nadgradnja obstoječe avtomatske tračne knjižnice IBM
3494 in dobava nove avtomatske tračne knjižnice. Predmet javnega razpisa je
tudi instalacija in vzdrževanje opreme ter
izvedba šolanja v Sloveniji.
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Podroben opis artiklov, ki so predmet
javnega razpisa, je naveden v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ministrstvo za notranje
zadeve Republike Slovenije, Policija, Štefanova 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:
– nadgradnja avtomatske tračne knjižnice IBM 3494, dobava avtomatske tračne
knjižnice, instalacija in vzdrževanje ter izvedba šolanja,
– količine artiklov, ki so predmet javnega
razpisa, so navedene v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 15. 11. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema
računa, ki je izstavljen po dobavi in instalaciji opreme ter izvedbi šolanja.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti izjavo o predložitvi
pravnega akta o skupni izvedbi naročila, v
primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede
na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno.
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: zahtevajo se dokazila za dokazovanje
pravnega statusa, ekonomske in ﬁnančne
sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija, obrtno dovoljenje – če je
potrebno, potrdilo o nekaznovanju.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– podatki o ﬁnančnem stanju: BON –1/P
in potrdilo poslovne banke o plačilni sposobnosti; samostojni podjetniki: davčno odločbo ter potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu;
– poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: certiﬁkati, izdani s strani IBM,
o usposobljenosti za vzdrževanje strojne
opreme, ki je predmet javnega razpisa, za
vsaj dva vzdrževalca.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-83/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 9. 2004.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132,
sklicna številka: 28 17116-2401002-40308304. Od dneva objave do zadnjega roka
za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim
ponudnikom omogočen vpogled v razpisno

dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak
dan med 12. in 14. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo. Razpisna dokumentacija
je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za
pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku, potrdilo o registraciji s strani davčnega urada,
kolikor je davčni zavezanec in dokazilo o
vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in naslov plačnika,
znesek in datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 9. 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: 140 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 9. 2004,
ob 11. uri, Fakulteta za policijsko varnostne
vede, Kotnikova 8, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 8. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija, po pooblastilu
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 297
Ob-22675/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zdravstveni dom Ormož, kontaktna
oseba: Diana Šeruga, univ. dipl. prav.,
Ulica dr. Hrovata 4, 2270 Ormož, Slovenija, tel. 00386-(0)2-741-09-00, faks 00386-(0)2-741-09-99, elektronska pošta:
UPRAVA@ZD-ORMOZIROMASI.
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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-8B/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
reševalno vozilo z medicinsko opremo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Zdravstveni dom Ormož,
Ulica dr. Hrovata 4, 2270 Ormož, Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ponudnik mora za resnost ponudbe
predložiti bančno garancijo ali ustrezno ﬁnančno zavarovanje zavarovalnice v višini
2 mio SIT, izplačljivo na prvi poziv, z veljavnostjo 90 dni od dneva odpiranja ponudb;
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– ponudnik mora predložiti izjavo banke
ali zavarovalnice, da bo ta brez zadržkov izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti in da jo bo ponudnik predložil najkasneje
v 10 dneh po podpisu pogodbe;
– ponudnik mora v primeru izbora najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe
predložiti bančno garancijo ali ustrezno ﬁnančno zavarovanje zavarovalnice v višini
10% pogodbene vrednosti kot garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izplačljivo na prvi poziv, brez ugovora.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z 23. členom Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2004 in 2005 (Ur. l. RS,
št. 130/03) - plačilni rok 60 dni po dobavi in
izstavitvi računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra o veljavni
registraciji dejavnosti, ki je predmet razpisa
oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, če je ponudnik registriran pri davčnem
uradu in ni vpisan v sodni register;
– potrdilo oziroma izpisek iz sodne, upravne ali druge evidence, da ima ponudnik
potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je
za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno oziroma lastno izjavo, da po posebnem zakonu
takšno dovoljenje ni potrebno;
– v zvezi s tem, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen - potrdilo ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco;
– potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence, 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; 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;
– izjava, da ponudnik v celoti sprejema
pogoje razpisne dokumentacije in tehnično
speciﬁkacijo za dobavo reševalnega vozila,
po katerih je podal ponudbo ter soglasje,
da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe;
– izjava ponudnika, da so vsi podatki v
ponudbi so resnični in nezavajajoči in ustrezajo dejanskemu stanju; kopije dokumentov,
ki so priložene k ponudbi, ustrezajo originalom ter da je ponudnik seznanjen s tem,
da jih lahko naročnik izloči iz nadaljnjega
postopka izbire, če bodo njegovi podatki v
ponudbeni dokumentaciji neresnični in zavajajoči in ne bodo ustrezali dejanskemu
stanju;
– izjava, da ponudniku zakon ne prepoveduje sklenitve pogodbe na osnovi javnega
razpisa za izbiro dobavitelja reševalnega vozila za naročnika;
– izjava, 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

– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež, 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;
– dokazilo iz katerega je razvidno, da
ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred objavo
javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa več kot 10 dni, kot npr.
potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov
transakcijski račun ali obr. BON;
– bančna garancija ali ustrezno ﬁnančno
zavarovanje zavarovalnice v višini 2 mio
SIT, izplačljivo na prvi poziv kot garancijo za
resnost ponudbe;
– izjava ponudnika, da sprejema naročnikove plačilne pogoje oziroma 60-dnevni
plačilni rok za plačilo dobavljenega predmeta naročila in da v primeru naročnikovega
plačila pred iztekom plačilnega roka ponudnik priznava cassa sconto 0,03% na dan;
– izjava ponudnika, da bo v primeru izbora na javnem razpisu naročniku najkasneje
v 10 dneh po podpisu pogodbe predložili
bančno garancijo ali ustrezno ﬁnančno zavarovanje zavarovalnice v višini 10% pogodbene vrednosti, izplačljivo na prvi poziv, brez
ugovora, kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
– izjava ponudnika, da zagotavlja, da
ponujeno vozilo v celoti ustreza tehnični
speciﬁkaciji naročnika in zagotavlja dobavo reševalnega vozila v skladu s tehnično
speciﬁkacijo;
– izjava ponudnika, da zagotavlja, da bo
v primeru izbora za dobavo predmeta naročila sklenil z naročnikom pogodbo v skladu z
razpisno dokumentacijo ter bo zagotovili dobavo naročenega blaga na sedež naročnika,
skupaj z vsemi spremljajočimi dokumenti
(garancija, tehnična navodila itd.);
– izjava ponudnika o ponujenem garancijskem roku;
– seznam dobav reševalnih vozil v zadnjih 2 letih (reference).
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 – 90 točk,
2. dobavni rok – 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR-8B/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 9. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudnik dvigne od dneva
objave javnega razpisa, v pravni službi naročnika, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.
Ponudnik naroči razpisno dokumentacijo
pisno na naslov naročnika ali po faksu na št.
00386 - (0)2-741-09-99. V zahtevku navede
svojo identiﬁkacijsko št. za DDV ter priloži
dokazilo o vplačilu zneska 10.000 SIT, ki ga
je ponudnik nakazal na TRR naročnika št.
01287-6030923093 pri Upravi RS za javna
plačila Slovenska Bistrica, sklic: javni razpis
za reševalno vozilo.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 9. 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 roka določenega za
predložitev ponudbe.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom za sodelovanje pri javnem odpiranju ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 9. 2004
ob 14. uri, v prostorih Zdravstvenega doma
Ormož, Ulica dr. Hrovata 4, 2270 Ormož,
Slovenija.
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: 23. 8. 2004.
Zdravstveni dom Ormož
Ob-22694/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica
5, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/423-30-00,
elektronska pošta: info@sb-celje.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 Celje, kontaktni osebi: Dušanka Pekarovič in Matjaž
Štinek, Gregorčičeva ulica 7, 3000 Celje,
Slovenija, tel. 03/423-36-81, 03/423-30-76,
faks 03/423-37-57, 03/423-37-56, elektronski pošti: dusanka.pekarovic@guest.arnes.
si, matjaz.stinek@guest.arnes.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica Celje – tajništvo pomočnika direktorice za ﬁnance, kontaktna oseba: Milena Vulovič, Gregorčičeva ulica 3, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/423-30-42, faks
03/423-37-53, elektronska pošta: milena.
vulovic@guest.arnes.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža ultrazvočnega aparata in slikovno rentgenskega aparata za
potrebe Rentgenološkega oddelka.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Celje,
Oblakova ulica 5, Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop: dobava in montaža ultrazvočnega aparata za potrebe Rentgenološkega
oddelka,
2. sklop: dobava in montaža slikovno
rentgenskega aparata za potrebe Rentgenološkega oddelka.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančne garancije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po-
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nudnik mora nuditi 60 dnevni plačilni rok po
primopredaji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pravnega akta o
skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila,
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 proti ponudniku 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
uveden katerikoli drug postopek 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 je ekonomsko – ﬁnančno sposoben
za izvedbo javnega naročila in da njegovi
transakcijski računi v preteklih šestih mesecih niso bili blokirani.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjavo o zagotavljanju kvalitetnih
pooblaščenih servisov v RS in dobavi rezervnih delov v smislu s priloženimi naslednjimi dokazili (velja za vso ponujeno opremo):
– v letu 2003 veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno
opremo, s katerim pooblaščajo navedene
servise za servisiranje opreme in dobavo
rezervnih delov;
– izjavo z navedbo imen in priimkov redno zaposlenih serviserjev (vsak naveden
pooblaščen servis mora redno zaposlovati
najmanj enega serviserja), ki so usposobljeni za vzdrževanje ponujene opreme;
– certiﬁkate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s
strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v
izjavi iz druge alinee (za posamezen aparat
– sklop ponujene opreme, mora biti priložen
najmanj eden pripadajoč certiﬁkat);
– obrazce M-1/M-2 (prijava, odjava iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja), ki dokazujejo redno zaposlitev navedenih serviserjev v izjavi iz druge alinee v
pooblaščenih servisih;
– izjavi najmanj dveh odgovornih oseb
za vzdrževanje, ki sta zaposleni v dveh
različnih zdravstvenih ustanovah, ki potrjujeta brezhibno kvaliteto in pravočasnost
servisiranja (ki se nanaša na vso ponujeno
opremo) v zadnjih dveh letih in ki velja za
vse osebe, ki so navedene na certiﬁkatih iz
tretje alinee te točke. Naročnik si pridržuje
pravico, da lahko sam preveri reference glede servisa v smislu te alinee.
– ostala dokazila kot so določena v razpisni dokumentaciji.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 9. 2004.
Cena. 3.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
naročnika, ki ga ima pri Banki Slovenije št.
01100-6030276827, dvig dokumentacije je
možen le s predložitvijo potrdila o plačilu in
po predhodni enodnevni najavi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 9. 2004, do 11.
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 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 9. 2004,
ob 12. uri, sejna soba kirurgije Splošne
bolnišnice Celje, Oblakova ulica 5, Celje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 8. 2004.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-22763/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41,
faks 02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dežna obleka.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
službena obleka – dežna obleka.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostava je franko Pošta
Slovenije, d.o.o., Skladišče Maribor, PE Maribor, Zagrebška 106, Maribor.
Dobava: 80% v roku 45 dni po podpisu
pogodbe, 20% blaga sukcesivno po prejeti naročilnici v roku 30 dni po prejetem
naročilu.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1.800 kosov dežne obleke, in sicer: anorak
– 1.800 kosov in hlače – 1.800 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe in/ali konec eno leto po podpisu
pogodbe.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo posla v višini 10% od pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je najmanj 30 dni od izstavitve računa za
pretekli mesec.
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:
– dokazilo o registraciji,
– dokazilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije,
– potrdilo o nekaznovanosti,
– potrdilo o poravnanih davkih in ostalih
poslovnih obveznosti v skladu s predpisi
RS.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: obrazec BON
1/P.
Samostojni podjetniki predložijo davčne
napovedi za leta 2001, 2002 in 2003.
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. 9. 2004.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
Pošte Slovenije d.o.o. 90672-0000040025
sklic 00 0000-17. Prosimo, da dokazilo o
opravljenem plačilu in vaš točen naslov
ter davčno številko posredujete po faksu
št. 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike
vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 21. 9. 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 6. 12. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščene osebe
ponudnikov in komisija Pošte Slovenije za
izvedbo postopkov za javna naročila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 9. 2004
ob 12.30, v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 8. 2004.
Pošta Slovenije d.o.o.
Maribor
Ob-22777/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Mariboru, kontaktna oseba: mag.
Suzana Tratenšek, Slomškov trg 15, 2000
Maribor, Slovenija, tel. +386 2 23 55 391,
faks +386 2 23 55 237, elektronska pošta:
suzana.tratensek@uni-mb.si, internetni naslov: http://www.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: 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) Opis: dobava ekstra lahkega kurilnega olja.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 02_2004/05/06/07-JN.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Za oddajo javnega naročila bo izveden
omejeni postopek. Z javnim razpisom bo
naročnik ugotovil usposobljenost ponudnikov za dobavo ekstra lahkega kurilnega olja.
Naročnik bo v I. fazi postopka določenim
udeležencem, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje (so usposobljeni za izvedbo javnega
naročila), priznal status kandidata za obdobje treh let.
V II. fazi omejenega postopka bo naročnik izbrane kandidate pisno povabil k predložitvi ponudb, zato se vsa navodila v zvezi
z izdelavo ponudbe nanašajo na II. fazo
postopka.
Naročnik bo na podlagi v razpisni dokumentaciji opredeljenih meril in II. faze omejenega postopka izbral ponudnika, s katerim
bo sklenil ustrezno pogodbo. V II. fazi postopka bo, kot merilo za izbiro najugodnejše
ponudbe, upoštevana samo cena.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pedagoška fakulteta,
Koroška cesta 160, 2000 Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: orientacijska količina dobave ekstra lahkega kurilnega olja za obdobje enega leta je
ca. 760.000 litrov (v treh letih ca. 2,280.000
litrov).
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: predvidena je sukcesivna dobava
ekstra lahkega kurilnega olja (po potrebi) v
obdobju nadaljnjih treh let (predvidoma od
oktobra 2004 do oktobra 2007 – predvidoma 4x letno).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu (izpisek iz sodne
ali druge ustrezne evidence);
2. ustrezno 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);
3. 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 (potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco);
4. 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 (izpisek
iz sodne ali druge enakovredne evidence)
– potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni;
5. potrdilo, da ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane (potrdilo ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco);

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.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 13. 9. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TTR Univerze v Mariboru št. 01100-6030709059 odprt
pri UJP Slovenska Bistrica, (naročniku je
pred prevzemom razpisne dokumentacije
potrebno posredovati podatke o podjetju, ki
prevzema razpisno dokumentacijo tj. naziv,
naslov, davčno številko ter kontaktno osebo
z navedbo telefonske številke in elektronske
pošte).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 9. 2004 ali 20 dni
od odposlanja obvestila (prva alinea prvega odstavka 64. člena ZJN-1-UPB1), do 9.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 14. 9. 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: člani komisije (v II. fazi
omejenega postopka).
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: ob 10. uri,
Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000
Maribor (soba 116/I).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 8. 2004.
Univerza v Mariboru

6. potrdilo, da je član organizacije ali
združenja izvajalcev storitev, ki so predmet
javnega naročila, če je članstvo v taki organizaciji ali združenju obvezno po predpisih
države, kjer ima ponudnik svoj sedež (potrdilo organizacije ali združenja, v katerem
je članstvo obvezno);
7. izjava, da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na
področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika;
8. certiﬁkate, ki jih izdajajo pooblaščeni
organi ali druge organizacije za nadzor kakovosti, s katerimi potrdijo skladnost opreme
oziroma storitev z zahtevanimi tehničnimi
predpisi, speciﬁkacijami in standardi (certiﬁkat o kvaliteti kurilnega olja);
9. izpolnjen obrazec »izjava o nezavajajočih podatkih«;
10. izpolnjen obrazec »izjava o predložitvi certiﬁkata o kvaliteti ekstra lahkega
kurilnega olja«;
11. izpolnjen obrazec »prijava«;
12. izpolnjen obrazec »izjava«.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, 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 potrdilo, ki
ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež) – potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni;
2. potrdilo, da je ﬁnančno sposoben –
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni:
a) obrazec BON 1,
b) obrazec BON 2 oziroma,
c) potrdilo o likvidnostnem stanju (velja
za samostojnega podjetnika);
3. izpolnjen obrazec »ponudba«;
4. izpolnjen obrazec »izjava o plačilnih
pogojih in dobavi blaga«;
5. izpolnjen obrazec »izjava, da nudi 30
dnevni plačilni rok in omogoča dostavo tudi
v soboto, nedeljo in ob praznikih«;
6. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% od vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati 30 dni po datumu, ki je določen
za sprejem odločitve o izbiri najugodnejše
ponudbe;
7. izjava banke, da bo dobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti in jo
bo predložil ob sklenitvi pogodbe. Veljavnost
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je še vsaj en dan po preteku roka
za dokončno izvedbo posla.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi ali kadrovskimi zmogljivostmi:
a) seznam najpomembnejših dobav v zadnjih treh letih z vrednostmi in datumi izvedbe (za 5 pogodbenih partnerjev),
b) izpolnjen obrazec »izjava o tehnični
usposobljenosti« (avtopark),
c) izpolnjen obrazec »izjava o zagotavljanju kontrole kakovosti«;
2. navedba tehničnega osebja ali strokovnih služb, ki bodo vključeni v ponudnikovo izvedbo naročila, ne glede na to, ali so
zaposleni pri ponudniku, zlasti pa tistih, ki so
odgovorni za nadzor kakovosti;
3. izpolnjen obrazec »izjava o čiščenju
cisterne«;
4. izpolnjen obrazec »izjava o varnostni
zalogi«.

Stran
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Ob-22779/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, kontaktna oseba: Zdenka Letonja, univ. dipl. ek.,
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/45-00-262, faks 02/45-00-225, elektronska pošta: zdenka.letonja@zzv-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor, kontaktna oseba: Marjana Predan,
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/45-00-253, faks 02/45-00-225, elektronska pošta: Marjana.predan@zzv-mb.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod
za zdravstveno varstvo Maribor, kontaktna
oseba: Marjana Predan, Prvomajska ulica 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/45-00-253,
faks 02/45-00-225, elektronska pošta: Marjana.predan@zzv-mb.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:
nabava blaga po sklopih:
1. sklop: 1 kom osebno vozilo,
2. sklop: 1 kom tovorno vozilo - furgon.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Maribor, Prvomajska 1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 2 komada prevoznih sredstev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 18. 8. 2004 in/ali konec
31. 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: po razpisni dokumentaciji.
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.
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.
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 9. 2004.
Cena: 9.600 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila TRR številka 01100-6030926630.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 24. 9. 2004 do 8. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 10. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 9. 2004
ob 9. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija – kontaktna oseba Marjana
Predan, e-mail: marjana.predan@zzv-mb.si,
tel. 02/45-00-253, javna naročila – kontaktna oseba Zdenka Letonja, e-mail: zdenka.
letonja@zzv-mb.si, tel. 02/45-00-262.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 8. 2004.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

Gradnje
Št. 3.13.1/1-2004

Ob-22658/04

Podaljšanje roka
za predložitev ponud
V Uradnem listu RS, št. 88-90 z dne 13.
8. 2004 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za Obnovo gradu Podsreda (GOI
dela), (Ob-21665/04). Skladno s 25. členom
ZJN-1 (Ur. l. RS, št. 36/04-UPB1) podaljšujemo rok za predložitev ponudb na 6. 9.
2004 do 12. ure. Odpiranje ponudb bo dne
6. 9. 2004 ob 13. uri. Kraj predložitve in odpiranja ponudb ostane nespremenjen.
Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano:
20. 8. 2004.
Javni zavod Kozjanski park
Št. 8/2004

Ob-22680/04
Popravek
V javnem razpisu št. 7/2004, Ob-22012/
04, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 93,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
z dne 20. 8. 2004 za razpis »Rekonstrukcija
ceste R3-679/3090 Breg – Sevnica in izgradnja nadvoza v Orehovem« se popravi
točko IV.3.2 – Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije;
in sicer se le-ta spremeni v odstavku:
– stroški dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR: 02379-0254344403 pri
NLB.
Infra d.o.o.
Sevnica
Št. 110-1/04

Ob-22802/04

Popravek
V Uradnem listu RS. št. 93/04 z dne
20. 9. 2004 je bilo objavljeno obvestilo o
oddaji naročila za »Sistem podajalcev in
čitalcev magnetnih listkov za cestninjenje;
cestnine zaprtega sistema na AC Ljubljana-Kozina «(Ob-22143/04), št. 110-1/04.
V objavi navedenega javnega razpisa
se popravi besedilo: naslova »Sistem podajalcev in čitalcev magnetnih listkov za
cestninjenje; cestnine zaprtega sistema na
AC Ljubljana-Kozina«, ki se pravilno glasi:
»Sistem podajalcev magnetnih listkov
za cestninjenje; cestnine zaprtega sistema na AC Ljubljana-Kozina«; besedilo v
točki II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
»Sistem podajalcev in čitalcev magnetnih
listkov za cestninjenje; cestnine zaprtega
sistema na AC Ljubljana-Kozina«, ki se
pravilno glasi: »Sistem podajalcev magnetnih listkov za cestninjenje; cestnine
zaprtega sistema na AC Ljubljana-Kozina«; besedilo v točki II.1.7) Lokacija ali
mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe:
»AC Ljubljana-Kozina: CP Ljubljana-zahod,
CP Vrhnika, CP Logatec, CP Unec, CP Postojna, CP Nanos, CP Senožeče, CP Dane,
CP Divača, CP Kozina, CP Videž«, ki se
pravilno glasi: »AC Ljubljana-Kozina: CP
Ljubljana-Zahod, CP Vrhnika, CP Postojna A, CP Nanos, CP Dane, CP Videž«;
besedilo v točki III.1.1) Obvezni depoziti
in jamstva: »Vsak ponudnik mora skupaj
s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 10,950.000
SIT in veljavnostjo najmanj 142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe«, ki se pravilno glasi: »Vsak ponudnik
mora skupaj s ponudbo predložiti tudi
bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 3,240.000 SIT in veljavnostjo najmanj 142 dni po poteku skrajnega roka
za predložitev ponudbe. «Vsi ostali podatki so pravilni.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 64/2004-94
Ob-22500/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Gornji Petrovci, kontaktna oseba: Biserka Kuronja, Gornji Petrovci 31/d, 9203
Petrovci, Slovenija, tel. 02/556-90-00, faks
02/556-90-00, elektronska pošta: obcina.
gpetrovci@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.1.1) 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: 64/2004-94-BK.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja vrtca.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Gornji Petrovci.
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: začetek 2004 in/ali konec 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2% ponudbene vrednosti,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 2% ponudbene
vrednosti,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 2% ponudbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeno 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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
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: 22. 9. 2004.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno dobiti ob predložitvi
dokazila o plačilu. Plačilo na račun št. 01231-0100011769.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 9. 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: 2 meseca in/ali 60 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zastopnik ponudnika s
pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 9. 2004,
ob 11. uri, Občina Gornji Petrovci, sejna
soba, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci.
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: 18. 8. 2004.
Občina Gornji Petrovci
Ob-22501/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
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Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.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: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova ceste RT 905 Gorje – Krnica –
Mrzli Studenec.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: cesta RT-905 Krnica-Mrzli
Studenec.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 502/1.
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 30 dni.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik 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);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,

da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– celotni letni prihodek ponudnika v vsakem izmed preteklih treh poslovnih let (2001,
2002, 2003) znaša najmanj v višini trikratne
vrednosti njegove ponudbe (dokazilo: Izjava
o letnih prihodkih, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo);
– transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred oddajo
ponudbe ni bil blokiran (dokazilo: Obrazec
BON2 oziroma drugo enakovredno dokazilo
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke);
– lastna likvidna sredstva ponudnika
(brez podizvajalcev) v višini prvih štirih predvidenih obračunov ali možnost najetja kredita v enakem znesku (dokazilo: Izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev v višini
prvih štirih predvidenih obračunov, dana pod
materialno in kazensko odgovornostjo ali
potrdilo banke o možnosti najetja posojila v
višini prvih štirih predvidenih obračunov,
– pravočasno poravnane obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (dokazilo: Poročilo pooblaščenega
revizorja);
– ponudnik ima do podizvajalcev, s katerimi nastopa v ponudbi poravnane vse zapadle poslovne in ﬁnančne obveznosti (dokazilo: Izjave podizvajalcev, da ima ponudnik
do njih poravnane vse zapadle poslovne in
ﬁnančne obveznosti);
– ponudnik ima do naročnika poravnane
vse zapadle pogodbene obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora za izvedbo naročila
zagotoviti tehnične zmogljivosti (oprema in
mehanizacija) ter izpolniti vse druge zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za
javne ceste (dokazila: Popis zagotovljenih
tehničnih zmogljivosti za izvedbo javnega
naročila; Izpolnjena, podpisana in žigosana
izjava ponudnika o seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za
javne ceste);
– reference (dokazilo: Potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: Izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete, podpisana s strani ponudnika in
izvajalca kontrole).
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 27. 9. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972
– sklic na št. 18 24155 7141998-01.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 9. 2004, do 8, ure,
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
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
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ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 9. 2004,
ob 9. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/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.4) Dodatne informacije: ocenjena
vrednost naročila (skupaj z DDV) je
32,238.000 SIT.
Direkcija RS za ceste
Ob-22503/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje »Okolje« Piran, d.o.o., kontaktna
oseba: Irena Koritnik, Fornače 33, 6330 Piran, Slovenija, tel. 05/61-75-032, faks 05/
617-50-15, elektronska pošta: irena.koritnik
@ okoljepiran.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.1.6) Opis/ predmet javnega naročila:
fekalna kanalizacija Gorgo – Parecag –
del II. in III. faze.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Sečovlje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije
in popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 20. 8. 2004 in konec
31. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% orientacijske vrednosti del. Dodatni
pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
situacij v 90 dneh po potrditvi nadzornega
organa. Dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenjena gradbena pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi z statusom izvajalca gradnje 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 ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, da ima poravnane davke in prispevke,
določene z zakonom, da je predložil BON-1
in BON-2.
III.2.1.1)Pravni status – obvezna dokazila:
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– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ni ponudnik vpisan v kazensko evidenco;
– dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2)Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo davčnega urada, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi
države, kjer ima svoj sedež;
– da je ekonomsko in ﬁnančno sposoben
izvesti investicijo;
– dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3)Tehnične sposobnosti-obvezna
dokazila:
– dokazilo, da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek ali drug postopek, posledica katerega je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
– dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
Ali je zagotavljanje storitev omejeno na
določeno stroko:da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebe,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka:odprti.
IV.1.3.2)Druge prejšnje objave: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) Ekonomsko najugodnejša ponudba.
Merila navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 35.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR Javnega
podjetja Okolje Piran d.o.o., št. 10100-0032414679 pri Banki Koper, sklic na številko
00-1301, s pripisom » Za razpisno dokumentacijo- kanalizacija Gorgo- Parecag«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb:
28. 9. 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 28. 10. 2004.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 9. 2004
ob 13. uri; Javno podjetje Okolje Piran d.o.o.
– sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 8. 2004.
Javno podjetje »Okolje« Piran, d.o.o.
Ob-22516/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Izola po pogodbi št. 360-01-3/00 z dne
31. 3. 2000, Stavbenik, Servisne storitve
d.o.o. Koper, kontaktna oseba: Zdenka Kofol-Dobrila, inž. gr., Ul. 15. maja 16, 6000
Koper, Slovenija, tel. 05/640-39-53, faks
05/640-39-54, elektronska pošta: koncesija.objekti@izola.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Stavbenik, Servisne storitve d.o.o. Koper, kontaktna oseba: Zdenka
Kofor-Dobrila, inž. gr., Postojnska 5, 6310
Izola, Slovenija, tel. 05/640-39-53, faks 05/
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640-39-54, elektronska pošta: koncesija.objekti@izola.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Stavbenik, Servisne storitve d.o.o. Koper, kontaktna oseba: Zdenka
Kofor-Dobrila, inž. gr., Postojnska 5, 6310
Izola, Slovenija, tel. 05/640-39-53, faks 05/
640-39-54, elektronska pošta: koncesija.objekti@izola.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Stavbenik,
Servisne storitve d.o.o. Koper, kontaktna
oseba: Zdenka Kofor-Dobrila, inž. gr., Postojnska 5, 6310 Izola, Slovenija, tel. 05/
640-39-53, faks 05/640-39-54, elektronska
pošta: koncesija.objekti@izola.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila: rekonstrukcija in nadzidava objekta
Korte 14 ter v njem ureditev osem stanovanjskih enot, novogradnja shramb
in plinske postaje ter ureditev parkirišč.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Korte 14.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 50 500, 50 501, 50
503, 50 504.
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 naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 150 dni od oddaje naročila. Po
potrditvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja – predvidoma sredi oktobra 2004.
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.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: 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: Zakon o graditvi objektov 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.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:
pridobiti ju je mogoče do 22. 9. 2004.
Cena: 30.000 SIT.
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: prevzem razpisne
dokumentacije na podlagi potrdila o vplačilu
stroškov razpisne dokumentacije na Stavbe-

nik, Servisne storitve d.o.o. Koper, Postojnska 5 v Izoli. Plačilo razpisne dokumentacije
se nakaže na TRR Stavbenika, Servisne
storitve d.o.o. Koper št. 10100 0034770033
z navedbo predmeta naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 9. 2004, na Stavbenik, Servisne storitve d.o.o. Koper, Postojnska 5, 6310 Izola, 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. 11. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pisnimi pooblastili ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 9. 2004,
ob 10. uri, prostori Stavbenika, Servisne
storitve d.o.o. Koper, Postojnska 5, 6310
Izola.
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: 19 8 2004.
Za Občino Izola
Koncesionar Stavbenik,
Servisne storitve d.o.o. Koper
Ob-22587/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, kontaktna oseba: Martin Pavlovčič, Cesta M. Tita 51,
4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/581-04-00,
faks 04/581-04-20, elektronska pošta: info.
jeko-in@telesat.si, internetni naslov: www.
jeko-in.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, kontaktna oseba: Kristina Mejač, C. M. Tita 51,
4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/581-04-00,
faks 04/581-04-20, elektronska pošta: info.
jeko-in@telesat.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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena dela za izgradnjo plinovoda za
naselje Hrušica v Občini Jesenice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naselje Hrušica, Občina Jesenice.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): NACE 50/502,6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
v letu 2004 izvedba del (I. faza) v višini
24,000.000 SIT (z DDV), ostalo (II.faza) v
višini 12,000.000 SIT (z DDV) v letu 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 5. 10. 2004 in/ali konec
30. 9. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna bianco menica s pooblastilom za izpolnitev.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvedena
dela bo naročnik plačal na podlagi začasnih
mesečnih situacij in končne obračunske situacije. Rok plačila ne sme biti krajši od 60
dni od uradnega prejema situacije, potrjene
s strani nadzora naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodbo o sodelovanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
organu,
– obrtno dovoljenje za izvajanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
– potrdilo, da ponudniku v zadnjih petih
letih pred pričetkom postopka oddaje javnega naročila kot pravni osebi ni bila izdana pravnomočna sodna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njenim poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da je poravnal vse davke in
prispevke in druge obvezne dajatve, določene z zakonom,
– potrdilo pristojnega sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– obrazec BON 1/P in BON 2.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam ključnega tehničnega osebja
in drugih strokovnih delavcev ponudnika,
– potrdilo, da najmanj ena oseba izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po
Zakonu o graditvi objektov,
– opis ponudnikove tehnične opremljenosti in naprav (seznam strojne opreme),
potrebne za izvedbo predmeta javnega naročila,
– reference podjetja in reference podizvajalcev za istovrstna dela – seznam najvažnejših opravljenih del v zadnjih treh letih,
– izjave naročnikov o potrjenih referencah,
– izjava, da ponudnik sprejema pogoje
razpisne dokumentacije,
– lastna izjava, dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo.
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:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena – 90 točk,
2. reference – 10 točk.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 0/05-10-JR/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 9. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo
v višini 10.000 SIT (z DDV), na transakcijski
račun podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice št.
07000-0000492171 pri Gorenjski banki d.d.
Kranj, sklicevanje na številko 5000.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 9. 2004, ali 30 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 30. 11. 2004 in/ali 140 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: datum
20. 9. 2004, ob 12.30, sejna soba podjetja
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, Titova 51, Jesenice.
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: naročnik si
pridržuje pravico:
1. da ne sklene dodatka k pogodbi za
izvedbo del v letu 2005 oziroma zmanjša
obseg predvidenih del, če ne bodo zagotovljena sredstva za ta namen oziroma ne
bo zadostnega interesa krajanov naselja
Hrušica za izvedbo plinskih priključkov;
2. da bo na podlagi 89. člena ZJN-1 nove
storitve oziroma gradnje (ki bodo izvedene
v obdobju treh let od sklenitve predmetne
pogodbe – faza II), ki ustrezajo osnovnemu projektu, za katerega je bilo oddano
predmetno naročilo in so torej ponovitev
podobnih storitev ali gradenj (II. faza), oddal
naročilo po postopku s pogajanji, brez predhodne objave, istim izvajalcem.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 8. 2004.
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice
Ob-22637/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Starše, kontaktna oseba: Bojan
Grus, Starše 93, 2205 Starše, Slovenija,
tel. 02/686-48-00 ali 02/686-48-06, faks
02/686-48-10, elektronska pošta: komunala@starse.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: 410-05/2004-3.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja lokalne ceste LC 165 020 Prepolje – Brunšvik.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Starše, (Prepolje – Brunšvik).
Šifra NUTS: EO 38.
II.1.8.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.40-2.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 502,5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
ceste v dolžini 1900 m.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ustrezno ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 3,000.000 SIT.
– izjava ponudnika, da v primeru izbire
predloži ustrezno ﬁnančno zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti pogodbe.
– izjava ponudnika, da v primeru izbire
predloži ustrezno ﬁnančno zavarovanje za
odpravo napak v garancijskem roku v višini
10% vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalno 60 dni po izstavitvi situacije.
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: skladno z Zakonom o javnih naročilih
in razpisno dokumentacijo.
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: skladno z razpisno dokumentacijo.
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. ponudbena cena – največ 70 točk,
2. reference s priporočili – največ 20
točk,
3. plačilni pogoji – največ 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 410-05/2004-3.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 9. 2004.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR 01315-0100009011 s sklicem 410-05-2004-3.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 9. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 9. 2004,
ob 10.30, sejna soba II, Občina Starše, Starše 93.
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.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 8. 2004.
Občina Starše
Št. 110-1/04
Ob-22667/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV divizije 4,
3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-204,faks 01/30-68-206, elektronska pošta: oto.
rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov: www.
dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
kontaktna oseba: Simon Brlek, univ. dipl.
inž., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/72-34-923, faks 01/72-34-330,
elektronska pošta: simon.brlek@dd-ceste.
si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o., kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-253,
faks 01/30-68-206, internetni naslov: www.
dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba sistema za nadzor in vodenje
prometa, odsek 6: Vransko-Blagovica;
pododseka 6/1: Vransko-Trojane.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Odsek AC Vransko–Blagovica; pododsek 6/1: Vransko–Trojane.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba sistema za nadzor in vodenje prometa,
ki obsega:
– izvedbo in postavitev portalov,
– postavitev kamer video nadzora in detekcije,
– izvedba napajanja vse opreme z električno energijo in povezava s TK kabli,
– namestitev vse strojne in programske
opreme v komandni center v AC bazi Vransko.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 5 mesecev 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 68,400.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz kredita EIB.
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,
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ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za
dokazovanje ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirano bilanco oziroma izpisek iz
bilance stanja.
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 najpomembnejših
opravljenih del kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju ali podizvajalec,
za istovrstna dela, kot je predmet javnega
naročila (izvedba opreme za nadzor in vodenje prometa), v zadnjih petih letih;
– seznam glavne izvajalčeve opreme,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Uradni list RS, št. 53 z dne
14. 5. 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 12. 10. 2004.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo
na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z virmanom na TRR št. 02923-0014562265 pri
Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 12. 10. 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. 2. 2005.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 10. 2004
do 10. ure, v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
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: 20. 8. 2004.
Družba za avtoceste v RS - DARS d.d.
Ob-22676/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Celje, Oddelek za okolje
in prostor ter komunalo, in Javne naprave
d.o.o., kontaktni osebi: Milka Leskošek, Meta
Širca, Teharska c. 49, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 03/425-64-00, faks 03/425-64-12.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javne naprave javno podjetje
d.o.o., tajništvo, Teharska cesta 49, 3000

Celje, Slovenija, tel. 03/425-64-00, faks 03/
425-64-12.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Javne naprave javno podjetje d.o.o., tajništvo, Teharska cesta 49, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/425-64-00, faks 03/425-64-12.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija in rekultivacija komunalnega
odlagališča Bukovžlak skladno s programom prilagoditve pravilniku o odlaganju
odpadkov – vzdrževalna dela.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Odlagališče Bukovžlak
– Teharje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sanacija in rekultivacija komunalnega odlagališča
Bukovžlak skladno s programom prilagoditve pravilniku o odlaganju odpadkov – vzdrževalna dela.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 10. 2004 in/ali konec
1. 4. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v vrednosti 2,500.000 SIT in veljavnostjo do
15. 1. 2005;
– izjava banke, da bo v primeru, če bo
ponudnik izbran, izdala bančno garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
vrednosti 5,000.000 SIT;
– izjava banke, da bo v primeru, če bo
ponudnik izbran izdala bančno garancijo za
odpravo napak v garancijski dobi v vrednosti
5,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ponudbena cena je ﬁksna, račun je plačljiv v roku
60 do 90 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:
– registracija za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega razpisa,
– ponudnik ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti,
– ponudnik ni bil kaznovan za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem,
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– reference ponudnika na razpisanem
področju,
– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek in ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe,
– poravnani davki in prispevki ter druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države RS,
– zoper ponudnikove vodstvene delavce ni bila izdana pravnomočna odločba za
kazniva dejanja, ki je povezano z njihovim
poslovanjem,
– ekonomska in ﬁnančna sposobnost.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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– izpis iz sodnega registra, izjava o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, o nekaznovanju vodstvenih delavcev ter potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivih dejanj v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, potrdilo, da ponudnik ni v
postopku stečaja ali likvidacije, potrdilo o
poravnanih davkih in prispevkih.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo ustreznega organa, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, obrazec BON
1 in BON 2.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: spisek referenc na podobnih
delih.
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:
– cena – 70%,
– reference – 30%.
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 21. 9. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pogoji in način
plačila znesek 10.000 SIT (DDV je že vključen) je potrebno nakazati na transakcijski
račun Javnih naprav, d.o.o. Teharska c. 49,
3000 Celje, št. 06000-0141787818 pri Banki Celje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 9. 2004, do 11.
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. 1. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
in ostali.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 9. 2004,
ob 11.30.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 8. 2004.
Mestna občina Celje
Oddelek za okolje in prostor ter
komunalo
Javne naprave d.o.o.

izbrisane; ponudnik mora imeti zavarovano
svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila
nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi
z opravljanjem njegove dejavnosti, skladno
32. in 33. člen ZGO-1; ponudnik mora imeti
izpolnjene obveznosti do svojih podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov; ponudnik
mora izpolniti in podpisati izjavo o sposobnosti izvedbe javnega naročila; ponudnik
mora imeti izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika; ponudniku ne sme biti na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika. Če ponudnik sam ne
izpolnjuje pogoja o registraciji dejavnosti, ga
lahko izpolni kumulativno (skupaj) s svojim
podizvajalcem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
biti ekonomsko-ﬁnančno sposoben za izvedbo predmetnega javnega naročila; Pogoj v predmetnem postopku oddaje javnega
naročila (priznanje sposobnosti) je ta, da je
znašala višina letnih celotnih skupnih prihodkov ponudnika v preteklih poslovnih treh
letih (2001, 2002, 2003) najmanj v višini
trikratne ponujene vrednosti ter, da ponudnikov transakcijski račun v zadnjih šestih
mesecih ni bil blokiran. Če ponudnik posluje manj kot tri leta ali, če ponudnik v letih
2001 in/oziroma 2002 ne izpolnjuje pogoja višine prihodkov, morajo znašati celotni
skupni prihodki v preteklem letu (namesto
trikratne) najmanj štirikratno ponujeno vrednost predmetnega javnega naročila; Pogoj v
predmetnem postopku oddaje javnega naročila (priznanje sposobnosti) je ta, da mora
biti ponudnik sposoben ﬁnancirati izvedbo
javnega naročila. Če ponudnik sam ne izpolnjuje teh pogojev, jih lahko izpolni kumulativno (skupaj) s svojim podizvajalcem,
medtem ko pogoj ﬁnančne sposobnosti, da
ponudnikov transakcijski račun v zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran, mora izpolnjevati
vsak podizvajalec.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: da ponudnik razpolaga z najmanj naslednjo tehnično opremo in mehanizacijo, ki jo bo uporabil za izvedbo predmetnega javnega naročila: 6 tovornih vozil nosilnosti 15 t, 6 tovornih vozil nosilnosti 10 t, 3
bagerje goseničarje 20 t, 4 rovokopače 8t, 1
rovokopač z udarnim kladivom 8 t, 1 buldožer 20 t, 1 valjar z ježem 13 t, 1 avtodvigalo,
1 komplet varilne opreme, 4 skladiščne kontejnerje, drobno mehanizacijo: vibro plošča
200 kg, kompresor 15 m3, merilna optična
naprava, geodetski instrumenti (teodolit); da
najmanj ena po tehnologiji ali obsegu razpisnim pogojem enakovredna kompostarna – referenčna kompostarna – uspešno
obratuje, kar pomeni, da ne presega predpisanih emisijskih vrednosti za tovrstne objekte, ki veljajo v Republiki Sloveniji in/ali v
državah EU in zagotavlja kvalitetni končni
produkt (predelani kompost); da ponudnik
zagotavlja dobavo nadomestnih/obrabljivih
delov za tehnološko opremo kompostarne
še za najmanj 15 let po začetku obratovanja kompostarne. Dobava nadomestnih/obrabljivih delov mora biti zagotovljena v roku
48 ur po izdanem zahtevku; da ponudnik (na
delovno-pravni ali obligacijsko-pravni osnovi) razpolaga s kvaliﬁciranim in izkušenim
vodilnim in drugimi strokovnim osebjem, ki
bodo sodelovali pri izvedbi razpisanih del;
da ponudnik (na delovno-pravni ali obligacijsko-pravni osnovi) razpolaga z najmanj
tremi osebami, ki izpolnjujejo pogoje za od-

Ob-22679/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ptuj, kontaktna oseba: Alenka Korpar, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/748-29-91 ali 748-29-63, faks
02/748-29-98, elektronska pošta: Alenka.
korpar@ptuj.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 : »JN št.2: gradnja kompostrane CERO Gajke«, št. 352-06-10/
04-503.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba gradnje kompostarne in dograditev komunalne infrastrukture na Cero
Gajke.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Center za ravnanje z
odpadki Gajke v Spuhlji, Dornavska cesta
26, 2250 Ptuj.
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:
ocenjena vrednost javnega naročila znaša:
530,000.000 SIT (brez DDV).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 18. 10. 2004 in/ali konec
30. 4. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe (v
višini 50,000.000 SIT); ponudnik, ki bo uspel
na javnem naročilu bo moral predložiti še:
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v višini 10% pogodbene
vrednosti), bančno garancijo za izpolnitev
pogodbenih obveznosti - samo v primeru,
če pri izvedbi sodelujejo tudi podizvajalci (v
višini podizvajalskih pogodb), 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
se izvede po začasnih mesečnih in končni
situaciji v roku 60 dni od prejema.
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: naročnik bo priznal sposobnost
vsem ponudnikom, ki bodo s predložitvijo
ustreznih dokazil izpolnili pogoje o pravnem
statusu, ekonomski in ﬁnančni sposobnosti
ter tehnični sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri organu države, v
kateri ima sedež; 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; zoper ponudnika ne
sme biti uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava;
ne sme biti uveden katerikoli drug postopek
podoben predhodno navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima sedež
- velja samo za ponudnike s sedežem v
tujini; ponudnik mora imeti poravnane davke in prispevke v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež; da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral; ponudnik ne
sme biti kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
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govornega vodjo del za zahtevne objekte po
drugem odstavku 77. člena ZGO-1, in sicer
za: gradbena in zaključna dela, za električne inštalacije in strojne inštalacije. Če
ponudnik sam ne izpolnjuje teh pogojev, jih
lahko izpolni kumulativno (skupaj) s svojim
podizvajalcem.
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 * št. 352-06-10/
04-503.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 9. 2004.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na enotni zakladniški račun Mestne občine Ptuj,
št. 01296-0100016538, s pripisom »gradnja
kompostarne na CERO Gajke«, pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 29. 9. 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 vključno z 28. 12. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika in kopijo
osebnega dokumenta. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika. Odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 9. 2004
ob 10. uri, v veliki sejni sobi Mestne občine
Ptuj, št. 8/II, Mestni trg 1, Ptuj.
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: naročnik
bo skladno z drugim odstavkom 89. člena ZJN-1-UPB-1 izbranemu ponudniku
oddal tudi nadaljnje faze izvedbe kompostarne do končne predvidene kapacitete
12.000 t vhodnega materiala / leto, v kolikor bodo izpolnjene vse zahteve tega člena
ZJN-1-UPB-1.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 8. 2004.
Mestna občina Ptuj
Ob-22693/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kontaktni osebi: Maja Mally, Višnja
Delak, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/232-07-67, faks 01/232-19-48,
elektronski pošti: maja.mally@gov.si, visnja.
delak1@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, sektor za investicije, kontaktni osebi: Maja Mally, Višnja Delak, Slovenska 54/I, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/232-07-67, faks 01/232-19-48, elektronski pošti: maja.mally@gov.si, visnja.delak1@gov.si.
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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.
Izvedba s kakršnimikoli načini gradnje,
ki ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: adaptacija objekta bivše vojašnice v
Škofji Loki za potrebe Centra za socialno
delo Škofja Loka.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Škofja Loka.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: adaptacija objekta bivše vojašnice v Škofji Loki za
potrebe CSD Škofja Loka.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 8 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti,
– garancijo 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: proračun
Republike Slovenije; rok plačila 60 dni po
prevzemu in potrditvi sanacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru skupne ponudbe
je potrebno predložiti še pravni akt o skupni
izvedbi 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:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence.
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
2. 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 izda Ministrstvo za pravosodje
– Kazenska evidenca.
Izjava, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
Potrdilo ne sem biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije ali drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja;
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drugi
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima ponudnik sedež.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence.
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.

4. da ni kaznovan za dejanja v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje
– Kazenska evidenca.
Potrdilo ne sem biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
5. da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima sedež;
ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati.
Potrdilo izda davčni ali drug pristojni
organ, kjer ima ponudnik svoj sedež.
Potrdilo ne sem biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
6. da predloži obrazec BON-1/P za leto
2003 iz katerega mora biti razvidno, da:
– v letu 2003 ni izkazal nekrite izgube iz
poslovanja;
– je število dni blokad transakcijskih računov v preteklih 6 mesecih, vključno do
dneva sestavitve obrazca enako 0 (nič);
– je čisti prihodek od prodaje v letu 2003
večji od ponudbene vrednosti in je celotna
gospodarnost večja ali enaka 1.00.
Samostojni podjetniki priložijo obrazec
1/SP in potrdilo o solventnosti od njihovih
poslovnih bank.
Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
7. da podpiše izjavo, da je podal podatke
za vse transakcijske račune, ki jih ima odprte pri bankah.
8. da podpiše izjavo, da mu zakon ne
prepoveduje skleniti pogodbo;
9. da podpiše izjavo o nezavajajočih podatkih;
10. da predloži izjavo, da ima pravočasno
in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do svojih dobaviteljev, podizvajalcev
in kooperantov in mnenje pooblaščenega
revizorja;
Poročilo pooblaščenega revizorja ne
sme biti starejše od 15 dni od dneva odddaje ponudbe.
11. da predloži izjavo o zavezah do svojih dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev;
12. da predloži seznam treh primerljivih objektov, zgrajenih v zadnjih petih letih
(reference), (večji objekt je objekt, katera
površina je nad 800 m2).
Obrazcu morajo biti priložena potrdila
naročnikov in sicer za vsak objekt, ki ga
ponudnik v obrazcu navaja, sicer reference
ne bodo priznane.
13. da predloži seznam ključnega
tehničnega osebja z njihovimi referencami;
14. da predloži seznam podizvajalcev;
15. da predloži osnovne podatke o podizvajalcih;
16. da predloži izjave podizvajalcev;
17. da predloži izjavo o plačilnih pogojih;
18. da predloži terminski plan izvedbe,
prikazan v delovnih dnevih, do dokončanja
vseh pogodbenih del;
19. da predloži izjavo o ponujenem garancijskem roku;
20. da predloži originalno garancijo banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti, po
priloženem vzorcu;
21. da predloži originalno izjavo banke
oziroma zavarovalnice po priloženem vzorcu, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti in jo bo predložil ob
sklenitvi pogodbe;
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22. da predloži originalno izjavo banke
oziroma zavarovalnice po priloženem vzorcu, da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10%
pogodbene vrednosti in jo bo predložil ob
končnem obračunu.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
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: z dne 6. 8. 2004, 5376-21401/
04.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena,
2. reference.
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 23. 9. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 9. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 9. 2004,
ob 14. uri, Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, sektor za investicije, Slovenska 54/I.
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: 23. 8. 2004.
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve

VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: ukrep 1.4. enotnega programskega dokumenta Slovenije
2004-2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 8. 2004.
Občina Trbovlje

Ob-22697/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Trbovlje, kontaktna oseba: Nives Kropivšek, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-34-788, faks 03/56-27-986,
elektronska pošta: nives.kropivsek@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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba komunalnega opremljanja OIC Trbovlje–Hrastnik, Nasipi–Spodnji plato.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Trbovlje, Nasipi.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.

II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ponudba se izdela v celoti.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 12. 10. 2004 in/ali konec
30. 9. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene cene.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
60 dneh po potrditvi mesečnih situacij.
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: obrazec ponudbe, ponudbeni predračun, izjava o sprejetju razpisnih pogojev,
izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: obvezna dokazila po 1. točki 42. člena
ZJN-1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o ekonomski in ﬁnančni sposobnosti,
– brazec BON-1 in BON-2,
– dokazilo o poravnanih davkih in drugih
obveznostih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam osebja odgovornega za izvedbo javnega naročila,
– seznam primerljivih referenc v zadnjih
3 letih.
IV.1) Vrsta postopka: odprt.
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,
2. plačilni pogoji.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 40306-2-127/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 9. 2004.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati na podračun pri UJP št.
01329-0100018122. Pri dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo
o vplačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 9. 2004 ali 37 dni
od odposlanja obvestila, ob 10. uri.
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: 60 dni od navedenga skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnika z
veljavnimi pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 9. 2004
ob 11. uri, Občina Trbovlje-sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
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Ob-22705/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Hrastnik, kontaktna oseba: Janez Kraner, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, Slovenija, tel. 03/565-43-50, faks 03/564-40-41,
elektronska pošta: zupan@hrastnik.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba komunalnega opremljanja OIC
Podkraj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: OIC Podkraj Hrastnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v celoti.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 10 mesecev od oddaje naročila.
Začetek 1. 10. 2004 in/ali konec 30. 6. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v 60
dneh po potrditvi mesečnih situacij.
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: obrazec ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: obvezna dokazila po 1. točki 42. člena
ZJN-1A.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec BON 1 IN BON 2,
– dokazilo o poravnanih davkih in drugih
obveznostih do države,
– izjava banke o izstavitvi bančne garancije za dobro izvedbo del.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam odgovornih oseb za izvedbo
naročila,
– reference za zadnja tri leta.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena,
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2. plačilni pogoji,
3. garancija.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 9. 2004.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na račun
pri Banki Slovenije 01234-0100018218, dvig
razpisne dokumentacije ob predložitvi dokazila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 9. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov
z veljavnimi pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 9. 2004,
ob 11. uri, Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, 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: če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: ukrep 1.4 enotnega programskega dokumenta Slovenije
2004-2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 8. 2004.
Občina Hrastnik
Ob-22762/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kobarid, kontaktna oseba: Jana Fratina, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, Slovenija,
tel. 05/389-92-16, faks 05/389-92-10.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: EDIl inženiring d.o.o. Nova
Gorica, kontaktna oseba Edi Melinc dipl.
inž. grad., Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/333-03-50, 041/
634-494, faks 05/302-54-00, elektronska
pošta: em_ edil.inzeniring@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: EDIl inženiring d.o.o. Nova Gorica, kontaktna oseba Edi Melinc dipl. inž.
grad., Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica,
Slovenija, tel. 05/333-03-50, 041/634-494,
faks 05/302-54-00, elektronska pošta: em_
edil.inzeniring@siol.net.
1.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isto
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: EM/OC-V.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja komunalne infrastrukture za
obrtno industrijsko cono v Kobaridu –
vzhod, I.II.III. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kobarid.
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: komunalna infrastruktura.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila,
začetek 5. 10. 2004 in/ali konec 31. 10.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe;
– bančna garancija za kvalitetno izvedbo posla;
– bančna garancija 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: gradbena 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: skladno z 29. členom ZJN-1A.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po ZJN-1A. 29. člen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1 oziroma
bilanca stanja za leto 2003.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: podano v razpisni dokumentaciji.
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 15. 9. 2004.
Cena: 24.000 SIT.
Pogoji in način plačila TRR št: 04750-0000515412 pri NKBM d.d. področje Nova Gorica.
Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti osebno na sedežu podjetja EDIL inženiring d.o.o. Nova Gorica, Erjavčeva 2, 5000
Nova Gorica ob predhodni najavi vsak dan
med 9. in 10. uro.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 9. 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: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 9. 2004
ob 13.15, Občina Kobarid, 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: 23. 8. 2004.
Občina Kobarid
Ob-22776/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Dravograd, kontaktna oseba Nataša Jevšnikar, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, Slovenija, tel. 02/878-30-11, faks
02/878-32-84, elektronska pošta: natasa.
jevsnikar@dravograd.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: 351-01-366/2003-24.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nadzidava, adaptacija in delna adaptacija Osnovne šole Dravograd.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dravograd.
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 370,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe, konec 30. 9. 2006.
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 pristojnem sodišču
ali drugem organu.
b) Da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno, 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 sedež ali, 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.
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.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo
(A) Najnižja cena = 80 točk
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče): št. referenc na enakih ali
podobnih objektih, kot je predmet razpisa =
maks. 20 točk.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 9. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške v višini
5.000 SIT za plačilo razpisne dokumentacije, naj ponudniki poravnajo z virmanom
na TRR 01225-0100009832 – za razpisno
Osnovna šola Dravograd, pri UJP Radlje
ob Dravi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 9. 2004 ali 26 dni
od odposlanja obvestila do 12. ure.
Ponudba mora biti pravilno označena z
napisom '' Ne odpiraj, Ponudba za Osnovno
šolo Dravograd'', z naslovom ponudnika na
hrbtni strani.
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: 23. 9. 2004
ob 12. uri, Občina Dravograd.
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: 23. 8. 2004.
Občina Dravograd

4. Študije idejne rešitve za ureditev
odseka »črne točke« Kamnik – Ločica –
Ob-20522/04
5. Študije idejne rešitve za ureditev odseka »črne točke« Vreme – Ribnica na
R2-405/1018 – Ob-20523/04
6. Študije idejne rešitve za ureditev odseka »črne točke« skozi naselje Dravograd
G1-1/0240 – Ob-20525/04
ki so bili objavljeni v Uradnem listu RS,
št. 80 z dne 23. 7. 2004.
Direkcija RS za ceste

Ob-22806/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Kranj, kontaktna oseba:
Franc Markun, gradb. inž., Slovenski trg 1,
4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/237-31-42,
faks 04/237-31-07, elektronska pošta: franc.
markun@kranj.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja cestnega omrežja in komunalne
infrastrukture v naselju »Britof – Voge«,
lociran na SZ od obstoječe regionalne
ceste Preddvor–Kranj, med naseljema
Britof in Milje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: zemljišče meji na SZ in
Z strani na kanjon reke Kokre, na J strani
na obstoječe naselje Britof in na JV strani
na regionalno cesto R1-210/1107 Preddvor
– Kranj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
cestnega omrežja in komunalne infrastrukture v naselju »Britof–Voge« je potrebno:

skladno z že izdelano projektno dokumentacijo PGD, PZI, št. proj. P 080/03 izdelati:
– izvesti vsa gradbena, obrtniška, strojno
in elektro instalacijska dela v naselju »Britof
– Voge« (cestno omrežje in komunalna infrastruktura),
– vsa GOI dela morajo biti izvedena in
predana najmanj v obsegu in kvaliteti, kot je
navedeno v projektni dokumentaciji PGD in
PZI, v skladu z veljavnimi predpisi, standardi
in ostalo pozitivno zakonodajo,
– v času garancijske dobe bo moral ponudnik sprotno odpravljati morebitne reklamacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: pričetek izvajanja del 1. 12. 2004,
konec gradnje 31. 8. 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: čas v mesecih: 1 mesec od oddaje naročila; začetek 30. 8. 2004 in konec
30. 9. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
a) Glavni pogodbeni izvajalec del naročniku del izstavi takoj ob podpisu pogodbe
akceptni nalog v višini 10% pogodbenega
zneska, za izvedbo del v pogodbeno določenih rokih.
b) Glavni pogodbeni izvajalec del dodatno zavaruje kvaliteto izvedbe del z akceptnim nalogom in menično izjavo v višini 10%
pogodbene vrednosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: 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: objava dne 4. 7. 2003.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena
ali:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče od 30. 8. 2004 dalje.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TRR 01252-0100006472 pri Banki Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 30. 9. 2004 do 10. ure.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija naročnika del.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 9. 2004
ob 11. uri, MO Kranj, Slovenski trg 1; soba
št. 9.
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: 19. 8. 2004.
Mestna občina Kranj

Storitve
Št. 011-04-2004

Ob-22674/04

Razveljavitev razpisa
1. Študija prometno varnostne analize z
dimenzioniranjem in predlogom optimalne
ureditve križišča Laško 1 – Obi-20518/04
2. Študija prometno varnostne analize z
dimenzioniranjem in predlogom optimalne
ureditve križišča Ozeljan – Ob-20520/04
3. Študije idejne rešitve za ureditev odseka »črne točke« Črmošnjice – Črnomelj
– Ob-20529/04

Št. 16-33/04

Stran

Ob-22663/04

Popravek
V javnem razpisu za predmet javnega
naročila: Organizacija, vodenje in izvajanje
čiščenja, transportnih in kurirskih del, obljavljenem dne 30. 7. 2004 v Uradnem listu
RS, št. 84, Ob-20751/04, se popravi III.2.1)
točka 7, tako, da pravilno glasi:
7. da bo vključil v organizacijo, vodenje,
izvajanje in strokovni nadzor 47 delavcev,
ki so in bodo zaposleni pri naročniku, razporejeni pa pri izvajalcu na delovnih mestih
centralne službe za čiščenje, transportna in
kurirska dela.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Ob-22504/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Servis skupnih služb
vlade, kontaktna oseba: Klemen Šket, Gregorčičeva 27/A, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. + 386 1 478 18 26, faks + 386 1 478 18
78, elektronska pošta: Klemen.sket@gov.si,
internetni naslov: www.gov.si/sssv.
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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 6.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: številka JN: 56/04 VV;
številka zadeve 363-33/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
najem s postopnim odkupom – ﬁnančni leasing neopremljenih, ﬁnaliziranih
poslovnih prostorov za potrebe Davčne
uprave RS, Davčnega urada Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPC 6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: najem s
postopnim odkupom – ﬁnančni leasing neopremljenih, ﬁnaliziranih poslovnih prostorov
za potrebe Davčne uprave RS, Davčnega
urada Maribor.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 2005 in/ali konec
28. 2. 2030.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 10,000.000 SIT.
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III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila računov je 30. dan od datuma uradnega
prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
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:
1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
2. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. Proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi, v kateri državi ima
sedež;
4. Ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države;
5. Mnenje pooblaščenega revizorja;
6. Ponudnik mora biti ﬁnančno in poslovno sposoben, tj. ponudnik mora izkazovati
pozitivno poslovanje oziroma ni imel v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva izdaje
ustreznega bonitetnega obrazca;
7. dokazilo o lastništvu – (zemljiškoknjižni izpisek, pravnomočno gradbeno dovoljenje);
8. tehnični opis objekta.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Pravne osebe: fotokopija izpiska iz
sodne ali druge ustrezne evidence, ﬁzične
osebe: fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS;
2. Fotokopija potrdila Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco,
Ljubljana, Župančičeva 3, 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 ter potrjen obrazec
izjave, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem;
3. Fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali
druge enakovredne evidence;
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Pravne osebe: fotokopija potrdila
BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2003;
Fizične osebe: fotokopija davčne napovedi
za leto 2003, potrjena s strani pristojne izpostave DURS;
2. Mnenje pooblaščenega revizorja, ki ni
starejše 15 dni od oddaje ponudbe;
3. Originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
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1. Originalni zemljiškoknjižni izpisek, ki
ne sme biti starejši od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe, ali v primeru, da pridobitni
naslov še ni izveden v zemljiški knjigi, notarsko overjeno fotokopijo pridobitne listine,
ali v primeru, da je ponujena nepremičnina
v fazi izgradnje, pravnomočno gradbeno dovoljenje;
2. Tehnični opis objekta.
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
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena – 100 točk (ponder, 0,6),
2. lokacija – 29 točk (ponder 0,4),
3. roki vselitve – 20 točk (ponder 0,4),
4. ustreznost – tehnične zahteve – 10
točk (ponder 0,4).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: številka JN: 56/04
VV; številka zadeve 363-33/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 9. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu zneska 5.000 SIT na številko računa:
01100-6300109972, model 18, sklic: 15202-7141998-2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 9. 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. 12. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 9. 2004
ob 9.30, Servis skupnih služb Vlade RS,
Gregorčičeva 27a, 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: vsa vprašanja
v pisni obliki na naslov naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 8. 2004.
Servis skupnih služb vlade
Ob-22528/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, po
pooblastilu tudi za navedene članice Univerze v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo,
kontaktna oseba: odvetnica Breda Razdevšek, Slomškova 4, Ljubljana, Aškerčeva 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/439-16-30,
faks 01/439-16-34, elektronska pošta: breda.razdevsek@odvetnika-bb.com.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Univerza v Ljubljani, Filozofska

fakulteta, kontaktna oseba: Tonka Karas,
Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/241-10-64, faks 01/425-93-37, elektronska pošta: tonka.karas@ff.uni-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Univerza
v Ljubljani, Filozofska fakulteta, kontaktna
oseba: Anica Perko, Aškerčeva 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-10-12, faks
01/425-62-33.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 14.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
storitve čiščenja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: različne lokacije v Ljubljani, razvidno iz razpisne dokumentacije.
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:
Filozofska
fakulteta
15.400 m2,
– sklop 2: Fakulteta za strojništvo
3.743 m2.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcija ponudbe mora biti veljavna
do 31. 12. 2004.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 1. 2005 do 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,500.000 SIT z veljavnostjo 31. 12.
2004.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe rok
plačila 30 dni od izstavitve 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 za izpolnjevanje pogojev tega javnega naročila predložiti
dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež - ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike;
2. 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 priloži potrdilo Ministrstva za
pravosodje;
3. ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila (če je dovoljenje
zahtevano s posebnimi predpisi) - ponudnik
priloži dokazilo pristojnega organa, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti, če je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom (dovoljenje
upravne enote ali obrtno dovoljenje);
4. ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave - ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni
podjetniki);
5. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve - ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS);
6. da je ﬁnančno in poslovno sposoben –
da ponudnikov/i transakcijski račun/i v zadn-
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jih šestih mesecih pred izdajo ni/so bil/i blokiran/i, ponudnik priloži BON 2 (AJPES) ali
potrdilo/a ponudnikove poslovne/ih bank/e
in BoN-1/P (potrdila za vse odprte transakcijske račune), ki so/je izdan/i največ 30 dni
pred zaključkom razpisnega roka, oziroma
za samostojne podjetnike BON-1/SP;
7. da je navedel točne podatke glede obveznih pogojev - ponudnik izpolni, žigosa in
podpiše krovno izjavo (krovno izjavo naj ponudnik priloži na začetku svoje ponudbe).
Ponudnik mora priložiti vse zahtevane
dokumente, potrdila in izpolnjene obrazce, saj bo v nasprotnem primeru izločen iz
postopka nadaljnjega obravnavanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: zajeto v točki III.2.1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: zajeto v točki
III.2.1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava – navedeno v razpisni
dokumentaciji.
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.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
Filozofska fakulteta:
– cena – 50 točk,
– izjava o zaposlitvi – 30 točk,
– kadri – 10 točk,
– reference – 10 točk;
Fakulteta za strojništvo:
– cena – 80 točk,
– kadri –10 točk,
– reference – 10 točk.
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:
ogled prostorov 6. 9. 2004, in sicer ob 9. uri
na Filozofski fakulteti v Ljubljani in 11. uri na
Fakulteti za strojništvo.
Pridobiti jo je mogoče vsak delovni dan
od 9. do 11. ure v sobi št. 033 Filozofska fakulteta , Aškerčeva 2, Ljubljana do datuma
in ure predvidene za oddajo ponudb.
Cena 8.000 SIT + 20% DDV, skupaj
9.600 SIT.
Pogoji in način plačila: zainteresirani
ponudniki nakažejo navedeni znesek na
podračun pri UJP 01100-6030707216, sklic
na številko 253103.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 9. 2004 med 7.30
in 7.45 v sobi 524 na Filozofski fakulteti v
Ljubljani, Aškerčeva 2.
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 ter za časa trajanja pogodbe - 36 mesecev od sklenitve 1.
1. 2005 do 31. 12. 2007.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: lastniki ali pooblaščene
osebe na podlagi predloženega poooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 9. 2004
ob 8. uri, UL, Filozofska fakulteta, Aškerčeva
2, Ljubljana, soba št. 521.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 8. 2004.
Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Ob-22635/04
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,
kontaktna oseba: Damijan Vodnjov, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-87-400, faks 01/47-87-422.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, kontaktna oseba: Damijan Vodnjov,
Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/309-42-22, faks 01/309-42-30.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za okolje, prostor
in energijo, kontaktna oseba: Mani Šefran,
vložišče, II. nadstropje, Dunajska 48, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-73-20, faks
01/478-74-22.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za okolje, prostor in energijo, kontaktna oseba: Mani Šefran, vložišče, II. nadstropje,
Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-73-20, faks 01/478-74-22.
II.1) Opis: izvajanje inženirskih storitev
za izvedbo investicijskih projektov na področju vodne infrastrukture in sanacij naravnih nesreč.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kKategorija storitve: 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 402-00-8/2004-66.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje inženirskih storitev za izvedbo investicijskih projektov na področju
vodne infrastrukture in sanacij naravnih
nesreč.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: na sedežu ponudnika in na
terenu (območje RS).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: inženirske storitve (podrobneje navedeno v razpisni dokumentaciji).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 26 mesecev od sklenitve pogodbe, začetek: leto 2004, konec leto 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji
predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 20,000.000 SIT z veljavnostjo
do 27. 1. 2005 in izjavo banke, da bo v primeru, če bo ponudnik izbran in bo sklenjena
pogodba, izdala garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
ﬁnancira razpisana dela v celoti iz sredstev
proračuna RS in poravnava plačila v skladu
z Zakonom o izvrševanju proračuna RS,
podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je ﬁksna, avansi niso možni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci
oziroma zunanjimi strokovnimi sodelavci. V
primeru skupnega nastopanja pri ponudbi
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pa mora skupina ponudnikov, samo v primeru, da bo izbrana na javnem razpisu, priložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
2. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane; da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
3. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila
4. da je predložil v razpisni dokumentaciji zahtevane inštrumente ﬁnančnega zavarovanja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
5. odgovorni nosilec naloge mora biti univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva in
mora imeti najmanj 8 let delovnih izkušenj
s področja vodenja inženirskih storitev za
investicijske projekte infrastrukture,
6. odgovorni nosilec naloge mora imeti
vsaj tri reference s področja vodenja inženirskih storitev za investicijske projekte
infrastrukture za obdobje zadnjih pet let,
7. da je število ostalih sodelavcev na
projektu vsaj pet s sledečo minimalno kadrovsko zasedbo:
– 1 univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva - hidrotehnična smer,
– 1 univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva,
– 1 univerzitetni diplomirani ekonomist
in
– 1 univerzitetni diplomirani pravnik s
pravosodnim izpitom,
8. člani projektne skupine tehnične stroke morajo izpolnjevati pogoje za odgovornega projektanta ustrezne stroke in imeti pri
pristojni poklicni zbornici opravljen strokovni
izpit po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1,
Uradni list RS št. 110/02),
9. da opcija (veljavnost) ponudbe ni krajša od 120 dni od datuma za predložitev
ponudb,
10. da izpolnjuje pogoje, povezane z določbami o varstvu pri delu, zaposlovanju in
delovnimi pogoji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Člani projektne skupine tehnične stroke
morajo izpolnjevati pogoje za odgovornega
projektanta ustrezne stroke in imeti pri pristojni poklicni zbornici opravljen strokovni
izpit po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1,
Uradni list RS št. 110/02).
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:
B1) spodaj navedena merila
1. ponudbena cena,
2. reference članov projektne skupine,
3. kadrovska zasedba projektne skupine.
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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 vsak delovni dan od
9. do 15. ure, v petek do 14.30, na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, Ljubljana,
Dunajska 48, Mani Šefran, vložišče v II.
nadstropju, do 24. 9. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na račun 01100-6300109972, sklic na številko 18 25119 7141998 - 23410004 z navedbo »plačilo
razpisne dokumentacije za izvajanje inženirskih storitev za izvedbo investicijskih projektov na področju vodne infrastrukture in
sanacij naravnih nesreč«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 9. 2004 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum:
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost:
do 27. 1. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 9. 2004
ob 12. uri, Ljubljana, Einspielerjeva 6, sejna
soba št. 220A v II. nadstropju.
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: razpisna dokumentacija ni na voljo v elektronski obliki.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 8. 2004 .
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo
Ob-22771/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Skupnost socialnih zavodov Slovenije, kontaktna oseba: Boris Koprivnikar, Letališka
cesta 3c, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/
520-80-00, faks 01/520-80-06, elektronska
pošta: info@ssz-slo.si, internetni naslov:
www.ssz-slo.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: 09.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje storitev notranjega revidiranja
za članice Skupnosti socialnih zavodov
Slovenije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naslovi so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: revizija celotnega poslovanja zavodov, članov
Skupnosti, ki so imeli po zaključnem računu
2003 obseg celotnega prometa 500 mio SIT
ali več, točno število zavodov je opredeljeno
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v razpisni dokumentaciji – okvirno število je
34 zavodov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila 30 dni po izvedeni reviziji v konkretnem
zavodu in prejemu računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila, pri pristojnem
organu države, v kateri ima sedež;
– 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 in/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; ali 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.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: da je ﬁnančno in
poslovno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da razpolaga z zadostnimi kadrovskimi
zmogljivostmi za izvedbo predmeta javnega
naročila;
– da zagotavlja izvedbo storitev v skladu
s predpisanimi določili veljavnih zakonskih in
podzakonskih aktov v Republiki Sloveniji;
– predstavitev postopka in metode dela
notranjega revidiranja v skladu z načeli notranjega revidiranja, standardi za notranje
revidiranje Slovenskega inštituta za revizijo
in usmeritvami za državno notranje revidiranje.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise:
– Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o javnih ﬁnancah;
– Zakon o revidiranju;
– Pravilnik o usmeritvah za usklajeno
delovanje sistema notranjega nadzora javnih ﬁnanc;
– Standardi notranjega revidiranja;
– Ostali veljavni zakoni in predpisi, ki se
nanašajo na izvajanje razpisanih storitev.
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:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 60%,
2. ocena predstavitve postopka, metode
dela notranjega revidiranja in oblike ter obseg svetovanja – 25%,

3. 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 13. 9. 2004.
Cena: 5.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: potrdilo o plačilu
zneska na TR št. 01100-6030307867 s pripisom za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje 13. 9. 2004, do 11.
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. 10. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 9. 2004,
ob 12. uri, Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Letališka cesta 3c. Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 8. 2004.
Skupnost socialnih zavodov Slovenije
Ob-22774/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, kontaktna oseba: Janez Bučar in Iztok
Kopriva, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-73-00, faks 01/589-73-47,
elektronska pošta: Iztok.kopriva@z-blagovnerezerve.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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje kontrole blaga, last Zavoda RS za
blagovne rezerve.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: skladišča v Republiki
Sloveniji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
izvajanje kontrole količine in kakovosti živilskega in neživilskega blaga, in sicer:
1. kontrola žit ob prevzemu in ob odpremi iz skladišč,
2. izvajanje kontrole ostalega živilskega
blaga,
3. izvajanje
intervencijskih
kontrol
živilskega blaga, skladišč in skladiščnih naprav za živilsko blago,
4. izvajanje kontrol mineralnih olj in plinov,
5. izvajanje
intervencijskih
kontrol
neživilskega blaga, skladišč in skladiščnih
naprav za neživilsko blago in
6. svetovanje na področju živilskega in
neživilskega blaga.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT.
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 3% ponudbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj 30 dnevni plačilni rok.
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: prvi odstavek 42. člena ZJN-1, 1.
točka, 2. točka, 3. točka; četrti odstavek 42.
člena ZJN-1, 2. točka, prvi odstavek 42.a
člena ZJN-1, 1. točka, 2. točka.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra, ki dokazuje
zadnje pravno veljavno stanje (dokazilo ne
sme biti starejše od 30 dni);
– odločba upravne enote, da podjetje izpolnjuje vse z zakonom predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
(izpisek ne sme biti starejši kot 30 dni);
– izpisek iz sodne evidence, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek (izpisek ne sme biti starejši kot 30 dni);
– potrdilo, ki ga izda davčni organ, da
ima ponudnik poravnane davke in prispevke
(potrdilo ne sme biti starejše kot 30 dni);
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
(izpisek ne sme biti starejši kot 30 dni).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– originalni obrazec BON 1 in BON 2
(od katerih BON 2 ne sme biti starejši od
30 dni, BON 1 pa mora vsebovati podatke
za zadnja tri obračunska leta ali podatke iz
bilance uspeha in podatke iz revidirane bilance stanja za zadnja tri obračunska leta in
potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov
poslovni račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne
predložijo obrazca BON 2),
– seznam številk vseh transakcijskih
računov ponudnika,
– potrdilo o referencah.
Naročnik bo za priznanje ekonomske in
ﬁnančne sposobnosti upošteval naslednje:
– da ponudnik v preteklih šestih mesecih
ni imel blokiranega poslovnega računa (zap.
št. 6 v obrazcu BON 2 ali potrdilo poslovne
banke);
– da je ponudnik v zadnjih treh letih opravil najmanj osem različnih kontrol, in sicer:
najmanj štiri kontrole žit, najmanj dve kontroli drugega živilskega blaga in najmanj dve
kotroli mineralnih olj in plinov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi,
– izjava ponudnika o varstvu pri delu.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge predpise: Zakon o blagovnih rezervah
(Uradni list RS, št. 60/95) in drugi veljavni

I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Dejana Kneževič, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-27-41,
faks 01/474-27-02, elektronska pošta: dejana.knezevic@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
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:
nabava opreme za meritve in vodenje v
RTP Koper.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: RTP Koper.
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: podrobna speciﬁkacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
skupne ponudbene vrednosti z vključenim
DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: avansa ni, plačilni rok je 60 dni od
dneva izstavitve računa, gotovinsko plačilo
po opravljeni dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbi mora biti
predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih izvajalcev 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
sposobnosti:
– ponudnik mora imeti potrjeno pozitivno
referenco(za zadnjih 5 let) za en računalnik
polja enakega tipa kot ponujeni, ki je v pogonu na 110 kV polju prenosnega omrežja
UCTE interkonekcije,
– garancijski rok za dobavljeno opremo
je 24 mesecev od dokumentiranega prevzema opreme,
– plačilni rok je 60 dni od datuma izdaje
računa.
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.3.2) 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. skupna ponudbena cena – 80%,
2. reference – 20%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:

predpisi o kontroli živilskega in neživilskega
blaga, ki veljajo v Republiki Sloveniji.
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: Ob-22312/04 z dne 20. 8.
2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od
najpomembnejšega do najmanj pomembnega, kjer je to mogoče):
1. najnižja cena,
2. reference.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 10. 2004 do
10. ure.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanom na
račun Zavoda RS za blagovne rezerve pri
UJP št. 01100-6030230073 s pripisom »javni razpis za kontrolo blaga«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 4. 10. 2004 do
11. 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 23. 1. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: strokovna komisija,
pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 10. 2004
ob 12. uri, Dunajska 106, sejna soba v VII.
nadstropju.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 8. 2004.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 29/3429/2004
Ob-22517/04
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:
Blaž Traven, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-27-51, faks 01/
474-27-02, elektronska pošta: blaž.traven@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT +1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 125/2004
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 9. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 9. 2004 ob
10. uri, Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, dvorana D, IV. nadstroje.
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: 20. 8. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Gradnje
Št. 102/3425/2004
Ob-22518/04
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:
Martin Hostnik, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-25-75, faks 01/
474-24-42, elektronska pošta: martin.hostnik@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kontaktna oseba: Andreja Mihevc, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/
474-24-33, faks 01/474-24-42, elektronska
pošta: andreja.mihevc@eles.si, internetni
naslov: www.eles.si.
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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pripravljalna dela za rekonstrukcijo stikališča RTP 110/35/20 kV Koper: gradbena in elektromontažna dela ter dobava
jeklene konstrukcije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: RTP 110/35/20/10 kVKoper.
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: podrobna speciﬁkacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
skupne ponudbene vrednosti z vključenim
DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: podrobnosti so navedene v razpisni
dokumentaciji.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbrano skupino
izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbi mora
biti predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev 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
sposobnosti:
Rok izvedbe:
– začetek del 4. 10. 2004 oziroma do
20. 10. 2004 izdelana in dostavljena jeklena
konstrukcija v RTP; do 25. 11. 2004 izvedba
temeljenja v vgradnjo nožnih delov, do 20.
11. 2004 montaža DV stebra,
– garancijski rok za izvedena dela je najmanj 36 mesecev od prevzema,
– plačilni rok je 60 dni od dneva izstavitve računa,
– podizvajalec za dobavo jeklenih konstrukcij mora imeti vsaj eno referenco z že
izdelanim DV stebrom v zadnjih petih letih,
kar dokaže z izjavo, v kateri navede lokacijo stebra, št. pogodbe in naročnika ter leto
izdelave,
– podizvajalec za elekromontažna dela
mora imeti vsaj eno referenco z že izvedenimi elektromontažnimi deli na RTP in
daljnovodu v zadnjih petih letih, kar dokaže
z izjavo, v kateri navede lokacijo stebra, št.
pogodbe in naročnika ter leto izdelave.
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.3.2) 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 cen.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT +1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 133/2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 9. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 9. 2004
ob 10. uri, Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana D, IV. nadstropje.
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: 20. 8. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Storitve
Ob-22805/04
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: Damjan Stevanovič, 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.
1.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor - Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
kontaktne osebe: Damjan Stevanovič, 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.
1.3) 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 02/2-00-107, elektronska
pošta: milan.nezmah@elektro-maribor.si.
1.4) 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.1.3) Vrsta javnega naročila: kategorija
storitve I A-storitev št. 1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
strojne in elektro instalacije na objektih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: na lokaciji Elektro Maribor,
d.d., Vodovodna ulica 2, 2000 Maribor.
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) Količina ali obseg javnega naročila: strojne in elektro instalacije na objektih. Ocenjena vrednost javnega razpisa je
41,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 4 mesece 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
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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:
– cena: 90 točk;
– reference: 8 točk;
– rok plačila: 2 točki.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 17. 9. 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: 23. 9. 2004 ob 8. uri.
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 prijav.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 9. 2004
ob 9. uri.
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: Damjan Stevanovič tel. 22-00-246 in Milan Nežmah, tel.
02/22-00-127.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 8. 2004.
Elektro Maribor
Javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.

IV.4.4) Ali je odločitev žirije za naročnika
zavezujoča: da.
IV.4.5) Imena izbranih članov žirije: dr.
Miro Kline, mag. Maja Pak, mag. Mateja
Tomin Vučkovič, Marjan Hribar, Andrej Drapal, Miran Zupanič.
VI.1) ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se natečaj nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 8. 2004.
Slovenska turistična organizacija

Javni razpis za natečaj
Ob-22584/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Slovenska turistična organizacija, kontaktna
oseba: mag. Mateja Tomin Vučkovič, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/58-91-840, 850, faks 01/58-91-841,
elektronska pošta: Mateja.vuckovic@slovenia-tourism.si, internetni naslov: www.slovenia-tourism.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 prijave za sodelovanje/projekte: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.

II.1.1) Naslov natečaja, ki ga je določil
naročnik: anonimni natečaj za kreativno
zasnovo in produkcijo TV spota v okviru
akcije Slovenija poživlja v letu 2005.
II.1.2) Opis
Slovenska turistična organizacija želi s
predmetnim natečajem pridobiti kreativno
rešitev in produkcijo TV spota kot orodja
tržnega komuniciranja slovenskega turizma
v letu 2005 v okviru akcije Slovenija poživlja. S pomočjo TV spota bo Slovenska
turistična organizacija nadgradila osnovni
program trženja slovenskega turizma. Na
osnovi idejne rešitve zasnove TV spota, ki
bo kot najboljša izbrana v okviru predmetnega natečaja, bo Slovenska turistična organizacija oddala še naročilo izvedbe oziroma
produkcije TV spota.
II.1.3) Lokacija: Slovenija.
II.1.4.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPC): 13.
III.1) Merila za izbiro udeležencev:
– ustreznost glede na formulo znamke slovenskega turizma in nadgradnjo
obstoječe akcije ”Slovenija poživlja” 30
točk,
– izvirnost kreativne in vsebinske zasnove scenarija – 30 točk,
– izvedljivost zasnove – 20 točk,
– cenovni vidik izvedbe zasnove – 10
točk,
– reference – 10 točk.
Maksimalno število točk, ki jih lahko pridobi posamezni ponudnik, je 100.
III.2) Ali je udeležba omejena na določeno
stroko: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila, ki se bodo upoštevala pri
vrednotenju projektov:
– ustreznost glede na formulo znamke slovenskega turizma in nadgradnjo
obstoječe akcije ”Slovenija poživlja” 30
točk,
– izvirnost kreativne in vsebinske zasnove scenarija – 30 točk,
– Izvedljivost zasnove – 20 točk,
– cenovni vidik izvedbe zasnove – 10
točk,
– reference – 10 točk.
Maksimalno število točk, ki jih lahko pridobi posamezni ponudnik, je 100.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 9. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 9. 2004 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, ki jih kandidati lahko uporabljajo: slovenski.
IV.4.1) Število in vrednost nagrad, ki se
bodo podelile: naročnik bo predvidoma trem
rešitvam podelil nagrade. Prvo nagrado bo
dobila rešitev, ki bo imela največ točk, drugo
nagrado bo prejela rešitev, ki bo na drugem
mestu po prejetih točkah, tretjo nagrado pa
rešitev, ki bo na tretjem mestu po prejetih
točkah. Naročnik bo podelil naslednje nagrade:
– 1. nagrada: 500.000 SIT,
– 2. nagrada: 400.000 SIT,
– 3. nagrada: 300.000 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne podeli nobene nagrade ali da ne podeli katere
od predvidenih nagrad, če dela ne ustrezajo
zahtevam iz te razpisne dokumentacije.
IV.4.2) Podatki o izplačilih vsem
udeležencem: ni drugih izplačil.
IV.4.3) Ali je javno naročilo storitev, ki
sledi natečaju, treba oddati zmagovalcu ali
zmagovalcem natečaja: ne.
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Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Št. 404-08-213/2004-10
Ob-22507/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks 01/
431-90-35, 01/471-17-30.
Oddelek II: predmet javnega naročila:
akumulatorji za bojna in motorna vozila.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: MORS-127/2004-ODP-akumulatorji za bojna in motorna vozila.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je bil nakup akumulatorjev za bojna in
motorna vozila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v
direktivah.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila
– skupna vrednost ponudbe z vključenim
DDV– utež 0,50;
– rok dobave akumulatorjev v dnevih po
prejemu naročilnega lista s strani naročnika
(ne manj kot 8 dni) – utež 0,20;
– garancijski rok za celotno količino akumulatorjev (ne manj kot 12 in ne več kot 60
mesecev) – utež 0,20;
– 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.1) Oddaja in vrednost javnega naročila:
javno naročilo se ni oddalo, saj naročniku ni
bila predložena nobena ponudba.
Naročnik bo javno naročilo ponovil pod
drugačnimi pogoji v letu 2005.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 404-08-213/2004-2, z dne 11. 6.
2004, Ob-15618/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 8. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Ob-22509/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Primorska, d.d., kontaktna oseba:
Miran Žnideršič, Erjavčeva 22, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00, faks
05/339-67-31, internetni naslov: www.elektro-primorska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: merilne in krmilne naprave (števci in stikalne ure) za merjenje
električne energije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 68,7 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena,
– način plačila,
– rok plačila
– kakovost,
– rok dobave.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6 / 2004-B, Elektronabava, d.o.o., kontaktna oseba: Gregor Slavič,
Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-93-00, faks 01/589-94-09,
elektronska pošta: info@elektronabava.si,
internetni naslov: www.elektronabava.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 141,969.490 SIT,
najnižja ponudba 141,969.490 SIT, najvišja
ponudba 141,969.490 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo. ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Uradni list RS, št. 47, z dne
30. 4. 2004, 5923/04-11125/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2004.
Elektro Primorska, d.d.
Ob-22510/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Primorska, d.d., kontaktna oseba:
Miran Žnideršič, Erjavčeva 22, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00, faks
05/339-67-31, internetni naslov: www.elektro-primorska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: oprema za daljinsko
vodenje progovnih ločilnih mest v SN
omrežju z montažo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena,
– terminski plan izvedbe,
– rok plačila,
– reference,
– način plačila,
– kakovost.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
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javno naročilo št. 6 / 2004-B: Tehmar, d.o.o.,
kontaktna oseba: Samo Kalač, Panonska
ulica 30, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/
450-15-00, faks 02/450-15-50, elektronska
pošta: tehmar@tt-mb.si, internetni naslov:
www.tt-mb.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 66,399.857,50 SIT.
Najnižja ponudba 66,399.857,50 SIT,
najvišja ponudba 67,676.010 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Uradni list RS, št. 38, z dne
16. 4. 2004, 5304/04-9654/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2004.
Elektro Primorska, d.d
Ob-22519/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta,
po pooblastilu tudi za navedene članice
Univerze v Ljubljani: Pedagoška fakulteta,
Medicinska fakulteta, Fakulteta za strojništvo, Naravoslovnotehniška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo, kontaktna oseba:
odvetnica Breda Razdevšek, Slomškova
4, 1000 Ljubljana, Aškerčeva 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/439-16-30, faks
01/439-16-34, elektronska pošta: breda.
razdevsek@odvetnika-bb.com.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
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: JR 1/2004.
II.5) Kratek opis: nabava pisarniškega
materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): okvirne vrednosti po članicah Univerze v Ljubljani (brez DDV), Filozofska fakulteta 34,000.000 SIT, Pedagoška fakulteta 17,000.000 SIT, Medicinska fakulteta
40,000.000 SIT, Fakulteta za strojništvo
26,000.000 SIT, Naravoslovnotehniška fakulteta 10,000.000 SIT, Biotehniška fakulteta 10,000.000 SIT, Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo 10,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– cena 80%,
– rok dobave 10%,
– reference 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR-1/2004: DZS d.d.
Divizija Veleprodaja, kontaktna oseba: Peter Petkovšek, Mali trg 6, 1538 Ljubljana,
Slovenija.
Extra-Lux d.o.o, kontaktna oseba: Marjan Dermastija, Cesta na Brdo 49, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 594.077 SIT,
najvišja ponudba 687.408 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 54-55, z dne 21.
5. 2004, Ob-13866/04.

VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Ob-22581/04
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: Vital Hribar, Verovškova
70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-97-60, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: vital.hribar@energetika-lj.si; internetni naslov: http://www.holdingljubljana.
si/energetika.
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: VOD-22/04.
II.5) Kratek opis: izbira motornega vozila – tovorno vozilo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 7,800.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti; s pogajanji,
brez predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena vrednost – 70 točk,
– pogostost obveznega vzdrževanja – 10
točk,
– reference – 10 točk,
– število servisov – 5 točk,
– rok dobave – 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. VOD-22/04: Gimpex,
d.o.o., kontaktna oseba: Bojan Rogič, Ločna
10a, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. 01/
200-71-40, faks 01/200-71-60, elektronska
pošta: gimpex@gimpex.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost
5,931.744 SIT; najnižja ponudba: 5,931.744
SIT, najvišja ponudba: 5,931.744 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: VOD-22/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 28.
7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 002.
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.7) Drugi podatki: javno naročilo se je
oddalo samo za sklop A), za sklop B) se bo
javno naročilo nadaljevalo po postopku s
pogajanji brez predhodne objave.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 8. 2004.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-22592/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Živilska šola Maribor, kontaktna oseba: Branka Božič, Park mladih 3, 2000 Maribor, Slo-
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venija, tel. 02/331-34-32, faks 02/331-30-48,
elektronska pošta: Zivilska-sola.mb@guest.
arnes.si.
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: prehrambeno blago.
II.5) Kratek opis: prehrambeno blago po
sklopih: mleko in mlečni izdelki, zelenjava
in sadje, moka in testenine, zmrznjeni prehrambeni izdelki, slaščičarske surovine in
dodatki, sladki izdelki, pijače in ostalo prehrambeno blago.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,420.355 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 1/2004 – mleko in
mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne d.d.,
kontaktna oseba: Eva Merdausl, Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/
588-15-00, faks 01/588-18-85, elektronska
pošta: eva.meradusl@lj-mlek.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 2,805.168,40
SIT/najvišja ponudba 3,546.188,08 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 1/2004 – zelenjava in sadje: Pitus, d.o.o., kontaktna oseba:
Marjan Žavcar, Pesnica 14/a, 2201 Zgornja
Kungota, Slovenija, tel. 02/656-55-61, faks
02/656-55-62.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 454.354,90
SIT/najvišja ponudba 726.855,62 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 1/2004 – moka in
testenine: Ž Mlinotest d.d., kontaktna oseba:
Milan Marc, Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/364-45-00, faks
05/364-45-16, elektronska pošta: komerciala@mlinotest.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 1,761.235,33
SIT/najvišja ponudba 2,422.760,33 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2004 – zmrznjeni prehrambeni izdelki: Ledo d.o.o, kontaktna oseba: Tjaša Preskar, Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana Črnuče, Slovenija, tel. 01/563-22-77,
faks 01/561-32-10, elektronska pošta: ledo@siol.net,.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez
DDV): najnižja ponudba 1,638.271,83 SIT/najvišja ponudba 2,341.557,20 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 1/2004 – slaščičarske
surovine in dodatki, izbrani so 4 dobavitelji:
Rams d.o.o., kontaktna oseba: Simona Ričko, Počehova 14/d, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/229-76-80, faks 02/252-35-06,
elektronska pošta: rams@siol.net.
Cena: 1,205.818,70 SIT.
Pegros d.o.o, kontaktna oseba: Petra
Košir Gramc, Pongrac 9 c, 3302 Griže, Slovenija, tel. 03/710-39-80, faks 03/710-39-80,
elektronska pošta: pegros@siol.net.
Cena: 382.387,50 SIT.
Pekarna Vrhnika d.d., kontaktna oseba:
Meta Kumše, Idrijska 21, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/563-24-14, faks 01/563-24-12,

elektronska pošta: trg.crnuce@pekarna-vrhnika.si.
Cena: 2,006.985 SIT.
AGRID d.o.o, kontaktna oseba: Igor Stibilj, Cesta goriške fronte 46, 5290 Šempeter
pri Gorici, Slovenija, tel. 05/393-80-93, faks
05/393-80-94, elektronska pošta: agrid@siol.net.
Cena: 1,037.479,20 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 172004 – sladki izdelki: Mercator-SVS d.d., kontaktna oseba:
Nives Štefančič, Rogozniška cesta 8, 2250
Ptuj, Slovenija, tel. 02/780-71-00, faks 02/
749-53-77, elektronska pošta: nives.stefancic@mercatro.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 2,317.229,30
SIT/ najvišja ponudba 2,459.614,70 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 1/2004 – pijače:
ERA-SV d.o.o, kontaktna oseba: Milan Domunkoš, Ob Dravi 3 a, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/788-00-10, faks 02/788-00-20,
elektronska pošta: milan@petlja.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 4,312.577,50
SIT/najvišja ponudba 4,508.413,10 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 1/2004 – ostalo
prehrambeno blago: ERA-SV d.o.o, kontaktna oseba: Milan Domunkoš, Ob Dravi 3
a, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/788-00-10,
faks 02/788-00-20, elektronska pošta: milan@petlja.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 3,213.270,60
SIT/najvišja ponudba 4,268.341,50 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 27.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 58, z dne 28. 5.
2004, Ob-14300/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 8. 2004.
Živilska šola Maribor
Št. 11/04-12
Ob-22649/04
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 cesta 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: 11/04 JNb.
II.5) Kratek opis: dobava, demontaža
stare in montaža nove RTG cevi za CT
aparat Hispeed DX/i.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,000.000 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. 11/04 JNb: IRIS Mednarodna trgovina d.o.o., kontaktna oseba:
Saša Jesenovec Ljubojević, Cesta v Go-
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rice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/
242-78-37, faks 01/242-78-57, elektronska
pošta: Sasa.jesenovec@iris.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,726.130 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: 16.
7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Uradni list RS, št. 66, z dne
18. 6. 2004, 4069-1635804.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 8. 2004.
Splošna bolnišnica Brežice
Št. 30
Ob-22661/04
Ali je to naročilo vključeno v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
1.I) Uradno ime in naslov naročnika:
Bolnišnica za zdravljenje in rehabilitacijo
kroničnih pljučnih bolnikov in podaljšano
splošno-bolnišnično nego Sežana, Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana, Slovenija, tel.
05/707-40-00, faks 05/734-12-02, elektronska pošta: bolnica.sezana@siol.net.
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: 01/2004-B.
II.5) Kratek opis: dobava ultrazvočnega aparata za kardiološko in žilno diagnostiko.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno – 40%,
– garancijski rok – 20%,
– reference – 20% in
– plačilne pogoje – 20%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Gorenje GTI, d.o.o., Partizanska 12, 3320
Velenje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez
DDV): najnižja cena ponudbe, ki je enaka
pogodbeni ceni: 12,720.000 SIT, najvišja
cena ponudbe: 16,616.640 SIT.
V.5.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 01/2004-B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročil:
8. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 25, z dne 19. 3.
2004, Ob-6863/04.
VI.6) Ali se je javno naročilo nanaša na
projetk/program, ki se ﬁnacira iz sredstev
EU: ne.
Bolnišnica Sežana
Ob-22678/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za ﬁnance, Carinska uprava RS,
kontaktna oseba: Barbara Gašperlin, Šmar-
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tinska 55, 1532 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/
478-38-00, faks 01/478-39-00, elektronska
pošta: gcu.carina@gov.si, internetni naslov:
www.carina.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPC 36.1, 36.11,
36.12.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 433-01/12-2004.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je nakup pohištva (miz, omar, stolov,
predalnikov, samostoječih obešalnikov,
lesenega korita) za carinski urad Brežice, Celje, Dravograd, Koper, Maribor in
Nova Gorica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 5,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena,
2. reference.
Merilo pod točko 1 (cena) predstavlja
80% vrednosti. Merilo pod točko 2 (reference) predstavlja 20% vrednosti.
ad 1) Cena se je preračunala v točke po
naslednji formuli:
minimalna cena × 100
Cena v točkah = -----------------------------------ponujena cena
Najnižja cena je prejela največje število
točk.
ad 2) Ponudnik je prejel:
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 1.000.000 SIT – 2 točki,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 1.000.001 SIT do 5.000.000 SIT
– 4 točke,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 5.000.001 SIT do 10.000.000 SIT
– 8 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti nad 10,000.000 SIT – 16 točk.
Ponudnik je za predložene reference lahko prejel največ 100 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 433-01/12-2004: Lesnina
inženiring d.d., kontaktna oseba: Bine Kladnik, Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/472-06-43, faks 01/436-21-91 in
01/436-13-90, elektronska pošta: bine.kladnik@lesnina-inzeniring.si, internetni naslov:
www.lesnina-inzeniring.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,929.100 SIT, najnižja
ponudba 1,929.100 SIT, najvišja ponudba
3,014.500 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.
8. 2004,
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 77/04, z dne 16.
7. 2004, Ob-19223/04.
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: 23. 8. 2004.
Ministrstvo za ﬁnance,
Carinska uprava RS
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Št. 33
Ob-22699/04
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. 01/477-97-11,
faks 01/477-97-13, elektronska pošta: snaga@snaga.si, internetni naslov: http://www.
holdingljubljana.si/snaga/.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR B 7/04.
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:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na.
– cena brez davka: 30 točk,
– preseganje osnovnih tehničnih zahtev:
30 točk,
– dobavni rok: 10 točk,
– servis: 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR B 7/04: Man gospodarska vozila Slovenija d.o.o., Brnčičeva 35,
1231 Ljubljana Črnuče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 48,219.900 SIT,
najnižja ponudba 48,219.900 SIT / najvišja
ponudba 48,219.900 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: JR B 7/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 15.
7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Uradni list RS, št. 66, z dne
18. 6. 2004, Ob-16494/04.
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: 20. 8. 2004.
Snaga,
Javno podjetje d.o.o.
Št. 404-08-323/2004-14
Ob-22801/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna oseba: Sonja Jekovec, 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 207/2004-PSP, nakup izolirnih dihalnih aparatov AUER s pripadajočimi rezervnimi deli.
II.5) Kratek opis: izolirni dihalni aparati
AUER BD 96-S-Z s pripadajočo opremo
ter transportni kovčki za IDA.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 3,400.000 SIT.

IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na opredeljene
zahteve naročnika iz povabilne dokumentacije.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 207/2004-PSP –
izolirni dihalni aparati AUER s pripadajočimi
rezervnimi deli: MI STAR II d.o.o., kontaktna
oseba: Brigita Velše, Tbilisijska 85, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/242-83-20, faks
01/242-83-24, elektronska pošta: mi-star@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): - vrednost pogodbe:
7,860.996 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: 404-08-323/2004-14.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 30.
7. 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: 17. 8. 2004.
Ministrstvo za obrambo RS

Gradnje
Št. 3/2004
Ob-22508/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Miren-Kostanjevica, kontaktna oseba:
Aleš Vodičar, Miren 129, 5291 Miren, Slovenija, tel. 05/330-46-70, faks 05/330-46-82,
elektronska pošta: Mojca@Miren-Kostanjevica.si, internetni naslov: www.miren-kostanjevica.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dozidava in delna sanacija vrtca Miren.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 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:
Final d.d., kontaktna oseba: Cesta 25. junija
1/F, 5000 Nova Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 67,972.204,33 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Uradni list RS, št. 61, z dne
4. 6. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 8. 2004.
Občina Miren-Kostanjevica
Ob-22511/04
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 javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-96,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.11.22.31-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: RTV-021/2004-2L-OME/G.
II.5) Kratek opis: izdelava in montaža
jeklenih antenskih stolpov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT (z DDV).
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ekonomska cena – 90 točk, ki je razdeljena na 5 podmeril,
– garancija – 10 točk.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 021/2004-2L-OME/G.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 24.
6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 55 z dne 21. 5. 2004, Ob-12860/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: noben kandidat ni
izpolnil vseh pogojev za priznanje sposobnosti.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2004.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-22512/04
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 javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-96,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.20.00.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-014/2004-1L-ODP/G.
II.5) Kratek opis: elektroinštalacijska
dela – jaki tok.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT (z DDV).

IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ekonomska cena – 90 točk, ki je razdeljena na 5 podmeril,
– garancija – 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-014/2004-1L-ODP/G:
Elektro Češnovar d.o.o., Ljubljana, Zaloška
cesta 147, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 30,000.000 (z DDV).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 014/2004-1L-ODP/G.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 16.
6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Uradni list RS, št. 53, z dne
14. 5. 2004, Ob-12503/04.
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: 18. 8. 2004.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-22527/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Prevalje, kontaktna oseba: Marjetica
Tasič Bukovec, Trg 2a, 2391 Prevalje , Slovenija, tel. 02/82-46-100, faks 02/82-46-124,
elektronska pošta: meta.bukovec@prevalje.
si, internetni naslov: www.prevalje.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.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN03/2004.
II.5) Kratek opis: ureditev vodovodne
infrastrukture na SZ delu naselja Leš
(razširitev vodovodnega omrežja za odsek Kresnik–Ladra s priključitvijo na
glavni vodovod Prevalje) v letu 2004.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 26,310.308 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na
1. cena (80%),
2. usposobljenost (10%),
3. reference (10%).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 03/2004: Ivartnik SGD,
Splošna gradbena dela d.o.o., kontaktna
oseba: Janez Mačič, Dolga Brda 39a, 2391
Prevalje, Slovenija, tel. 02/82-34-300, faks
02/82-33-192, elektronska pošta: matjaž.
ivartnik@sgn.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 22,114.170,52 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Vrednost (brez DDV): 11,098.710,50 SIT,
delež: 50%.
VI.1) ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 90000-0016/2004-12.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 12.
8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 66 z dne 18. 6.
2004, Ob-16596, in popravka Uradni list RS,
št. 74, z dne 9. 7. 2004, Ob-18721.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da; če se, navedite projekt/program in
kakršen koli uporaben sklic: SAPARD za
ukrep št. 4
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 8. 2004.
Občina Prevalje
Ob-22582/04
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: Dušan Hrib, Verovškova
70, p. p. 2374, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-96-70, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: dusan.hrib@energetika-lj.si, internetni naslov: http://www.holdingljubljana.
si/energetika.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PI-30/04.
II.5) Kratek opis:
– izvedba toplotnih postaj in priključnih vročevodov za objekte na območju
Kosez – Ulica bratov Učakar 16-18, 20-22,
24-26, 28-30 (niz B),
– izvedba toplotnih postaj in priključnih vročevodov za objekte na območju
Kosez – Ulica bratov Učakar 4-6, 8-10,
12-14 (niz A).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 53,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
a) nepravilne ali nesprejemljive ponudbe
na odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. PI-30/04: IMP Promont
montaža, d.o.o., kontaktna oseba: Damjan
Močnik, Pot k sejmišču 30, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel. 01/537-46-41,
faks 01/537-37-26, elektronska pošta: info@imp-pro-mont.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost 56,212.158,47 SIT; najnižja ponudba 56,212.158,47 SIT, najvišja ponudba
56,212.158,47 SIT.
Valuta: slovenski tolar (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: PI-30/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 27.
7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: javno naročilo se je
oddalo samo za sklop A), za sklop B) se bo
javno naročilo nadaljevalo po postopku s
pogajanji brez predhodne objave.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 8. 2004.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana d.o.o.
Št. 35205-20/2004-104
Ob-22589/04
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: izgradnja vodovoda Kunova.
II.5) Kratek opis: izgradnja vodovoda v
dolžini 3400 m.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 29,166.666,55 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– rok izvedbe,
– garancijski rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 35205-20/2004-213: Mariborski vodovod d.d., kontaktna oseba: Branko Stupan, Jadranska cesta 24, 2110 Gornja
Radgona, Slovenija, tel. 02/320-77-00, faks
02/320-34-60, internetni naslov: http://www.
mb-vodovod.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 23,347.551,42 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: 35205-20/2004-213.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 3.
8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 53, z dne 14. 5.
2004, Ob-12369/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 8. 2004.
Občina Gornja Radgona
Št. 52/2004
Ob-22590/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Trnovska vas, kontaktna oseba: Irena Polič, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska
vas, Slovenija, tel. 02/757-95-11, faks 02/
757-16-61, elektronska pošta: Obcina.irena.
polic@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 501,503.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 640-02/2004-1.
II.5) Kratek opis: izgradnja objektov
osnovne šole, vrtca in telovadnice Trnovska vas.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 310,000.000 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. 640-02/2004-1: Granit d.d. Proizvodnja, trgovina in storitve,
kontaktna oseba: Peter Kosi, univ. d. inž.
gr., Ljubljanska cesta 69, 2310 Slovenska
Bistrica, Slovenija, tel. 02/844-30-00, faks
02/818-14-28.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 308.394.411 SIT,
najnižja ponudba 308,394.411 SIT, najvišja
ponudba 371,145.633,30 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. 640-02/2004-1: Granit d.d.
Proizvodnja, trgovina in storitve, kontaktna
oseba: Peter Kosi, univ. d. inž. gr., Ljubljanska c. 69, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, tel. 02/844-30-00, faks 02/818-14-28.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 308,394.411 SIT,
najnižja ponudba 308,394.411 SIT, najvišja
ponudba 371,145.633,30 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 640-02/2004-1.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 16.
8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 43/2004 Ob-17789/04 z dne 2.
7. 2004.
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: 17. 8. 2004.
Občina Trnovska vas
Št. 110-1/04
Ob-22669/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža video kamer OB AC in izvedba instalacij.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,000.000 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:
ARBA PLUS d.o.o. Črnuče, Pot v smrečje 3,
1231 Črnuče,Slovenija.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena 72,848.437,20
SIT, najnižja ponudba 72,848.437,20 SIT/
najvišja ponudba 88,503.938,40 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.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 32/04, z dne
2. 4. 2004.
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: 20. 8. 2004.
Družba za avtoceste v RS – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-22670/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: obnova asfalta in hidroizolacije na objektih (mostovih) AC v
letu 2004.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 75,000.000 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: SCT d.d. Ljubljana, Slovenska cesta 56,
1000, Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 84,776.520 SIT, najnižja
ponudba 84,776.520 SIT, najvišja ponudba
87,642.000 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 25/04, z dne
19. 3. 2004.
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: 20. 8. 2004.
Družba za avtoceste v RS – DARS d.d.
Ob-22696/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Puconci, kontaktna oseba: Geza Sočič,
Puconci 80, 9201 Puconci, Slovenija, tel.
02/54-59-100, faks 02/54-59-101, elektronska pošta: obcina.puconci@puconci.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
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II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik : 35205-47/2003.
II.5) Kratek opis: izgradnja vodovodnega omrežja v naselju Pečarovci.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 111,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena
ali:
– ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na
– ponudbena cena – 75%,
– reference – 20%,
– garancijski rok – 5%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev
javno naročilo št. 1: Blisk montaža d.d. Murska Sobota, kontaktna oseba: Darko Tivold,
Plese 9, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/530-19-12, faks 02/530-19-20, elektronska pošta: blisk.montaza@amis.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 89,992.491,80 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:
delež: 39,66 %.
VI.1) ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 7.
6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 38 z dne 16. 4. 2004,
Ob-9666/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da. Če se, navedite projekt/progrm in
kakršenkoli uporaben sklic: Projekt se soﬁnancira iz sredstev SAPARD.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 8. 2004.
Občina Puconci

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 70, z dne 28. 6.
2004, Ob-17482/04.
Če je odgovor da, navedite sklic na obvestilo: številka obvestila v kazalu UL: Uradni list RS, št. 70 z dne 28. 6. 2004, Ob-17483/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 8. 2004.
Občina Vransko

Ob-22764/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ormož, kontaktna oseba: Irena Meško
Kukovec, Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Slovenija, tel. 02/741-53-00, faks 02/741-53-31,
elektronska pošta: obcina.urad@ormoz.si,
internetni naslov: www.ormoz.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: 352-225/04 4 17.
II.5) Kratek opis: umetno bogatenje
podtalnice za vodno zajetje v Mihovcih
II. faza – etapa A – I. podfaza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 83,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena – do 100 točk,
– kvalitetno in pravočasno opravljene
storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe – največ 23 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 62-25/2004: Komunalno
podjetje Ormož d.o.o., kontaktna oseba: Mi-

lan Obran, Hardek 21/c, 2270 Ormož, Slovenija, tel. 02/741-06-40, faks 02/740-15-71,
elektronska pošta: kom.podj.ormoz@siol.
net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 82,583.675,51 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: 352-225/04 4 17.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 8. 2004 – podpisana pogodba.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, z dne 9. 7. 2004,
Ob-18549/04.
Če je odgovor da, navedite sklic na
obvestilo: številka obvestila v kazalu UL:
Ob-18549/04 z dne 9. 7. 2004.
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: 23. 8. 2004.
Občina Ormož
Ob-22765/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Vransko, kontaktna oseba: Aleksander
Borštner, Vransko 59, 3305 Vransko, Slovenija, tel. 03/703-28-00, faks 03/703-28-16,
elektronska pošta: obcina.vransko@vransko.si, internetni naslov: www.vransko.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): razred 50, skupine
500, 500,1.
II.5) Kratek opis: adaptacija objekta Vrtec Vransko – II. faza obnove (zamenjava
strešne kritine, obnova fasade, izvedba
različnih instalacij v objektu…).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,322.638,95 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena: 60 točk,
– kakovost in referenca ponudnika:
30 točk,
– garancijski roki: 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 101-02/31-04: CM
Celje, d.d., Ceste mostovi Celje d.d., kontaktna oseba: Franc Skok, Lava 42, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/426-61-00, faks
03/426-63-06.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 45,322.638,95 SIT; najnižja
ponudba 45,322.638,95 SIT, najvišja ponudba 48,345.426,75 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da. Če ta verjetnost ostaja, navedite
vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.

Stran

Storitve
Ob-22506/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d. o. o., kontaktna oseba: Alenka Mihurko, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79, elektronska pošta: alenka.
mihurko@posta.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27-1B.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.5) Kratek opis: urejanje dokumentacije za stavbna zemljišča poštno logističnega centra Ljubljana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– 60% reference,
– 40% cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 51/S.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 30.
7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Uradni list RS, št. 55, z dne
21. 5. 2004, Ob-13246.
VI.7) Drugi podatki: naročnik ni opravil
izbire in je postopek zaključil, ker ni prejel
nobene pravilne, primerne in sprejemljive
ponudbe.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 8. 2004.
Pošta Slovenije, d. o. o.
Št. 64-40/04
Ob-22526/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Mirna Peč, kontaktna oseba: Nataša
Rupnik, Trg 2, 8216 Mirna Peč, Slovenija,
tel. 07/30-78-706, faks 07/30-78-707, elektronska pošta: obcina.mirnapec@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve; kategorija storitve 02.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: prevozi osnovnošolskih otrok v Občini Mirna Peč za Osnovno šolo Mirna Peč za šolsko leto 2004/2005 z možnostjo podaljšanja v skladu s
97. členom Zakona o javnih naročilih, in
sicer za dobo do treh let v pisni obliki
aneksa k pogodbi.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,746.215 SIT brez DDV oziroma
17,084.644 SIT z DDV .
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. 1/04: Integral voznik d.o.o., kontaktna oseba: Jasna Jurglič,
Podbevškova 2, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-35-420, 07/39-35-422, faks
07/39-35-426, 07/39-35-429.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: pogodbena vrednost naročila z DDV-jem
je 14,644.896 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.
8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 74 z dne 9. 7.
2004, Ob-18303.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2004.
Občina Mirna Peč
Ob-22588/04
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) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
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.5) Kratek opis: priprava šolske prehrane v obdobju od 1. 9. 2004 do 30. 6.
2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 46,440.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: ceno – 75 točk; reference – 15 točk
in dodatna ponudba – 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2004: Sodexho prehrana
in storitve d.o.o., kontaktna oseba: Igor Peček, Železna cesta 16, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/420-58-04, faks 01/420-58-52,
elektronska pošta: igor.pecek@sodexho.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 38,831.336,40 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.3) Datum oddaje javnega naročila: 22.
7. 2004.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 64, z dne 11.
6. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 8. 2004.
Osnovna šola Prežihovega Voranca
Jesenice
Ob-22591/04
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 javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija,
tel. +386 1 475 2196, faks +386 1 475 2186,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-032/2004-E-POG/S.
II.5) Kratek opis: izdelava idejne zasnove za nadomestno gradnjo Komenskega.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,000.000 SIT (z DDV).
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-032/2004-E-POG/S:
UNIARH Institut za projektiranje d.o.o., Zoisova 12, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,690.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 032/2004-E-POG/S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 16.
6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 01.
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: 17. 8. 2004.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-22639/04
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,
kontaktna oseba: dr. Meta Gorišek, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/
478-74-00, faks 01/478-74-22.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 1A,št. kategorije 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 402-00-21/2004.
II.5) Kratek opis: izvajanje inženirskih
storitev za pripravo investicijskih projektov:
– »ureditev celovite oskrbe s pitno
vodo in varovanje vodnih virov Pomurja« in

– »izgradnja prenosnega vodovoda za
Občini Črna na Koroškem in Mežica«.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 37,300.000 SIT (brez DDV).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. reference članov projektne skupine,
2. ponudbena cena,
3. kadrovska zasedba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 402-00-21/2004: Projekt,
d.d.,podjetje za inženiring, urbanizem in
geodezijo Nova Gorica, kontaktna oseba:
Marta Merkuža, univ. dipl. inž. gradb., Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/338-00-00, faks 05/302-44-93.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 40,990.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 402-00-21/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 7. 2004 (sklenitev pogodbe).
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 32, z dne 2. 4. 2004, Ob-8418/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 8. 2004.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo
Ob-22640/04
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,
kontaktna oseba: dr. Metka Gorišek, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-74-00, faks 01/478-74-22.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
Kategorija storitve: 1A, št. kategorije 12.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik. 402-00-3/2004.
II.5) Kratek opis: izvajanje inženirskih
storitev za pripravo investicijskega projekta:
»ureditev oskrbe s pitno vodo slovenske Istre in zalednega kraškega območja”.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 71,000.000 SIT (brez DDV).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. reference članov projektne skupine,
2. ponudbena cena,
3. kadrovska zasedba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 402-00-3/2004: Imos Geateh, d.o.o., kontaktna oseba: mag. Zoran
Stojič, Opekarska cesta 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/420-16-10, faks 01/
420-16-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 79,500.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 402-00-3/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 7. 2004 (sklenitev pogodbe).
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VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Uradni list RS, št. 61, z dne
4. 6. 2004, Ob-15337/04, popravek: z dne
18. 6. 2004, Ob-16977/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 8. 2004.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo
Št. 110-1/04
Ob-22668/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Ulica XIV
divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-75, faks 01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorije 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.5) Kratek opis: izdelava PGD, PZI,
PZR ZA G1-2 (HC) Hajdina (Draženci)
– Ptuj.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. reference,
2. ponudbena cena,
3. roki izdelave PGD/PZI projekta.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
PNG Ljubljana d.o.o., Komanova 17, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena 86,664.024,87
SIT, najnižja ponudba 86,664.024,87 SIT /
najvišja ponudba 116,627.302,80 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.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 13.
7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 44-47/04, z dne
30. 4. 2004.
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: 20. 8. 2004.
Družba za avtoceste v RS – DARS d.d.
Ob-22671/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ljubno, kontaktna oseba: Franjo Naraločnik, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob
Savinji, Slovenija, tel. 03/839-17-70, faks
03/584-14-15, elektronska pošta: obcina@ljubno.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorije storitve: 02.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-07-01/04-01.

II.5) Kratek opis: izbira izvajalca za
opravljanje prevoza šolskih otrok na
območju Občine Ljubno za šolsko leto
2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 in 2006/2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT/leto.
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. 403-07-01/04-01.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-07-01/04-01.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 11, z dne 6. 2. 2004, Ob-2060/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik je v skladu
s 77. členom ZJN-1 zavrnil vse ponudbe.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 8. 2004.
Občina Ljubno
Ob-22672/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ljubno, kontaktna oseba: Franjo Naraločnik, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob
Savinji, Slovenija, tel. 03/839-17-70, faks
03/584-14-15, elektronska pošta; obcina@ljubno.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorije storitve: 02.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-07-01/04-14.
II.5) Kratek opis: izbira izvajalca za
opravljanje prevoza šolskih otrok na območju Občine Ljubno za šolsko leto 2004/2005, 2005/2006 in 2006/2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 403-07-01/04-14 (REL. II.,
VI., VII.): Jožef Mlačnik, prevoz s kombijem
in svečarstvo s.p., kontaktna oseba: Jožef
Mlačnik, Luče 50a, 3334 Luče, Slovenija,
tel. 03/584-43-09, faks 03/584-43-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 15.960,40 SIT/dan.
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. 403-07-01/04-14 (REL. III.,
IV., VIII.): Arbus d.o.o., kontaktna oseba:
Franjo Jakop, Luče 41, 3334 Luče, Slovenija, tel. 03/584-14-55, faks 03/584-14-55.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16.340 SIT/dan.
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:
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javno naročilo št. 403-07-01/04-14 (REL.
V.): Prevozi šolskih otrok, Obojnik Milan
s.p., kontaktna oseba: Milan Obojnik, Planina 12, 3333 Ljubno ob Savinji, Slovenija,
tel. 03/838-13-86.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 25.000 SIT/dan.
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: 403-07-01/04-14.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 12.
7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
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: 20. 8. 2004.
Občina Ljubno
Ob-22677/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Holding Ljubljana, d.o.o., kontaktna oseba:
Zdenka Grozde, univ. dipl. prav., Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/
474-08-16, faks 01/474-08-11, elektronska
pošta: olga.juvancic@holdingljubljana.si,
internetni naslov: http://www.holdingljubljana.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 09.
II.5) Kratek opis: storitev revidiranja računovodskih izkazov Holdinga Ljubljana,
d.o.o. in povezanih javnih podjetij za leto
2004, ki vključuje tudi izdelavo predrevizijskih strokovnih mnenj za obdobje januar-september 2004 za Holding Ljubljana, d.o.o. in povezana javna podjetja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 23,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponujeno ceno,
– strokovna priporočila-reference,
– rok izvedbe,
– kadrovsko strukturo.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01-2004: Deloitte&Touche
revizija d.o.o., kontaktna oseba: Yuri Sidorovich, Dunajska 9, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/307-28-00, faks 01/307-29-00, elektronska pošta: ysidorovich@deloittece.com,
internetni naslov: http://www.deloitte.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 22,998.000 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.3) Datum oddaje javnega naročila: 13.
7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Uradni list RS, št. 47, z dne
30. 4. 2004, Ob-11065.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 8. 2004.
Holding Ljubljana, d.o.o.
Št. 1/2004
Ob-22698/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jana
Šušteršič – Kobal, Kolodvorska ulica 15,
1518 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-56-61,
faks 01/232-03-74, elektronska pošta: jana.
sustersic@zpiz.si, natasa.polanc@zpiz.si,
internetni naslov: www.zpiz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorije 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.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/2004-JN.
II.5) Kratek opis: izbira pooblaščenega
zdravnika za izvedbo nalog zdravstvenega varstva pri delu po 20. členu Zakona
o varnosti pri delu.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 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. 1/2004-JN: Zdravstveni
dom Ljubljana, kontaktna oseba: Majda Ciringer, univ. dipl. ekon., Metelkova 9, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-39-41, faks
01/300-39-11, elektronska pošta: Majda.ciringer@zd-lj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 26,843.276 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): 14,131.411,67 SIT.
Delež: 52,64%
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 13.
8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Uradni list RS, št. 66, z dne
18. 6. 2004, Ob-16357/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 8. 2004.
ZPIZ Slovenije

Mednarodni razpisi
Ob-22544/04
Razveljavitev razpisa za izbor gradbenih
del
Krepitev Slovenije na lokalni ravni
– vodovodni sistem Drašiči – Vidošiči
– Krmačina
Slovenija
1. Številka objave: Ob-9751/04.
2. Datum objave: 16. april 2004.
3. Program: PHARE.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
4. Podpisnik pogodbe: Občina Metlika,
Mestni trg 24, SI – 8330 Metlika.
5. Število prejetih ponudb: 1.
6. Dodatne informacije: razpisni postopek je bil neuspešen, ker ponudba ni bila
skladna z razpisnimi pogoji.
Občina Metlika
Ob-22545/04
Cancellation of Works Tender
Procedure
Strengthening Slovenia at local level –
Water Supply Drašiči-Vidošiči-Krmačina
Slovenia
1. Publication reference: Ob-9751/04.
2. Publication date: 16 April 2004.
3. Programme: PHARE.
4. Contracting Authority: Municipality of
Metlika, Mestni trg 24, SI – 8330 Metlika.
5. Number of tenders received: 1.
6. Other information: The tender procedure has been unsuccessful since no tender
was compliant with award criteria.
Municipality ob Metlika
Ob-22494/04
Predobjava razpisa za izbiro
dobavitelja opreme
Naslov: Poenotenje IT veščin in promocija novih oblik eDela
Lokacija – Slovenija
1. Sklic na objavo: Cross Border Region
goes Digital, 4908701.01.01.0008.
2. Postopek: lokalni odprti postopek.
3. Program: Phare CBC Slovenia – Austria 2002.
4. Financiranje: FM 2002/000-316-01.
5. Podpisnik pogodbe: A.L.P. Peca,
d.o.o., Center 25, SI – 2393 Črna na Koroškem.
6. Opis pogodbe: namen razpisa je nabava računalniške in multimedijske opreme, ki je potrebna za izvajanje projektnih
aktivnosti.
7. Predvideno število in opis sklopov:
– sklop 1: strežnik,
– sklop 2: računalniška oprema,
– sklop 3: ostala računalniška oprema,
– sklop 4: projektor.
8. Datum predviden za objavo razpisa:
oktober 2004.
9. Dodatne informacije: nobene vloge ali
zahteve za informacije se na tej stopnji ne
bodo obravnavale.
10. Pravna podlaga: PHARE: uredba Sveta (EEC) 3906/89 o ekonomski pomoči posameznim državam Srednje in Vzhodne Evrope z, amandmaji in FM PHARE 2002 CBC
Programa med Slovenijo-Avstrija Phare 2002/000-316 za Slovenijo z 25. oktobra 2002.
A.L.P. PECA d.o.o.
Ob-22495/04
Individual Supply Contract Forecast
Title: Standardization of IT Competence
and Promotion of New Forms of eWork
Cooperation project
Location – Slovenia
1. Publication reference: Cross Border
Region goes Digital, 4908701.01.01.0008.
2. Procedure: Local Open Tender.
3. Programme: Phare CBC Slovenia
– Austria 2002.
4. Financing: FM 2002/000-316-01.
5. Contracting authority: A.L.P. PECA,
d.o.o., Center 25, SI – 2393 Črna na
Koroškem.
6. Contract description: Purpose of contract is purchase of computer and multi-

media equipment, which is necessary for
execution of project activities.
7. Indicative number and titles of Lots:
Lot 1 – Server,
Lot 2 – Computer equipment,
Lot 3 – Other computer equipment,
Lot 4 – Data projector.
8. Intended timing of publication: October 2004.
9. Additional information: No applications
or request for further information should be
sent at this stage.
10. Legal basis: PHARE: Council Regulation (EEC) No. 3906/89 on economic aid
to certain countries of Central and Eastern
Europe, as amended and FM PHARE 2002
CBC Programme between Slovenia-Austria
Phare 2002/000-316 for Slovenia of October
25th, 2002.
A.L.P. PECA d.o.o.
Ob-22665/04
Posebna najava javnega razpisa za
opremo
Ime: Vzpodbujanje razvoja
prekomejnega sodelovanja z uporabo
naprednih storitev učenja in poslovanja
na daljavo (FOCUS SIAT)
Lokacija: Slovenija
1. Št. objave: čezmejna regija na poti
digitalizacije, 4908701.01.01.0005.
2. Postopek: javni razpis, odprti postopek.
3. Program: PHARE čezmejno sodelovanje Slovenija – Avstrija 2002.
4. Financiranje: FM 2002/000-316-01
5. Podpisnik pogodbe: Fakulteta za
elektrotehniko, računalništvo in informatiko,
Smetanova 17, Maribor
6. Opis pogodbe: pogodba zajema pripravo, izvedbo in vzdrževanje računalniške
in audiovizualne opreme za pripravo in izvedbo ciljev projekta FOCUS SIAT: organizacijo in izvedbo delavnic s potrebno infrastrukturo, ki omogoča napredno mrežno
učenje in poslovanje na daljavo.
7. Število in imena sklopov:
– sklop 1: notesniki,
– sklop 2: delovne postaje,
– sklop 3: projektorji in dlančniki.
8. Predviden datum objave: oktober
2004.
9. Dodatne informacije: v času predhodne najave ne bodo upoštevane predhodne
prijave ali vprašanja.
10. Pravna podlaga: Phare: Regulativa
Sveta (EEC) št. 3906/89 o ﬁnančni pomoči
določenim državam srednje in vzhodne Evrope, z amandmaji in ﬁnančnim memorandumom Phare 2002, čezmejno sodelovanje
Slovenija-Avstrija Phare 2002/000-316 za
Slovenijo 25. oktobra 2002.
Fakulteta za elektrotehniko
računalništvo in informatiko Maribor
Ob-22666/04
Individual Supply Contract Forecast
Title: Fostering Cross Border ebusiness Cooperative Environment
through usage of advanced networked
e-learning and e-business services
(FOCUS-SIAT)
Location: Slovenia
1. Publication reference: Cross Border
Region Goes Digital, 4908701.01.01.0005.
2. Procedure: Local Open Tender.
3. Programme: Phare CBC Slovenia
– Austria 2002.
4. Financing: FM 2002/000-316-01.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
5. Contracting authority: the Faculty of
Electrical Engineering, Computer Science
and Information Technology, Smetanova
ulica 17, 2000 Maribor.
6. Contract description: the subject of the
contract is the delivery, putting into operation and maintenance of the computer and
audiovisual equipment needed for the preparation and realization of the FOCUS SIAT
project's objectives: organization execution
of workshops with the needed infrastructure that enable the advanced networked
e-learning and e-business services.
7. Indicative number and titles of Lots
– Lot 1: Notebooks
– Lot 2: Workstations
– Lot 3: Projectors and Handhelds
8. Intended timing of publication: October, 2004
9. Additional information: no application
or requests for further information should be
sent at this stage.
10. Legal basis: PHARE: Council Regulation (EEC) No. 3906/89 on economic aid
to certain countries of Central and Eastern
Europe, as amended and FM PHARE 2002
CBC Programme between Slovenia-Austria
PHARE 2002/000-316 for Slovenia of 25
October 2002.
The Faculty of Electrical Enegineering,
Computer Science and Information
Technology
Ob-22684/04
Javni razpis za dobave blaga
Razvoj in dvig kvalitete človeških virov
v okviru projekta Po poteh dediščine
Slovenija
1. Številka objave: Ob-22684/04
2. Postopek: Javni razpis brez omejitev.
3. Program: Phare.
4. Financiranje: SI0106.01.01.0015.
5. Naročnik: Gospodarska zbornica Slovenije – Območna zbornica Novo mesto,
Novi trg 11, SI – 8000 Novo mesto.
Pogodba
6. Opis projekta: projekt obsega izdelavo promocijskega gradiva – Itinerarjev,
ki bo na voljo različnim uporabnikom od
turističnih vodnikov, ponudnikov turističnih
kapacitet, obiskovalcem v štirih jezikovnih
mutacijah (slovensko, angleško, nemško in
italijansko). Naklada gradiva je 60.000 kosov vse skupaj. Gradivo bo postavljeno tudi
na spletno stran.
7. Število in nazivi sklopov: sklop 1 – izdelava 60.000 kosov promocijskega gradiva.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo izvora: na razpisu lahko enakopravno sodelujejo ﬁzične
in pravne osebe (posamezno ali na osnovi
skupnega nastopa – joint venture/konzorcij)
iz držav in območij, ki jih pokriva program,
iz katerega je pogodba ﬁnancirana (glej tudi
točko 18). Vse blago, ki bo dobavljeno v okviru pogodbe, mora izvirati iz teh držav.
9. Osnove za izločitev: ponudniki morajo predložiti izjavo, da niso v enem od
postopku ali stanj navedenem v Odstavku 2.3.3 Priročnika za pogodbe z zunanjimi
partnerji.
10. Število ponudb: ponudniki lahko
predložijo ponudbo za cel sklop 1. Delne
ponudbe ali variantne rešitve se ne bodo
upoštevale.
11. Informativni sestanek: informativni
sestanek s ponudniki ni planiran.
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12. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo
biti veljavne 90 dni od roka za oddajo ponudb.
13. Rok za izvedbo del: rok dobave blaga
za predviden sklop je en mesec od podpisa
pogodbe, oziroma ponudnik lahko ponudi
svoj ugodnejši rok.
Merila za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov in izbor najugodnejše ponudbe
14. Merila za izbor najugodnejše ponudbe: za dobave blaga brez storitev je edini
kriterij cena. Komisija za ocenjevanje ponudb bo izbrala ponudnika, čigar ponudba bo imela najnižjo oziroma najugodnejšo
ceno.
Postopek razpisa
15. Pridobitev razpisne dokumentacije:
razpisna dokumentacija je na voljo na naslednjem naslovu: Gospodarska zbornica
Slovenije – Območna zbornica Novo mesto,
Novi trg 11, SI – 8000 Novo mesto. Ponudbe
morajo biti predložene na način in v obliki,
kot je predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji.
16. Rok za oddajo ponudb: ponudbe morajo biti oddane najkasneje do 30. 9. 2004,
do 10. ure po lokalnem času, na naslednji
naslov: Gospodarska zbornica Slovenije
– Območna zbornica Novo mesto, Novi trg
11, SI – 8000 Novo mesto, Slovenija. Katerakoli ponudba, prejeta po tem roku, se ne
bo obravnavala.
17. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo javno, dne 4. 10. 2004, ob 11. uri po lokalnem času, na naslednjem naslovu: Gospodarska zbornica Slovenije – Območna
zbornica Novo mesto, Novi trg 11, SI – 8000
Novo mesto, Slovenija.
18. Pravna osnova: storitev ﬁnancira Evropska komisija iz sredstev Phare v okviru
Finančnega memoranduma, ki sta ga za
leto 2001 podpisali Evropska komisija in Republika Slovenija. Pravna podlaga za objavo razpisa je Uredba o ratiﬁkaciji okvirnega
sporazuma med Vlado Republike Slovenije
in Komisijo Evropske skupnosti o uresničevanju ukrepov povezanih s ﬁnančnimi,
tehničnimi in drugimi oblikami sodelovanja
(Uradni list RS št. 56/93), Finančni pravilnik
z dne 21. decembra 1977, ki velja za splošni proračun Evropske skupnosti, nazadnje
dopolnjen z Uredbo Sveta (EC) št. 2458/98
z dne 23. novembra 1998, še posebej pa
poglavje IX. Zunanja pomoč ter Zakona o
javnih naročilih, odstavek 2a člena 2 (Uradni
list RS, št. 39/00, 102/00, 02/04).
Gospodarska zbornica Slovenije –
Območna zbornica Novo mesto
Ob-22685/04
Supply procurement notice
Development and Improvement of
Human Resources within the Heritage
Trails Initiative
Slovenia
1. Publication reference: Ob-22685/04.
2. Procedure: Open Local Tender.
3. Programme: Phare.
4. Financing: SI0106.01.01.0015.
5. Contracting authority: Gospodarska
zbornica Slovenije – Območna zbornica
Novo mesto, Novi trg 11, SI – 8000 Novo
mesto.
Contract speciﬁcations
6. Description of the contract:
Project is aimed at Creation of the Brochures – Itineraries along the Heritage Trails
Product for different target groups (guides,
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those who provide tourist services and visitors in four different languages (Slovenian,
English, German and Italian).
The material will be published in four languages (Slovenian, English, German, Italian) in 60.000 copies total and presented
on the internet.
7. Number and titles of lots: Lot 1 –
60.000 copies of collateral material
8. Eligibility and rules of origin: Participation is open on equal terms to all natural
and legal persons [participating either individually or in a grouping (consortium) of
tenderers] of the Member States and the
countries and territories of the regions covered and/or authorised by the Regulation
or other speciﬁc instruments applicable to
the programme under which the contract is
ﬁnanced (see also item 18 below). All goods
supplied under this contract must originate
in these countries.
Terms of participation
9. Grounds for exclusion: Tenderers must
submit a statement to the effect that they are
not in any of the situations listed in point
2.3.3 of the Practical Guide to contracts
procedures ﬁnanced by the general budget
of the European Communities in the context
of external actions.
10. Number of tenders: Tenderers may
submit one tender for Lot 1. Tenderers may
not submit a tender for a variant solution in
addition to their tender for the supplies required in the tender dossier.
11. Information meeting and/or site visit:
No information meeting is planned
12. Tender validity: Tenders must remain
valid for a period of 90 days after the deadline for submission of tenders.
13. Period of execution: Delivery period
for a Lot is one (1) month after the signing of
the Contract or the Tenderer must state his
best delivery schedule.
Selection and award criteria
14. Award criteria: for supply contracts
without a service component, the sole award
criterion shall be the price. The contract shall
be awarded to the lowest compliant tender
as well as to those which previous co-operation with Heritage Trails Partnership on the
ﬁeld of collateral material production proves
to be the most successful.
Tendering
15. How to obtain the tender dossier: the
tender dossier is available from the following
address: Gospodarska zbornica Slovenije
– Območna zbornica Novo mesto, Novi trg
11, SI – 8000 Novo mesto, Slovenia. Tenders must be submitted using the standard
tender form included in the tender dossier, whose format and instructions must be
strictly observed.
16. Deadline for submission of tenders:
the tenders must be delivered at the latest
on 30th September 2004 at 10:00 a.m. – local time to the following address: Gospodarska zbornica Slovenije – Območna zbornica
Novo mesto, Novi trg 11, SI – 8000 Novo
mesto Slovenia. Any tender received after
this deadline will not be considered.
17. Tender opening session: the tenders will be opened in public session on
th
4 October 2004 at 11:00 a.m. local time on
the following address: Gospodarska zbornica Slovenije – Območna zbornica Novo
mesto, Novi trg 11, SI – 8000 Novo mesto,
Slovenia.
18. Legal basis: Supply of equipment is
ﬁnanced by the European Commission from
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Phare funds in the framework of the Financing Memorandum signed by the EC and the
Republic of Slovenia for 2001. Legal basis
for tendering is the Decree on ratiﬁcation
of the Framework Agreement between the
Government of the Republic of Slovenia and
the European Community Commission on
Implementation of Measures related to Financial, Technical and other Forms of Cooperation (OG RS 56/93), the Financial Regulations of 21 December 1977 applicable to
the General Budget of the European Communities, at last amended by Council Regulation (EC) No. 2458/98 of 23 November
1998 and in particular Title IX, External Aid,
and Public Procurement Law, section 2a of
Article 2 (OG RS 39/00, 102/00, 02/04).
Gospodarska zbornica Slovenije
Območna zbornica Novo mesto

Javni razpisi
Št. 604-01-76/2004-2
Ob-22692/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa minister
dr. Slavko Gaber, na podlagi 16. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02
in 61/04), 81. člena Zakona o organizaciji in
ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 79/03) ter določi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 47/03 in RS
67/03) objavlja
javni razpis »skriti zaklad«
za soﬁnanciranje razvojnih projektov,
mednarodnih projektnih aktivnosti,
projektov uveljavljenih nacionalnih in
mednarodnih mrež ter ciljno vodenih
projektov
1. Neposredni uporabnik proračunskih
sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport (v nadaljevanju:
naročnik).
2. Cilji in predmet javnega razpisa
2.1. Cilji javnega razpisa
– pospeševanje vzgoje in izobraževanja,
ki vključuje učenje, da bi vedeli, znali delati,
sobivati in biti,
– podpora pri razvijanju odgovornega odnosa učencev do sebe in soljudi, do naravnega in družbenega okolja,
– spodbujanje učenja, ki vodi do razvoja
samostojnega, kritičnega in ustvarjalnega
mišljenja,
– podpora pri uveljavljanju aktualnih področij razvoja šol in posodabljanja pouka, ob
uveljavljanju raznolikih, aktivnih, v učence
usmerjenih metod,
– podpora razvijanju prenosljivih znanj,
spretnosti in kompetenc, spodbujanje medpredmetnega povezovanja znanja in s tem
njegove uporabnosti v življenju in poklicu,
– spodbujanje sodelovalne kulture in
vzajemne odgovornosti učencev in učiteljev
za doseganje ciljev
– usmerjanje učencev in učiteljev v samostojno iskanje, selekcijo, vrednotenje, uporabo, sporočanje in povezovanje informacij,
– spodbujanje iniciative in avtonomije
vzgojno-izobraževalnih ustanov in učiteljev
pri iskanju lastnih, izvirnih poti za uresničevanje ciljev prenove,
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– spodbujanje uvajanja, spremljanja,
vrednotenja in širjenja rezultatov inovacijskih projektov vzgojno izobraževalnih ustanov doma in v tujini,
– spodbujanje povezovanja vzgojno-izobraževalnih ustanov s starši, z gospodarstvom,, ožjim in širšim okoljem,
– povečanje zanimanja za matematiko,
naravoslovje in tehniko, spoznavanje pomena teh znanj za razvoj družbe ter spodbujanje poklicne izbire za ta področja,
– spodbujanje za aktivno državljanstvo,
– spodbujanje in krepitev evropske dimenzije.
2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje projektov v šolskem letu 2004/2005, ki
jih izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove (v nadaljevanju šole) v douniverzitetnem
izobraževanju. Temeljni namen razpisanih
projektov mora biti usmerjanje k iskanju in
uveljavljanju bolj kakovostnih aplikativnih
rešitev in razširjanju projektnih dosežkov
vzgojno-izobraževalni dejavnosti za otroke,
učence, dijake, vajence in študente višjih šol
(v nadaljevanju učenci). Vsebinska področja, na katerih lahko kandidirajo prijavitelji,
so določena z razpisnimi kategorijami ter z
njihovimi tematskimi usmeritvami.
Na podlagi razpisnih meril naročnik soﬁnancira:
Začetne projekte: Začetni projekti so projekti, ki se začnejo izvajati v šolskem letu
2004/2005 in trajajo dve leti. Začetni projekti
bodo po tem razpisu soﬁnancirani samo za
šolsko leto 2004/2005.
Kategorije začetnih projektov so:
I. razvojni projekti,
II. mednarodne projektne aktivnosti,
III. mrežni projekti,
IV. ciljno vodeni projekti.
Nadaljevalne projekte: Nadaljevalni projekti so dvoletni projekti, ki so bili sprejeti
in soﬁnancirani za prvo leto projekta z razpisom »Skriti zaklad« za šolsko leto 2003/2004. Nadaljevalni projekti bodo po tem
razpisu soﬁnancirani samo za šolsko leto
2004/2005.
Kategorije nadaljevalnih projektov so:
I. razvojni projekti,
II. mednarodne projektne aktivnosti,
III. mrežni projekti
2.2.1. Začetni projekti – kategorije, tematske usmeritve s temami:
I. Kategorija ZR/04 – začetni razvojni
projekti
Začetek izvajanja projektov je v šolskem
letu 2004/2005. Obrazložitve tem so v razpisni dokumentaciji kot priloga A: Pojasnila in obrazložitve razpisa Skriti zaklad 2004/2005.
1. Tematska usmeritev: ZR.A/04 medpredmetno povezovanje
Teme:
– ZRA.1 Povezovanje naravoslovnih
predmetov med seboj ali z matematiko,
– ZRA.2 Naravoslovje, tehnika in družba,
– ZRA.3 Povezovanje strokovno-teoretičnih predmetov in praktičnega pouka,
– ZRA.4 Razvijanje sporazumevalnih
zmožnosti in spretnosti v povezavi materinščine z drugimi predmeti in
– ZRA.5 Okoljska vzgoja in vzgoja za
zdravje ter varstvo pri delu.
2. Tematska usmeritev
ZR.B/04 uveljavljanje socializacijskih
ciljev

Teme:
– ZR.B.1 Spodbujanje aktivnega državljanstva,
– ZR.B.2 Nenasilna komunikacija – vzgoja za strpnost in
– ZR.B.3 Projektno učno delo – uveljavljanje sodelovalne kulture, razvoj sposobnosti za odločanje in sprejemanje odgovornosti
3. Tematska usmeritev
ZR.C/04 v učence usmerjen učni proces
Teme:
– ZR.C.1 Uveljavljanje aktivnih učnih metod in pristopov, ki spodbujajo samostojno
učenje,
– ZR.C.2 Diferenciacija in individualizacija pouka – upoštevanje razlik v predznanju
in stilih učenja in
– ZR.C.3 Preverjanje in ocenjevanje znanja – nove metode.
4. Tematska usmeritev: ZR.D/04 povezovanje šole z gospodarstvom
Povezovanje pouka in izobraževanja v
delovnem procesu v poklicnem in strokovnem izobraževanju.
5. Tematska usmeritev: ZR.E/04 organizacija dela v vzgojno-izobraževalnem zavodu
II. Kategorija ZM/04 mednarodne projektne aktivnosti – začetni projekti
Mednarodne projektne aktivnosti so projekti, ki podpirajo mednarodno sodelovanje
in v njih potekajo aktivnosti z izrazitim mednarodnim povezovanjem.
Začetek izvajanja projektov je v šolskem
letu 2004/2005. Obrazložitve tematskih
usmeritev so v razpisni dokumentaciji kot
priloga A: Pojasnila in obrazložitve razpisa
Skriti zaklad 2004/2005.
1. Tematska usmeritev
ZM.1/04 mednarodno sodelovanje
Projekti mednarodnega sodelovanja so
projektne aktivnosti na podlagi sklenjenih
dvostranskih sporazumov ali programov sodelovanja, v okviru regionalnega povezovanja oziroma v okviru večstranskih organizacij, v katerih ima Slovenija članstvo,
pridruženo članstvo ali status opazovalke:
Svet Evrope, Frankofonija, UNESCO (vendar ne projekti v okviru Evropske unije, ki
so ﬁnancirani preko programov Socrates in
Leonardo da Vinci).
2. Tematska usmeritev: ZM.2/04 aktivna
mednarodna udeležba
Aktivna mednarodna udeležba je udeležba strokovnih delavcev in dijakov/učencev
na mednarodnih srečanjih, konferencah,
tekmovanjih v znanju.
III. Kategorija ZMR/04 – začetni mrežni
projekti
Mrežni projekti so projekti, ki podpirajo cilje trajnostnega razvoja in se izvajajo
v okviru uveljavljenih nacionalnih mrež in
mednarodnih organizacij, kot so na primer
FEE, UNESCO, WHO.
Začetek izvajanja projektov je v šolskem
letu 2004/2005.
1. Tematska usmeritev
– ZMR.1/04 biotska pestrost Slovenije
– ZMR.2/04 razvijanje šolskega in razrednega ozračja
– ZMR.3/04 šola je življenje in življenje
je šola
IV. Kategorija ZCV/04 – ciljno vodeni projekti
Ciljno vodeni projekt pomeni projekt, ki
ga razvojno vodi bodisi Zavod RS za šolstvo (ZRSŠ), Center šolskih in obšolskih

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
dejavnosti (CŠOD), Center za poklicno izobraževanje (CPI) ali drug javni zavod oziroma Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
(MŠZŠ).
1. Tematska usmeritev
ZCV.1/04 izvajanje koncepta šole v naravi za 9-letno osnovno šolo
Letošnjo tematsko usmeritev, Izvajanje
koncepta šole v naravi za 9-letno osnovno
šolo, razvojno vodi Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD). CŠOD je v skladu
s konceptom pripravil razvojne smernice, ki
so opredeljene kot obrazložitev usmeritve v
prilogi razpisne dokumentacije. Opredelil je
tudi izhodišča, cilje in ciljne skupine, kar je
sestavni del prijavnega obrazca 4.
Soﬁnanciranih bo največ deset (10) projektov.
2.2.2. Nadaljevalni projekti
Nadaljevalni projekti so vsi projekti v okviru programa Skriti zaklad, začeti v šolskem
letu 2003/2004 in jih soﬁnancira Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport.
Izvajajo se v naslednjih kategorijah in
tematskih področjih s temami:
I. Kategorija A/03 – nadaljevalni razvojni
projekti
Tematske usmeritve in teme:
1. A.1/03 medpredmetno povezovanje
– A.1.1/03 Povezovanje naravoslovnih
predmetov med seboj ali z matematiko,
– A.1.2/03 Naravoslovje, tehnika in družba,
– A.1.3/03 Povezovanje strokovno-teoretičnih predmetov in praktičnega pouka ter
izobraževanja v delovnem procesu v poklicnem in strokovnem izobraževanju.
2. A.2/03 povezovanje šole z gospodarstvom v poklicnem in strokovnem izobraževanju
3. A.3/03 v učence usmerjen učni proces
– A.3.1/03 Uveljavljanje aktivnih učnih
metod in pristopov, ki spodbujajo samostojno učenje,
– A.3.2/03 diferenciacija in individualizacija pouka,
– A.3.3/03 preverjanje in ocenjevanje
znanja in
– A.3.4/03 spodbujanje aktivnega državljanstva.
4. A.4/03 organizacija dela v vzgojno-izobraževalnem zavodu
II. Kategorija B/03 – mednarodne projektne aktivnosti – nadaljevalni projekti
Tematski usmeritvi:
1. B1/03 mednarodno sodelovanje
2.l B.2/03 aktivna mednarodna udeležba
III. Kategorija C/03 – mrežni nadaljevalni
projekti
3. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji projektov
3.1. Splošni pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne
osebe s področja vzgoje in izobraževanja in
sicer: vrtci, osnovne, srednje, višje strokovne in glasbene šole, dijaški domovi ter šole
za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki
Sloveniji, ki so organizirani v javni mreži ali
so za izvajanje dejavnosti (so)ﬁnancirani iz
državnega proračuna. Šolski centri, ki imajo
v svoji sestavi več šol, ki niso pravne osebe, lahko prijavijo šole v svoji sestavi kot
posamične prijavitelje, pri čemer sami odločajo o številu prijavljenih šol ali pa samo
šolski center kot posamičnega prijavitelja;
ne morejo pa prijaviti šole v svoji sestavi in
istočasno šolski center.

Prijavijo se lahko tudi slovenske vzgojnoizobraževalne organizacije in dijaški domovi
v zamejstvu, ki delujejo na douniverzitetni
ravni, kar pomeni, da izvajajo predšolsko,
osnovnošolsko, srednješolsko, višješolsko
in glasbeno izobraževanje. (v nadaljevanju,
za pravne osebe iz prvega in drugega stavka: šole),
– vsaka šola lahko prijavi največ dva
projekta, od katerih je lahko začetni projekt
samo eden. Izjema so mednarodne projektne aktivnosti, za katere lahko vsaka šola,
poleg določila iz predhodnega stavka, prijavi
en dodatni projekt ter udeležbo pri mednarodnih aktivnostih.
– vsebina posameznega prijavljenega
projekta se lahko nanaša samo na eno kategorijo; v posamezni kategoriji je lahko smiselno povezanih več tematskih usmeritev,
– posamezna koordinatorka/koordinator
lahko vodi samo en prijavljeni projekt,
– šola mora v prijavi za vsak prijavljeni
projekt zagotoviti višino sredstev, ki bo skupaj s predvidenim deležem soﬁnanciranja
po tem razpisu zadoščala za izvedbo celotnega projekta prijavljenega za šolsko leto
2004/2005.
3.2. Dodatni pogoji:
– Za začetne projekte: šola predloži celotni dveletni projekt, s tem da se prijavi po
tem razpisu le za soﬁnanciranje za šolsko
leto 2004/2005. Soﬁnanciranje drugega šolskega leta projekta bo ministrstvo, v skladu
s proračunskimi možnostmi, izvedlo preko
javnega razpisa v letu 2005.
– Za nadaljevalne projekte: šola prijavi
nadaljevanje projekta, ki je bil sprejet na
javnem razpisu Skriti zaklad v letu 2003.
Šola prijavi nadaljevanje projekta za šolsko
leto 2004/2005.
– Za razvojne projekte, mrežne projekte
in mednarodne projektne aktivnosti (začetni
in nadaljevalni): šola zagotovi predpisano
sestavo projektne skupine in jo v prijavnem
obrazcu tudi poimensko navede. Člani projektne skupine s podpisom v prijavnem obrazcu potrdijo sodelovanje. Projektno skupino sestavljajo notranji člani in partnerji.
Pri mrežnih projektih pa je član projektne
skupine tudi nacionalni koordinator/ koordinatorka.
Partnerji sodelujejo pri načrtovanju projekta, spremljajo izvajanje in po potrebi
usmerjajo razvoj. Za vzdrževanje stikov s
partnerji je odgovoren koordinator, ki jih je
dolžan sprotno informirati o poteku in rezultatih projekta.
Notranji člani projektne skupine so iz
šole, ki je nosilec projekta in sicer:
a) koordinator/koordinatorka projekta,
b) odgovorni nosilec/nosilka projekta:
ravnatelj/ravnateljica,
c) drugi strokovni delavci/delavke,
d) predstavniki/ predstavnice učencev,
učenk/dijakov, dijakinj oziroma staršev (obvezno za mrežne projekte)
Partnerji so lahko ﬁzične ali pravne osebe in sicer:
a) druge institucije, ki izvajajo vzgojnoizobraževalno delo ali se z njim strokovno
ukvarjajo,
b) domači ali tuji strokovnjaki/strokovnjakinje z določenega strokovnega področja,
c) gospodarske organizacije (zlasti za
tematsko usmeritev: Povezovanje šole z gospodarstvom/ ZR.D/04 in A2/03),
d) lokalna skupnost (priporočeno zlasti
za kategorijo mrežnih projektov ZR.D/04 in
C/03),
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e) nevladne organizacije, ki izvajajo
vzgojno-izobraževalno dejavnost.
– Za kategorijo – razvojni projekti (začetni in nadaljevalni): projekti ponujajo predloge
aplikativnih rešitev za kakovostno izvajanje
in uvajanje sistemskih in kurikularnih novosti
in se vsebinsko nanašajo na obvezni program osnovne šole in na obvezni program
ter izbirne vsebine srednjih šol.
– Za tematsko usmeritev mednarodne
projektne aktivnosti: projekti se morajo izvajati v okviru:
a) bilateralnega/dvostranskega sodelovanja ali
b) regionalnega povezovanja ali
c) multilateralnih/večstranskih organizacij
(opredelitve so v kategoriji ZM.1./04).
– Za tematsko usmeritev – aktivna mednarodna udeležba:
a) aktivna udeležba prijavitelja – do tri
osebe
b) dokazila o dosežkih udeležencev in
sicer:
– pisne reference o delu za strokovne
delavce,
– rezultati učenca/dijaka na državni ravni.
Če učenec/dijak ni dosegel rezultatov
na državni ravni, predloži šola obrazložitev
predloga z ustreznimi dokazili.
– Za kategorijo – mrežni projekti:
a) posamezna mednarodna ali nacionalna mreža je zastopana največ v dveh projektih (skupaj začetni in nadaljevalni);
b) šola, ki je prijavila mrežni projekt, izvaja koordinacijo mrežnega projekta, ostale
šole v mrežnem projektu imajo vlogo partneric;
c) šola lahko koordinira samo en mrežni
projekt.
– Za kategorijo ciljno vodeni projekti:
a) Ne glede na splošne pogoje razpisa se za to kategorijo lahko prijavijo samo
osnovne šole;
b) šola, ki kandidira za sredstva te kategorije, je v preteklosti že organizirala šolo
v naravi;
c) šola bo organizirala »šolo v naravi«
v 2004/2005 za skupino nad 35 učencev
istega razreda;
d) šola priloži k projektni prijavi dokazilo
o rezervaciji »šole v naravi«;
e) pedagoški vodja doma CŠOD ali predstavnik zunanjega izvajalca, kjer bo potekala šola v naravi, je obvezno notranji član
projektne skupine;
f) pred prijavo projekta se šola uskladi s
strokovno osebo iz CŠOD, katere cilje projekta želi uresničiti, pri izvajanju pa upošteva
njene usmeritve.
4. Merila za izbor prejemnikov soﬁnanciranja
Merila in postopek za izbor projektov so
sestavni del razpisne dokumentacije (Priloga št. B)
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa, je
27,600.000 SIT, od tega 27,600.000 SIT v
letu 2005 za ostale začetne in nadaljevalne
projekte in sicer:
– 18,500.000 SIT za kategorijo razvojnih
projektov
– 4.600.000 SIT za kategorijo mednarodnih projektnih aktivnosti
– 1,500.000 SIT za kategorijo ciljno vodenega projekta*
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– 3,000.000 SIT za kategorijo mrežnih
projektov.
Projekti bodo soﬁnancirani največ do
50% vrednosti projekta in sicer največ:
– do 350.000 SIT za kategoriji začetnih in
nadaljevalnih razvojnih projektov,
– do 500.000 SIT za koordinacijo kategorij začetnih in nadaljevalnih mrežnih projektov,
– do 200.000 za kategorijo ciljno vodenega projekta – Izvajanje koncepta šole v
naravi za 9-letno osnovno šolo,
– do 500.000 SIT za projekt mednarodno
sodelovanje,
– do 150.000 SIT za stroške bivanja in
potne stroške na posameznega udeleženca
v projektu aktivna mednarodna udeležba,
* v kategoriji ciljno vodeni projekt bo soﬁnanciranih največ 10 projektov.
Način izplačila sredstev, kontrola namenskosti porabe in ostala določila so opredeljena v pogodbi za posamezno vrsto projekta,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije
(obrazci št. 6, 7 in 8).
6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti dodeljena sredstva porabljena
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v obdobju od sklenitve pogodbe do
31. 8. 2005.
7. Vloga za razpis
Vloga za razpis mora vsebovati:
– tri izvode – pravilno in v celoti izpolnjenega in podpisanega prijavnega obrazca št.
1 – prijavni obrazec za začetne projekte ali
obrazca št. 2 – prijavni obrazec za nadaljevalne projekte ali
obrazca št. 3 – prijavni obrazec za aktivno mednarodno udeležbo ali
obrazca št. 4 – prijavni obrazec za začetni ciljno vodeni projekt, ki so del razpisne
dokumentacije,
– tri izvode – letno poročilo za leto 2003/2004 (samo za nadaljevalne projekte),
– tri izvode – podpisana in žigosana soglasja partnerskih šol (samo za mrežne projekte – ZMR/04 in C/03)
– tri izvode – podpisana in žigosana izjava o zavezi šole in partnerjev za soﬁnanciranje projekta na obrazcu št. 5 – izjava za
soﬁnanciranje projektov, ki je del razpisne
dokumentacije,
– en izvod – predlog pogodbe z vnesenimi podatki obrazci št. 6, 7 in 8.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve vlog in opremljenost vlog
8.1. Rok za predložitev vlog in način
predložitve, ne glede na način dostave:
Vloge morajo prispeti v zapečateni ovojnici v vložišče Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, na naslov: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, najkasneje do ponedeljka 27. septembra 2004 do 13. ure.
8.2. Opremljenost vloge – na ovojnici vloge mora biti na sprednji strani jasno
označeno:
1. Ne odpiraj – vloga za javni razpis
»skriti zaklad«,
2. Začetni, oziroma nadaljevalni projekt,
3. Naslov naročnika – Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, 1000 Ljubljana,
4. Naslov vlagatelja
8.3. V vsaki pošiljki je lahko vloga le za
en projekt.
8.4. Nepravilno označene ali nepravilno
izpolnjene vloge ter vloge, ki niso prejete v
roku bo komisija zavrnila v postopku odpiranja vlog in jih vrnila predlagatelju.
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9. Odpiranje vlog: postopek javnega razpisa in odpiranje vlog, prispelih na razpis,
vodi Strokovna komisija za izvedbo javnega
razpisa. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo dne 29. septembra 2004.
Odpiranje vlog, glede na pričakovano veliko število vlog, ne bo javno.
10. Rok, v katerem bodo predlagatelji vlog obveščeni o izidu javnega razpisa:
predlagatelji vlog bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni od dneva odpiranja vlog.
11. Razpisna dokumentacija
11.1. Razpisna dokumentacija obsega:
a) besedilo razpisa,
b) priloga A: pojasnila in opredelitev tematskih usmeritev in njihovih področij,
c) priloga B: postopek in merila za izbor
projektov,
d) obrazci:
– obrazec št. 1 – prijavni obrazec za začetne projekte,
– obrazec št. 2 – prijavni obrazec za nadaljevalne projekte,
– obrazec št. 3 – prijavni obrazec za aktivno mednarodno udeležbo,
– obrazec št. 4 – prijavni obrazec za ciljno vodeni projekt,
– obrazec št. 5 – izjava predlagatelja o
soﬁnanciranju projektov,
– obrazec št. 6 – vzorec pogodbe za
mrežni projekt,
– obrazec št. 7 – vzorec pogodbe za razvojni projekt,
– obrazec št. 8 – vzorec pogodbe za aktivno udeležbo v mednarodni aktivnosti,
– obrazec št. 9 – vsebina popolne vloge
(vsebuje seznam vseh dokumentov, ki sestavljajo popolno vlogo).
11.2. Kraj, kjer lahko zainteresirani dobijo
razpisno dokumentacijo: razpis in razpisna
dokumentacija bosta od dneva objave razpisa v Uradnem listu na voljo na spletni strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport:
http:// www.mszs.si/.
11.3 Dodatne informacije: informativni
dan bo 10. septembra 2004 na Uradu za
razvoj šolstva, Ljubljana, Kotnikova 38, 5.
nadstropje in sicer:
– za vrtce in osnovne šole: ob 12. uri
– za ostale: ob 14.30
Vsa dodatna vprašanja lahko zainteresirani pošljejo od 13. 9. 2004 do 17. 9. 2004
po elektronski pošti na naslednje naslove:
– za vrtce in osnovne šole: natalija.komljanc@zrss.si
– za srednje strokovne in poklicne šole:
mojca.polak@cpi.si
– za gimnazije in ostale vrste šol: metka.
zevnik@gov.si
– za izvajanje koncepta šole v naravi
za 9-letno osnovno šolo: ida.kavcic@guest.
arnes.si
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 4012-25/2004-4
Ob-22641/04
Na osnovi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS,
št. 60/99, 52/02 in 56/03), Uredbe o splošnih
pogojih delovanja Javne agencije Republike
Slovenije za regionalni razvoj (Uradni list RS,
št. 62/03), Pogodbe št. ARR-1/04 o ﬁnanciranju delovanja Javne agencije Republike
Slovenije za regionalni razvoj z dne 16. 12.
2003, Dodatka št. 1 k Pogodbi št. ARR-1/04
o ﬁnanciranju delovanja Javne agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj z dne
18. 6. 2004, Proračuna Republike Slovenije
za leto 2004 (Uradni list RS, št. 118/02 in

130/03), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2005 (Uradni list RS, št. 130/03), Zakona
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št.
130/03), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 47/03), Zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (ZPOOSRP) (Uradni listRS, št. 45/98,
67/98, 110/99, 59/01,110/02 in 86/04), Programa spodbujanja razvoja v Posočju 2002
– 2006 (Soča 2006), ki ga je sprejela Vlada
RS na svoji 78. seji dne 13. 6. 2002 (Sklep
Vlade RS št. 303-03/2002-1), Izvedbenega
programa razvojne pomoči občinam Bovec,
Kobarid in Tolmin za leto 2004 (Soča 2004),
ki ga je sprejela Vlada RS na svoji 51. redni
seji dne 11. 12. 2003 (Sklep Vlade RS št.
303-03/2002-4) in Dopolnila Izvedbenega
programa razvojne pomoči občinam Bovec,
Kobarid in Tolmin za leto 2004 (Soča 2004),
ki ga je sprejela Vlada RS na svoji 85. redni
seji dne 21. 7. 2004 (Sklep Vlade RS št.
303-03/2002-5), objavlja Agencija Republike
Slovenije za regionalni razvoj, Kotnikova 28,
1000 Ljubljana
javni razpis
za spodbujanje zaposlovanja in
samozaposlovanja kadrov z najmanj VII.
stopnjo izobrazbe na območju občin
Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2004
I. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je nadomestitev dela plače za prvič zaposlene ali brezposelne z najmanj VII. stopnjo izobrazbe
in sicer v višini ene minimalne bruto plače mesečno. Delež delodajalca mora biti
vsaj enak deležu dodeljene spodbude. Nadomestitev dela plače prvič zaposlenim ali
brezposelnim osebam z najmanj VII. stopnjo
izobrazbe traja 2 (dve) leti in mora biti realizirana pri delodajalcih na območju občin
Bovec, Kobarid in Tolmin. Izpolnitev kriterija
novih delovnih mest se ugotavlja na osnovi
dodatnih delovnih mest v primerjavi s celoletnim povprečjem zaposlenih v podjetju.
2. Višina razpisanih sredstev:
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
bo na razpolago, znaša v letu 2004 okvirno 4,700.000 SIT, v letu 2005 okvirno
21,000.000 SIT, v letu 2006 pa okvirno
16.000.000,00 SIT. Nepovratna sredstva za
te namene so zagotovljena na proračunski postavki Službe vlade RS za strukturno
politiko in regionalni razvoj 1166: Razvojna
pomoč Posočju.
II. Pogoji dodeljevanja
1. Namen tega javnega razpisa je spodbujanje delodajalcev za novo zaposlovanje
kadrov z najmanj VII. stopnjo izobrazbe (iz
Posočja, drugih predelov Slovenije in tujine)
v Posočju.
2. Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki
so registrirani po Zakonu o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/
94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99,
36/00,45/01, 59/01, 50/02) in:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah,
– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po Zakonu o ﬁnančnem poslovanju podjetij
(Uradni list RS, št. 54/99,110/99 in 50/02),
– morajo imeti v času veljavnosti instrumenta registriran sedež ali samostojno enoto v Posočju,
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– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije.
Na razpis se lahko prijavijo:
– delodajalci, ki so oziroma bodo v času
od 1. 1. 2004 do 30. 9. 2004 na novo zaposlili kadre deﬁcitarnih ali drugih poklicev in
sicer diplomante VII., VIII. ali IX. stopnje.
Novozaposleni morajo biti ali prvič zaposlene ali brezposelne osebe, ki so v času
prijave na razpis zaposlene za nedoločen
čas. Iz predstavitve projekta vlagatelja mora
biti razvidno, da bo delovno mesto pri delodajalcu ohranjeno vsaj 5 let od podpisa
pogodbe.
– samozaposlene osebe, diplomanti VII.,
VIII. ali IX. stopnje, ki so se oziroma se
bodo samozaposlile v času od 1. 1. 2004 do
30. 9. 2004. Iz predstavitve projekta vlagatelja mora biti razvidno, da bo delovno mesto
ohranjeno vsaj 5 let od podpisa pogodbe.
3. Na razpis ne morejo kandidirati upravičenci:
– ki poslujejo v sektorju premogovništva,
ladjedelništva, pomorskega transporta, kmetijstva in ribištva;
– ki opravljajo dejavnost na osnovi dodeljene koncesije s strani Republike Slovenije.
4. Upravičeni stroški so stroški dela plače za prvič zaposlene ali brezposelne z najmanj VII. stopnjo izobrazbe in sicer v višini
ene minimalne bruto plače mesečno za obdobje 24 mesecev. Delež delodajalca mora
biti najmanj enak deležu dodeljene spodbude, kar v primeru samozaposlenih pomeni, da morajo plačevati mesečne prispevke
(za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, zaposlovanje, starševsko varstvo in poškodbe pri delu) najmanj v višini
88.289,50 SIT.
Upošteva se zadnja objava višine minimalne bruto plače v Uradnem listu RS
pred zaključkom razpisa. Višina priznane
minimalne bruto plače se v času trajanja
pogodbe ne spreminja.
5. Cilj javnega razpisa je znižanje stroškov:
– delodajalcem, ki so oziroma bodo v
letu 2004 v Posočju na novo zaposlili kadre
deﬁcitarnih poklicev in sicer diplomante VII.,
VIII. ali IX. stopnje za nedoločen čas in da
bo delovno mesto pri delodajalcu ohranjeno
vsaj 5 let in
– samozaposlenim, ki so se oziroma se
bodo v letu 2004 v Posočju zaposlili za nedoločen čas, so diplomanti VII., VIII. ali IX.
stopnje in bo njihovo delovno mesto ohranjeno vsaj 5 let.
III: Splošni in ﬁnančni pogoji
1. Upravičenec mora do predpisanega
roka za oddajo vlog v javnem razpisu predložiti pravilno izpolnjene obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Obrazcem
morajo biti predložene zahteve in dokazila,
ki jih zahteva Agencija Republike Slovenije
za regionalni razvoj od upravičenca ter so
navedene v poglavju IV. tega razpisa.
2. Obdobje, za katerega so namenjena razpisna sredstva, so proračunska leta
2004, 2005 in 2006.
3. Kolikor proračunska sredstva za izvajanje pogodbenih obveznosti v letu 2006 ne
bodo zagotovljena, pogodbene obveznosti
Agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj prenehajo, pogodbene obveznosti
prejemnika glede trajanja zaposlitev pa se
proporcionalno zmanjšajo.
4. V primeru pozitivnega sklepa o dodelitvi sredstev, bo podjetje z Agencijo Republi-

ke Slovenije za regionalni razvoj podpisalo
pogodbo (vzorec pogodbe je sestavni del
razpisne dokumentacije). V pogodbi bo določen način ﬁnanciranja, ostali pogoji in obrazec zahtevka za soﬁnanciranje. Pogodba
bo pričela veljati, ko jo bosta podpisali obe
pogodbeni stranki.
5. Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe za nepovratna sredstva. Če se v roku osmih dni
ne bodo odzvali na poziv, se šteje, kot da so
odstopili od zahteve za pridobitev nepovratnih sredstev.
6. V primeru, da prejemnik odstopi od
svoje zahteve za pridobitev sredstev, mora
pisno obvestiti Agencijo Republike Slovenije
za regionalni razvoj.
7. S pogodbo Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj s prejemnikom
podrobneje opredeli način in obliko poročanja prejemnika o poteku izvajanja projekta,
za katerega so bila dodeljena nepovratna
sredstva in postopek nadzora nad porabo
sredstev.
8. Prejemnik mora Agenciji Republike
Slovenije za regionalni razvoj omogočiti nadzor nad porabo dodeljenih sredstev. Nadzor
se izvaja v skladu s predpisi o namenskosti
porabe proračunskih sredstev. Če bo Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj
ugotovila, da sredstva niso bila uporabljena
za namen, za katerega so bila dodeljena
ali da so bila sredstva odobrena na podlagi neresničnih podatkov, ima pravico takoj
zahtevati od upravičenca vračilo sredstev
v enkratnem znesku. Upravičenec bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi
zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva
nakazila do dneva vračila.
9. Osnova za izplačilo nepovratnih sredstev bo s strani Agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj potrjen zahtevek za
soﬁnanciranje, ki ga bo pripravil prejemnik,
njegova oblika pa je predpisana z razpisno
dokumentacijo. Prejemnik bo enkrat letno
izstavil zahtevek za dodelitev nepovratnih
sredstev:
– 10. 11. 2004 za leto 2004,
– 10. 11. 2004 za leto 2005,
– 10. 11. 2005 za leto 2006, oziroma v
roku 8 dni po izteku dvoletnega obdobja od
nastopa delovnega razmerja.
Zahtevek mora biti izpolnjen (obvezna
oblika zahtevka je priloga k pogodbi (Priloga
pog. št. 1), podpisan in žigosan. Zahtevku
morajo biti priložene kopije posameznih plačilnih list z dokazili o opravljenih izplačilih za
obdobje, na katerega se nanaša zahtevek.
Ob predložitvi zahtevka za soﬁnanciranje,
mora prejemnik predložiti tudi Menično izjavo (Priloga pogodbe št. 2), kateri je priložena 1 bianco menica s klavzulo brez protesta.
10. Prejemnik mora Agenciji Republike
Slovenije za regionalni razvoj za zavarovanje izpolnitve pogodbenih obveznosti predložiti ustrezen instrument zavarovanja.
11. V primeru, da so v zaključnem ﬁnančnem obračunu projekta izkazani stroški, ki so manjši od predvidene vrednosti,
se znesek soﬁnanciranja s strani Agencije
Republike Slovenije za regionalni razvoj sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim
odstotkom soﬁnanciranja.
IV. Vsebina vloge
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno zapečatene dokumente
po naslednjem vrstnem redu:

Št.

95 / 27. 8. 2004 /

Stran

5917

1. Izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec
št. 1);
2. Prijavni obrazec (razpisni obrazec
št. 2);
3. Osnovni podatki o vlagatelju (razpisni
obrazec št. 3) in zahtevane priloge:
– Dokazilo o registraciji vlagatelja: za
pravne osebe originalni izpisek iz sodnega
registra, ki ni starejši od 30 dni z vsemi
listi ali priglasitvena listina z vsemi spremembami, potrjena s strani pristojne izpostave Davčne uprave RS, če upravičenec
opravlja dejavnost kot samostojni podjetnikov posameznikov, ki ne sme biti starejši
od 30 dni;
– Bilance stanja in izkazi poslovnega izida za zadnji dve leti (2002, 2003) potrjene
s strani AJPES-a;
– Potrdilo o stanju davčnih obveznosti
za preteklo leto, ki ga izda krajevno pristojna Davčna uprava RS, ki ni starejše od
30 dni;
– Potrdilo pristojnega sodišča, da upravičenec ni v postopku prisilne poravnave,
likvidacije in stečajnem postopku, ki ni starejše od 30 dni;
4. Predstavitev projekta novih zaposlitev
(razpisni obrazec št. 4);
5. Izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe
(razpisni obrazec št. 5)
V. Merila za izbiro
Merila za vrednotenje vlog:
Merilo

Število
točk

a)
b)
c)
d)
e)

Reference vlagatelja
22
Število novih delovnih mest
24
Zaposlitev štipendista PRC-ja
2
Lokacija vlagatelja
6
Zaposlovanje na razvojno usmerjenih
delovnih mestih
16
f) Zaposlovanje deﬁcitarnih kadrov*
16
g) Razvojna vizija prijavitelja s poudarkom na strategiji razvoja kadrov
14
Skupaj
100
* iz Analize deﬁcitarnih poklicev na območju
občin Bovec, Kobarid in Tolmin (PRC, leto
2003)

Merila bodo podrobneje opredeljena v
razpisni dokumentaciji.
Vloge bodo razvrščene glede na število
doseženih točk. Razpisana sredstva bodo
dodeljena vlagateljem katerih vloge bodo
dosegle najmanj 51 točk. Prednost pri izboru za dodelitev nepovratnih sredstev bodo
imele vloge, ki dobijo najvišjo oceno na podlagi meril do porabe sredstev.
VI. Način prijave in razpisni roki
1. Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko prijavitelji prevzamejo
brez plačila na Posoškem razvojnem centru, Ulica padlih borcev 1b, 5220 Tolmin
vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje
tudi po elektronski pošti, če podjetje na email: info@pososki-rc.si posreduje prošnjo
za dvig razpisne dokumentacije. Razpisna
dokumentacija je na voljo tudi na internet
naslovih www.sigov.si/arr in www.pososkirc.si.
2. Dodatne informacije so v času odprtja
razpisa na voljo vsak delovni dan med 9. in
12. uro, kontaktni osebi:
– Vinko Žagar na Agenciji Republike Slovenije za regionalni razvoj (tel. 01/478-37-43,
elektronska pošta: Vinko.Zagar@gov.si) in
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– Almira Pirih (tel. 05/384-15-00, elektronska pošta: Almira.Pirih@pososki-rc.si)
na Posoškem razvojnem centru.
3. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: Razpisna dokumentacija je
brezplačna
4. Rok za oddajo vloge: 1. 10. 2004, do
12. ure.
5. Popolna vloga (obrazci in priloge), v
skladu s prejetimi navodili, mora biti dostavljena na naslov: Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj, Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, do vključno dne 1. 10. 2004 do
12. ure (velja prispetje po pošti ali oddaja
v tajništvo Agencije Republike Slovenije za
regionalni razvoj, Kotnikova 28, Ljubljana
najkasneje do 1. 10. 2004 do 12. ure) v
zaprti ovojnici z navedbo, dobesedno brez
okrajšav: »ne odpiraj – vloga – javni razpis
za spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja kadrov z najmanj VII. stopnjo izobrazbe na območju Občin Bovec, Kobarid
in Tolmin v letu 2004« in s polnim naslovom
pošiljatelja na zadnji strani.
6. Vse vloge, ki bodo nepravilno
označene oziroma bodo prispele na navedeni naslov kasneje od predpisanega
datuma in ure (ne glede na poštni žig ali
drugo vrsto dostave), ne bodo upravičene
do kandidiranja na razpisu in bodo vrnjene
pošiljatelju neodprte.
7. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, ﬁnančni zahtevek pa mora biti
prikazan v slovenskih tolarjih (SIT).
VII. Obravnava vlog
1. Datum odpiranja: 8. 10. 2004. Odpiranje ni javno.
2. Prispele vloge bo pregledala in ocenila strokovna komisija, ki jo za ta namen
imenuje direktor Agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj. Komisijo sestavljata dva predstavnika Agencije Republike
Slovenije za regionalni razvoj, predstavnik
Službe vlade RS za strukturno politiko in
regionalni razvoj, predstavnik Zavoda RS za
zaposlovanje-Območna služba Nova Gorica in predstavnik Posoškega razvojnega
centra. Komisija bo vse pravilno označene
vloge odprla in ugotovila njihovo popolnost.
O odpiranju vlog in izboru prejemnikov bo
komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebuje vloga so uradna
tajnost.
3. Strokovna komisija bo v roku osmih
(8) dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste
vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne,
da jih dopolnijo.
4. Prepozno prispele ali nepravilno
označene vloge se zavržejo, neutemeljene
pa zavrnejo. Zavržejo se tudi vloge vlagateljev, ki imajo neporavnane zapadle
obveznosti do Republike Slovenije ter nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne bo
dopolnil, oziroma bodo dopolnjene neustrezno.
5. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Vloga je neutemeljena zlasti, če:
– vlagatelj zaproša za sredstva, ki niso
namenjena spodbujanju zaposlovanja
kadrov z najmanj VII. stopnjo izobrazbe na
območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin;
– so bila vlagatelju predhodno že odobrena javna sredstva za isti namen;
– vlagatelj ni podal podatkov in zahtevanih
prilog, iz katerih bi bili nedvoumno razvidni
namen, cilji in način izvedbe oziroma niso
podatki verodostojni in/ali resnični;
– vlagatelj ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa za spodbujanje zaposlovanja in
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samozaposlovanja kadrov z najmanj VII.
stopnjo izobrazbe na območju občin Bovec,
Kobarid in Tolmin v letu 2004
– vloga upravičenca ne doseže najmanj
51 točk oziroma v primeru, da je zahtevanih
sredstev iz vlog z več kot 51 točkami več kot
je razpoložljivih sredstev.
6. Na podlagi predloga strokovne komisije, bodo vlagatelji, s strani odgovornih oseb
Agencije Republike Slovenije za regionalni
razvoj obveščeni s sklepom, v roku 30 dni
od odpiranja vlog.
7. Proti sklepu Agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj pri dodeljevanju
razvojnih spodbud ni pritožbe. Dopusten pa
je upravni spor, ki ga je potrebno s tožbo
sprožiti v roku 30 dni od prejema sklepa
pri pristojnem Upravnem sodišču Republike
Slovenije.
8. Prejemnik mora Agenciji Republike
Slovenije za regionalni razvoj omogočiti nadzor nad porabo dodeljenih sredstev. Nadzor
se izvaja v skladu s predpisi o namenskosti
porabe proračunskih sredstev.
9. Če bo Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj ugotovila, da sredstva niso bila uporabljena za namen, za
katerega so bila dodeljena ali da so bila
sredstva odobrena na podlagi neresničnih
podatkov, ima pravico takoj zahtevati od
upravičenca vračilo sredstev v enkratnem
znesku. Upravičenec bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi
obrestmi za obdobje od dneva nakazila do
dneva vračila.
Agencija Republike Slovenije za
regionalni razvoj
Št. 4012-23/2004-8
Ob-22642/04
Na osnovi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS,
št. 60/99, 52/02 in 56/03), Uredbe o splošnih
pogojih delovanja Javne agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj (Uradni
list RS, št. 62/03), Pogodbe št. ARR-1/04 o
ﬁnanciranju delovanja Javne agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj z dne
16. 12. 2003, Dodatka št. 1 k Pogodbi št.
ARR-1/04 o ﬁnanciranju delovanja Javne
agencije Republike Slovenije za regionalni
razvoj z dne 18. 6. 2004, Proračuna Republike Slovenije za leto 2005 (Uradni list RS,
št. 130/03), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2004 in 2005
(Uradni list RS, št. 130/03), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 47/03), Zakona
o popotresni obnovi objektov in spodbujanju
razvoja v Posočju (Uradni list RS, št. 45/98,
67/98, 110/99, 59/01, 110/02 in 86/04), Programa spodbujanja razvoja v Posočju 2002
– 2006 (Soča 2006), ki ga je sprejela Vlada
RS na svoji 78. seji dne 13. 6. 2002 (Sklep
Vlade RS št. 303-03/2002-1) in Izvedbenega
programa razvojne pomoči občinam Bovec,
Kobarid in Tolmin za leto 2005 (Soča 2005),
ki ga je sprejela Vlada RS na svoji 85. redni
seji dne 21. 7. 2004 (Sklep Vlade RS št.
303-03/2002-5), objavlja Agencija Republike
Slovenije za regionalni razvoj, Kotnikova 28,
1000 Ljubljana
javni razpis
za spodbujanje začetnih investicij
v mikro podjetjih na območju občin
Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2005
I. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za ﬁnančno

pomoč pri investicijah v osnovna sredstva
pri postavitvi novega proizvodnega obrata,
širitvi obstoječega obrata ali začetku nove
dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo
proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverziﬁkacije ali modernizacije).
Investicije v osnovna sredstva v obliki nakupa proizvodnega obrata, ki se je zaprl ali
bi se zaprl, če ne bi bil prodan, so tudi lahko
predmet tega javnega razpisa, razen če proizvodni obrat pripada podjetju v težavah.
2. Investicija se mora izvajati na območju
občin Bovec, Kobarid ali Tolmin.
3. Višina razpisanih sredstev:
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
bo na razpolago za soﬁnanciranje projektov
v letu 2005, znaša 58,6 mio SIT. Nepovratna
sredstva za te namene so zagotovljena na
proračunski postavki Službe vlade RS za
strukturno politiko in regionalni razvoj 1166:
Razvojna pomoč Posočju.
Višina soﬁnanciranja je odvisna od izpolnjevanja meril, vendar v nobenem primeru
ne bo mogla preseči 55% priznanih upravičenih stroškov investicijskega projekta.
II. Pogoji dodeljevanja
1. Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij in odpiranje novih delovnih mest, ki so povezana z investicijami
v mikro podjetjih.
2. Na razpis se lahko prijavijo mikro podjetja, samostojni podjetniki in zadruge, ki
so registrirani po Zakonu o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94,
82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/
99, 36/00,45/01, 59/01 in 50/02), oziroma
po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št.
13/92, 13/93, 22/94, 35/96) in:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah,
– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po Zakonu o ﬁnančnem poslovanju podjetij
(Uradni list RS, št. 54/99,110/99 in 50/02),
– morajo imeti v času veljavnosti instrumenta registriran sedež ali samostojno enoto v Posočju,
– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije.
Za deﬁnicijo mikro podjetja se upoštevajo naslednja merila:
Mikro podjetje je malo podjetje, kjer število zaposlenih ne presega 10 in v skladu z
opredelitvijo 53. člena ZGD ni dolžno izdelati
konsolidiranega letnega poročila in ni vključeno v konsolidacijo kot podrejena družba
ter izpolnjuje dve od naslednjih meril:
– povprečno število zaposlenih v zadnjem poslovnem letu ne presega 10,
– čisti prihodki od prodaje v zadnjem poslovnem letu so manjši od 1.000,000.000
SIT, vrednost aktive ob koncu poslovnega
leta ne presega 500,000.000 SIT.
3. Gospodarska družba ali samostojni
podjetnik mora realizirati investicijo in odpreti nova delovna mesta na območju občin
Bovec, Kobarid in Tolmin.
4. Na razpis se lahko prijavijo tudi tuje
gospodarske družbe, vendar pa je prejemnik sredstev gospodarska družba, registrirana v Sloveniji.
5. Za dodelitev spodbud lahko kandidirajo upravičenci s projekti, ki bodo odprli najmanj 1 novo delovno mesto v obdobju treh
let po zaključku investicije in katerih celotna
investicijska vrednost je višja kot 2 mio SIT.
Zgornja višina soﬁnanciranja v nobenem pri-
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meru ne bo mogla preseči 15 mio SIT. Za
nova delovna mesta se štejejo nove zaposlitve v roku 3 let po zaključku investicije.
Povečanje števila delovnih mest se ugotavlja kot neto povečanje zaposlitev, glede na
stanje števila zaposlenih, ki je opredeljeno v
vlogi prejemnika na zadnji dan meseca pred
oddajo razpisne dokumentacije.
6. Na razpis lahko upravičenci kandidirajo tudi s posamezno (eno ali več) fazo
investicije (faza priprave ustreznih študij in
projektov, faza nakupa, komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišča, faza
gradnje/nakupa objektov, faza nakupa strojev in opreme ter nematerialnih investicij
(patenti, licence,...)), vendar pa mora skupna višina celotne investicije izpolnjevati zgoraj opredeljene kriterije.
7. Investicijski projekti in novo odprta delovna mesta morajo ostati na območju občin
Bovec, Kobarid in Tolmin vsaj 5 let po zaključku investicije.
8. Na razpis ne morejo kandidirati upravičenci:
– ki poslujejo v sektorju premogovništva,
ladjedelništva, pomorskega transporta, kmetijstva in ribištva;
– katerim so na osnovi javnega razpisa
za spodbujanje začetnih investicij na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letih
2002 in 2003 ter 2004 že bila odobrena nepovratna sredstva za soﬁnanciranje investicijskega projekta, razen v primeru, da so
do dne oddaje vloge na ta javni razpis že v
celoti izpolnili obvezo novih zaposlitev, ki
izhaja iz uspešne kandidature na omenjene
razpise. Izpolnitev obveze glede novih zaposlitev morajo upravičenci dokazati s predložitvijo posebnega Poročila o izpolnitvi pogodbene obveznosti glede novih zaposlitev,
v katerem natančno opredelijo realizirane
zaposlitve, ter predložijo ustrezna listinska
dokazila;
– ki opravljajo dejavnost na osnovi dodeljene koncesije s strani Republike Slovenije.
9. Upravičeni stroški, za katere je mogoče pridobiti subvencijo oziroma pomoč, so:
Priprava investicijskih študij in projektov
začetnih investicij – do 55% izkazanih stroškov;
Nakup, komunalno in infrastrukturno
opremljanje zemljišča – do 55% izkazanih
stroškov;
Gradnja/nakup objektov – do 55% izkazanih stroškov;
Nakup strojev in opreme ter nematerialnih investicij (patenti, licence,...) – do 55%
izkazanih stroškov (samo za nove stroje in
opremo).
10. Maksimalna višina soﬁnanciranja investicije kot celote (vseh faz oziroma upravičenih stroškov skupaj) je poleg kriterija doseženega števila točk, opredeljena tudi s kriterijem novo odprtih delovnih mest, tako da se
lahko za odprto delovno mesto do vključno
VI. stopnje zahtevnosti investicija soﬁnancira
v maksimalni višini 2 mio SIT, za odprto delovno mesto VII. in višje stopnje zahtevnosti pa
v maksimalni višini 4 mio SIT.
11. Upravičenci morajo prispevati lastna ﬁnančna sredstva najmanj v višini 25%
vrednosti investicije, ki ne smejo vsebovati
državne pomoči.
12. Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih naložba
bo imela ugodne učinke na (i) novo zaposlovanje, (ii) tehnološko razvojne programe,
(iii) spodbujanje razvoja v Posočju.

III. Splošni in ﬁnančni pogoji
1. Upravičenec mora do predpisanega
roka za oddajo vlog v javnem razpisu predložiti pravilno izpolnjene obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Obrazcem
morajo biti predložene zahteve in dokazila, ki
jih zahteva Agencija Republike Slovenije za
regionalni razvoj od upravičenca ter so navedene v poglavju IV. tega razpisa.
2. Obdobje, za katerega so namenjena
razpisna sredstva je proračunsko leto 2005.
Agencija Republike Slovenije za regionalni
razvoj bo soﬁnancirala le upravičene stroške,
nastale od 1. 1. 2005 do 5. 11. 2005.
3. Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj bo posameznemu podjetju v
enem proračunskem letu soﬁnancirala največ
en projekt in sicer v maksimalni višini do 55%
upravičenih stroškov prijavljenega investicijskega projekta, oziroma v višini, ki jo določa
kriterij novo odprtih delovnih mest.
4. V primeru pozitivnega sklepa o dodelitvi
sredstev, bo podjetje z Agencijo Republike
Slovenije za regionalni razvoj podpisalo pogodbo (vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije). V pogodbi bo določen
način ﬁnanciranja, ostali pogoji in obrazec
zahtevka za soﬁnanciranje. Pogodba bo pričela veljati, ko jo bosta podpisali obe pogodbeni stranki.
5. Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe za nepovratna sredstva. Če se v roku osmih dni
ne bodo odzvali na poziv, se šteje, kot da so
odstopili od zahteve za pridobitev nepovratnih
sredstev.
6. V primeru, da prejemnik odstopi od svoje zahteve za pridobitev sredstev, mora pisno
obvestiti Agencijo Republike Slovenije za regionalni razvoj.
7. S pogodbo Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj s prejemnikom podrobneje opredeli način in obliko poročanja
prejemnika o poteku izvajanja projekta, za katerega so bila dodeljena nepovratna sredstva
in postopek nadzora nad porabo sredstev.
8. Prejemnik mora Agenciji Republike Slovenije za regionalni razvoj omogočiti nadzor
nad porabo dodeljenih sredstev. Nadzor se
izvaja v skladu s predpisi o namenskosti porabe proračunskih sredstev. Če bo Agencija
Republike Slovenije za regionalni razvoj ugotovila, da sredstva niso bila uporabljena za
namen, za katerega so bila dodeljena ali da
so bila sredstva odobrena na podlagi neresničnih podatkov, ima pravico takoj zahtevati
od upravičenca vračilo sredstev v enkratnem
znesku. Upravičenec bo moral vrniti sredstva
s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do dneva
vračila.
9. Osnova za izplačilo nepovratnih sredstev bo s strani Agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj potrjen zahtevek za
soﬁnanciranje, ki ga bo pripravil prejemnik,
njegova oblika pa je predpisana z razpisno
dokumentacijo. Prejemnik bo imel možnost
izstavljanja delnih zahtevkov za porabo nepovratnih sredstev. Zadnji rok za izstavitev
zahtevka (končnega) za porabo sredstev proračunskega leta 2005 pa je 5. 11. 2005.
10. Prejemnik mora Agenciji Republike
Slovenije za regionalni razvoj za zavarovanje
izpolnitve pogodbenih obveznosti predložiti
ustrezen instrument zavarovanja.
11. Prejemnik bo najkasneje do 5. 11. 2005
izstavil končni zahtevek za dodelitev sredstev
in predložil naslednjo dokumentacijo:
– Zahtevek za soﬁnanciranje. Zahtevek
mora biti izpolnjen, podpisan in žigosan;
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– Obvezno poročilo in oceno o poteku
investicijskega projekta v času do izstavitve
zahtevka. Poročilo o delu na projektu mora
vsebovati: opis projekta, realizirane aktivnosti in dosežene rezultate ter opis nadaljnjih
aktivnosti v okviru prijavljenega projekta (na
podlagi rezultatov);
– Finančni obračun projekta na stroškovniku (priloga pog. št. 2/1), skupaj z računi in
dokazili o plačilu (neto vrednost brez DDV).
V stroškovnik projekta mora biti vpisan vsak
posamezni strošek. Dokazila morajo biti priložena v zaporedju vpisa v stroškovnik in
označena na bančnih izpiskih. Potrebno je
dostaviti originalne račune in en izvod njihovih kopij. Originali se po pregledu vrnejo
prejemniku. Upravičeni stroški (upošteva se
neto vrednost računa, znesek davčne osnove brez DDV, naveden na računu) morajo
biti izkazani kot računi z dokazilom o plačilu
(SWIFT, bančni izpis prometa na transakcijskem računu iz katerega je jasno razvidno
na kateri račun se nanaša);
– Dokazila o že realiziranih novih zaposlitvah v okviru investicijskega projekta
Dokazila v obliki izpisa zaposlenih se lahko
pridobi na ustreznih institucijah (npr. Zavod
za zdravstveno zavarovanje);
– Menična izjava, kateri so priložene 3
bianco menice s klavzulo brez protesta.
12. V primeru, da so v zaključnem ﬁnančnem obračunu projekta izkazani neto
stroški, ki so manjši od predvidene vrednosti
investicije, se znesek soﬁnanciranja s strani
Agencije Republike Slovenije za regionalni
razvoj sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim odstotkom soﬁnanciranja.
13. Po dokončanju aktivnosti mora podjetje podati zaključno poročilo projekta najkasneje v treh mesecih.
14. Upravičenec mora zagotoviti razliko
med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo investicije.
IV. Vsebina vloge
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno zapečatene dokumente
po naslednjem vrstnem redu:
1. Izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec
št. 1);
2. Prijavni obrazec (razpisni obrazec št.
2);
3. Osnovni podatki o vlagatelju (razpisni
obrazec št. 3) in zahtevane priloge:
– Dokazilo o registraciji vlagatelja: za
pravne osebe originalni izpisek iz sodnega
registra, ki ni starejši od 30 dni z vsemi listi
ali priglasitvena listina z vsemi spremembami, potrjena s strani pristojne izpostave
Davčne uprave RS, če upravičenec opravlja
dejavnost kot samostojni podjetnikov posameznikov, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– Bilance stanja in izkazi poslovnega izida za zadnji dve leti (2002, 2003) potrjene
s strani AJPES-a;
– Potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih za
nedoločen čas na zadnji dan meseca pred
oddajo vloge,
– Potrdilo o stanju davčnih obveznosti
za preteklo leto, ki ga izda krajevno pristojna Davčna uprava RS, ki ni starejše od
30 dni;
– Potrdilo pristojnega sodišča, da upravičenec ni v postopku prisilne poravnave,
likvidacije in stečajnem postopku, ki ni starejše od 30 dni;
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– V primeru graditve gradbeno dovoljenje ali drugo ustrezno upravno dovoljenje
(v skladu z Zakonom o graditvi objektov,
Uradni listRS, št. 110/02);
– V primeru nakupa nepremičnin je potrebno v vlogi predložiti overjene pogodbe
o nakupu nepremičnin (objekti, zemljišča)
– ob črpanju pa je potrebno skupaj z dokazili
o plačilu predložiti tudi dokazila o opravljenem prometu z nepremičninami (potrjen z.k.
predlog);
– V vlogi se za investicijo, ki je predmet
kandidature na razpis lahko predložijo predračuni, predpogodbe(razen za nakup nepremičnin, za katere je potrebno upoštevati
prejšnjo alinejo) – ob črpanju pa je potrebno
predložiti pogodbe in račune z dokazili o
plačilu;
– Kot dokazilo o lastništvu zemljišča oziroma objekta, na(v) katerem se izvaja investicija, ki je predmet kandidature na razpis,
je potrebno v vlogi predložiti: Z.k. izpisek(e),
ki ni(so) starejši od 1 meseca dni in kopijo
pogodbe o najemu, če vlagatelj ni lastnik
objekta in soglasja lastnika(ov) k predvideni
investiciji.
4. Dispozicija projekta-investicijski načrt
(razpisni obrazec št. 4) v skladu z Uredbo
o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Uradni list RS, št. 82/98, 86/98, 43/99,
79/99, 39/00);
5. Izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe
(razpisni obrazec št. 5).
V. Merila za izbiro
Merila za vrednotenje vlog
Merilo

Število točk

a) Reference vlagatelja
b) Število novih delovnih mest
c) Faznost in predvideni zaključek
investicije
d) Vpliv na okolje
e) Potresna prizadetost vlagatelja
Skupaj

25
28
24
8
15
100

Merila bodo podrobneje opredeljena v
razpisni dokumentaciji.
Za dodelitev sredstev mora vloga doseči
najmanj 51 točk. Prednost pri izboru za dodelitev razpisanih sredstev imajo investicijski projekti, ki dobijo najvišjo oceno na podlagi meril za ugotavljanje učinkov investicije,
do porabe sredstev.
Investicijski projekti bodo po doseženih
točkah razdeljeni v dve skupini:
Število Obrazložitev
točk

0-50
> 51

Investicijski projekt ne dosega mejnega števila točk in ni upravičen do
soﬁnanciranja.
Investicijski projekt se ocenjuje kot
ustrezen. Soﬁnanciranje stroškov
investicijskega projekta je upravičeno, pri čemer se do porabe sredstev zagotovi maksimalna stopnja
soﬁnanciranja; 55% upravičenih
stroškov oziroma 2 mio SIT za odprto delovno mesto do vključno VI.
stopnje izobrazbe ter 4 mio SIT za
odprto delovno mesto od VII. in višje
stopnje izobrazbe.

VI. Način prijave in razpisni roki
1. Razpisno dokumentacijo v slovenskem
jeziku lahko prijavitelji prevzamejo brez plačila na Posoškem razvojnem centru, Padlih
borcev 1, Tolmin vsak delovni dan med 9. in
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12. uro. Razpisna dokumentacija se lahko
posreduje tudi po elektronski pošti, če podjetje na e-mail: info@pososki-rc.si posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na
internet naslovih www.sigov.si/arr in www.
pososki-rc.si.
2. Dodatne informacije so v času odprtja
razpisa na voljo vsak dan med 9. in 12. uro,
kontaktne osebe:
– Vinko Žagar na Agenciji Republike
Slovenije za regionalni razvoj (tel. 01/47837-43, e-mail: Vinko.Zagar@gov.si),
– Roman Medved, Posoški razvojni
center, tel. 05/384-15-14, e-mail: roman.
medved@pososki-rc.si
– Vesna Kozar, Posoški razvojni center,
tel. 05/384-15-03, e-mail: vesna.kozar@pososki-rc.si
3. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: Razpisna dokumentacija je
brezplačna.
4. Rok za oddajo vloge: 29. 10. 2004,
do 12. ure.
5. Popolna vloga (obrazci in priloge), v
skladu s prejetimi navodili, mora biti dostavljena na naslov: Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj, Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, do vključno dne 29. 10. 2004 do
12. ure (velja prispetje po pošti ali oddaja
v tajništvo Agencije Republike Slovenije za
regionalni razvoj, Kotnikova 28, Ljubljana najkasneje do 29. 10. 2004 do 12. ure) v zaprti
ovojnici z navedbo, dobesedno brez okrajšav:
»ne odpiraj – vloga – javni razpis za spodbujanje začetnih investicij v mikro podjetjih
na območju Občin Bovec, Kobarid in Tolmin
v letu 2005« in s polnim naslovom pošiljatelja
na zadnji strani.
6. Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo prispele na navedeni
naslov kasneje od predpisanega datuma in
ure (ne glede na poštni žig ali drugo vrsto
dostave), ne bodo upravičene do kandidiranja na razpisu in bodo vrnjene pošiljatelju
neodprte.
7. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, ﬁnančni zahtevek pa mora biti
prikazan v slovenskih tolarjih (SIT).
VII. Obravnava vlog
1. Datum odpiranja: 3. 11. 2004. Odpiranje ni javno.
2. Prispele vloge bo pregledala in ocenila
strokovna komisija, ki jo za ta namen imenuje direktor Agencije Republike Slovenije
za regionalni razvoj. Komisijo sestavljajo trije
predstavniki Agencije Republike Slovenije za
regionalni razvoj, predstavnik Službe Vlade
RS za strukturno politiko in regionalni razvoj
in predstavnik Posoškega razvojnega centra. Komisija bo vse pravilno označene vloge
odprla in ugotovila njihovo popolnost. O odpiranju vlog in izboru prejemnikov bo komisija
vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki
jo vsebuje vloga so uradna tajnost.
3. Strokovna komisija bo v roku osmih
(8) dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste
vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne,
da jih dopolnijo.
4. Prepozno prispele ali nepravilno označene vloge se zavržejo, neutemeljene pa
zavrnejo. Zavržejo se tudi vloge vlagateljev,
ki imajo neporavnane zapadle obveznosti
do Republike Slovenije ter nepopolne vloge,
ki jih vlagatelj v roku ne bo dopolnil, oziroma
bodo dopolnjene neustrezno.
5. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Vloga je neutemeljena zlasti, če:

– vlagatelj zaproša za sredstva, ki niso
namenjena spodbujanju začetnih investicij
in odpiranju novih delovnih mest, ki so povezana z investicijami;
– so bila vlagatelju predhodno že odobrena javna sredstva za isti namen;
vlagatelj ni podal podatkov in zahtevanih
prilog, iz katerih bi bili nedvoumno razvidni
namen, cilji in način izvedbe oziroma niso
podatki verodostojni in/ali resnični;
– vlagatelj ne izpolnjuje pogojev javnega
razpisa za spodbujanje začetnih investicij
v mikro podjetjih na območju občin Bovec,
Kobarid in Tolmin v letu 2005;
– vloga upravičenca ne doseže najmanj
51 točk oziroma v primeru, da je zahtevanih
sredstev iz vlog z več kot 51 točkami več kot
je razpoložljivih sredstev;
6. Na podlagi predloga strokovne komisije, bodo vlagatelji, s strani odgovornih oseb
Agencije Republike Slovenije za regionalni
razvoj, obveščeni s sklepom v roku 60 dni
od odpiranja vlog..
7. Proti sklepu Agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj pri dodeljevanju
razvojnih spodbud ni pritožbe. Dopusten pa je
upravni spor, ki ga je potrebno s tožbo sprožiti
v roku 30 dni od prejema sklepa pri pristojnem
Upravnem sodišču Republike Slovenije.
8. Prejemnik mora Agenciji Republike
Slovenije za regionalni razvoj omogočiti nadzor nad porabo dodeljenih sredstev. Nadzor
se izvaja v skladu s predpisi o namenskosti
porabe proračunskih sredstev.
9. Če bo Agencija Republike Slovenije za
regionalni razvoj ugotovila, da sredstva niso
bila uporabljena za namen, za katerega so
bila dodeljena ali da so bila sredstva odobrena na podlagi neresničnih podatkov, ima
pravico takoj zahtevati od upravičenca vračilo sredstev v enkratnem znesku. Upravičenec bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi
zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje
od dneva nakazila do dneva vračila.
Agencija Republike Slovenije za
regionalni razvoj
Št. 653-223/2004-1
Ob-22228/04
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 47/03 in 67/03) in Statuta Mestne
občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 26/01 in 28/
01) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, Ljubljana,
javni razpis
za soﬁnanciranje mladinskih
raziskovalnih taborov in raziskovalnih
projektov v MOL za leto 2004
I. Predmet razpisa
Mestna občina Ljubljana bo iz sredstev
javne porabe soﬁnancirala poletne raziskovalne tabore ter raziskovalne projekte za
osnovnošolce, srednješolce in njihove učitelje. Tabori in projekti so namenjeni dijakom
in učencem ter njihovim mentorjem na vseh
stopnjah izobraževanja in usposabljanju učiteljev za mentorsko delo na območju Mestne občine Ljubljana in sicer za:
– poletne raziskovalne tabore za osnovnošolce,
– poletne raziskovalne tabore za srednješolce,
– poletne raziskovalne tabore za učitelje
OŠ in SŠ,
– raziskovalne projekte srednjih in osnovnih šol (obsežnejši raziskovalni projekti šol
s šolskimi ali zunanjimi mentorji – letni in
nadaljevalni projekti),
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– projekte usposabljanja učiteljev za
mentorstvo MRD,
– projekte valilnic (prenos znanja in izkušenj iz srednjih šol v osnovne šole).
II. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji na javni razpis.
Na razpis se lahko prijavijo:
Prijavijo se lahko srednje in osnovne
šole, društva, vzgojno-izobraževalni zavodi in raziskovalne institucije Mestne občine
Ljubljana, ki so usposobljeni za izvajanje
navedenih programov.
Za ﬁnanciranje projekta oziroma programa na vseh razpisnih področjih ne morejo
kandidirati tisti predlagatelji, ki imajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 2/04).
III. Merila za izbor projektov
Mestna občina Ljubljana bo pri izbiri prijavljenih programov upoštevala naslednja
merila in kriterije:
– ustreznost glede na objavljene vrste
projektov,
– število mladih, ki jih projekt zahteva,
– možnost vključevanja mladih iz različnih šol,
– možnost ponudbe tabora mednarodnemu prostoru,
– uporabnost rezultatov,
– pozitivno oceno recenzenta, če je prijavitelj že izvajal tabore ter podal MOL – Oddelku za kulturo in raziskovalno dejavnost
poročilo s ﬁnančnim obračunom in
– višino že zagotovljenih ﬁnančnih sredstev drugih soﬁnancerjev.
IV. Okvirna višina sredstev: celotna okvirna višina sredstev, namenjenih realizaciji
razpisanih projektov v MOL za leto 2004
je 7,000.000 SIT. Za posamezen projekt
se predvideva soﬁnanciranje v višini med
80.000 in 120.000 SIT, za projekte metodik
in usposabljanja mentorjev pa do 200.000
SIT.
V. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2004 morajo biti
porabljena v letu 2004.
VI. Rok za predložitev vloge in način
predložitve
Predlagatelji morajo vlogo oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do vključno 10. 9. 2004 (datum
poštnega žiga) na naslov: Mestna občina
Ljubljana – Sprejemna pisarna, Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.
Vloge, ki ne bodo podane na ustreznih
prijavnih obrazcih MOL ali ne bodo ustrezale
razpisnim pogojem, ne bodo obravnavane.
Nepravočasno oddanih vlog komisija ne
bo upoštevala.
Vsak prijavljen program in/ali projekt
mora biti poslan v zaprti ovojnici z oznako:
»Ne odpiraj – vloga: mladinski raziskovalni
tabori in projekti 2004«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov predlagatelja.
Upoštevane bodo samo pravočasno prispele vloge z zahtevanimi oznakami, ostale
bodo zavrnjene in neodprte vrnjene pošiljateljem.
VII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi področna strokovna komisija in ne bo javno, se bo pričelo
13. 9. 2004.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s
pomanjkljivo dokumentacijo bo področna
komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog predlagatelje pozvala, da vlogo v roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj
v navedenem roku ne dopolni, se zavrže.

VIII. Izid razpisa: predlagatelji bodo o
izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje do dne 30. 9. 2004, uspešni s sklepom
in pozivom na podpis pogodbe, neuspešni
oziroma zavrnjeni z obvestilom.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno
dokumentacijo (prijavni obrazci z navodili
in vzorci pogodb) lahko od dneva te objave do izteka prijavnega roka zainteresirani
dvignejo vsak delovni dan, in sicer med 9.
in 14. uro v tajništvu Oddelka za kulturo
in raziskovalno dejavnost, MOL, Mestni trg
15/III, Ljubljana.
X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. št. 30646-14 (Vladimir Koprivnikar), vsak delovni
dan med 9. in 11. uro, faks 306-46-02.
Mestna občina Ljubljana
Št. 414-01-10/2004
Ob-22594/04
Republika Slovenija, Občina Izola in Regionalni razvojni center Koper, na podlagi
objavljata
javni razpis
za izbiro izvajalca za raziskovalnorazvojni projekt za ureditev javnega
potniškega prometa v Obalno-kraški
regiji.
I. Ime in sedež naročnika: Občina Izola,
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.
II. Predmet razpisa: predmet razpisa je
izbira najugodnejšega izvajalca za izvedbo
projekta za ureditev javnega potniškega prometa v Obalno-kraški regiji.
III. Razpisana tema projekta
Razpisana tema predstavlja usklajen
predlog prednostne raziskovalne naloge iz
izvedbenega dela Regionalnega razvojnega
programa 2002 – 2006 za Obalno-kraško
regijo.
Naziv teme projekta:« Ureditev javnega
potniškega prometa v Obalno-kraški regiji.«
V okviru projekta so predvidene različne aktivnosti s skupnim ciljem vzpostavitve
učinkovitega sistema JPP v Obalno-kraški
regiji. Pričakovane aktivnosti so po vsebini
razdeljene na:
– Analizo obstoječega stanja; Aktivnosti,
ki se bodo odvijale pri proučevanju in oceni obstoječega stanja JPP bodo predvsem
usmerjene na proučevanje rezultatov dosedanjih raziskav s tega področja, zbiranje
potrebnih podatkov o JPP s poudarkom na
avtobusnem JPP (podatki o linijah, neenakomernostih potniških tokov, frekvencah,
zmogljivostih prevozov ipd.) in podatkov o
zanesljivosti in dostopnosti JPP v regiji.
– Optimizacijo JPP; Pomemben segment
raziskovalne naloge mora zajemati tudi ocena potencialnega povpraševanja po transportnih storitvah JPP. Model potencialnega
povpraševanja bo vključeval in upošteval
socio-ekonomske, demografske, prostorske
in druge podatke, aktivnosti pa bodo v tem
delu predvsem usmerjene v optimizacijo sistema JPP glede na deﬁnirano potencialno
povpraševanje. Deﬁnirane bodo optimalne
potrebne kapacitete (avtobusi, taxi, mini bus
itd.), frekvence vozil na linijah in linije. Predvideva se tudi proučitev primarnega sistema
informatizacije JPP.
– Predlog rešitev in ukrepov; Glede na
pridobljene rezultate bo predlagana optimalna organizacija in zasnova sistema JPP
s poudarkom na cestnem JPP. Predlagan
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bo optimalen sistem informatizacije (potnik
– prevozno sredstvo – informacijski center)
s pripadajočo potrebno strukturo, infrastrukturo in organizacijo informacijskega centra.
Posebna pozornost bo namenjena proučevanju možnih ukrepov namenjenim stimuliranju rabe JPP in destimuliranju uporabe
osebnih avtomobilov.
IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
a) Na razpis se lahko prijavi pravna ali ﬁzična osebe, ki je registrirana za opravljanje
raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji
ter izpolnjuje pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti
in predpisi Ministrstva za šolstvo, znanost
in šport.
b) Prijava na razpis mora vsebovati prijavni obrazec in vse v prijavni dokumentaciji
navedene samostojne priloge, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije.
c) V postopku za izbor izvajalca bodo
obravnavane prijave, ki bodo vsebovale vse
z razpisom in obrazci zahtevane podatke in
dokazila, ki bodo prispele v roku, določenem
s tem razpisom.
Nepravočasno in nepravilno označenih
prijav komisija za odpiranje ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijavitelju.
V. Osnovna merila za izbor izvajalca
Merila za izbor izvajalca so: kakovost
prijave in raziskovalni značaj prijave, izvedljivost projekta, reference ter usposobljenost
in opremljenost projektne skupine.
Vrednotenje meril je sestavni del projektne dokumentacije.
VI. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev za izvedbo projekta po tem razpisu je 13,200.000 SIT, od
tega zagotavljajo:
– Agencija za regionalni razvoj
3,300.000 SIT;
– Občine 9,900.000 SIT in sicer, Mestna
občina Koper 54,8%, Občina Piran 25,1% in
Občina Izola 20,1%.
VII. Časovni okvir za izvedbo projekta
Projekt se bo izvajal v treh fazah:
1. faza: od 1. 10. 2004 do 1. 12. 2004,
2. faza: od 1. 12. 2004 do 1. 3. 2005,
3. faza: od 1. 3. 2005 do 1. 6. 2005.
VIII. Rok za predložitev prijav in način
predložitve ter opremljenost prijav
Ne glede na način prenosa morajo prijave prispeti v vložišče Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, najkasneje do
6. septembra 2004 do 12. ure.
Prijava mora biti poslana v zaprti ovojnici,
kot je predvideno v razpisni dokumentaciji.
IX. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo 7. septembra 2004.
X. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
projektov bodo obveščeni o izbiri v roku 8
dni od zaključka razpisa.
XI. Kraj,čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo-prijavni obrazci z
navodili za njihovo izpolnjevanje, in priloge
dvignejo zainteresirani prijavitelji od dneva
te objave do izteka prijavnega roka na sedežu Občine Izola.
Občina Izola
Št. 321-1/04-135
Ob-22529/04
Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26,
1330 Kočevje objavlja na podlagi Pravilnika za soﬁnanciranje programov na področju kmetijstva na območju Občine Kočevje
(Uradni list RS, št. 86/02, 6/04) in Odloka
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o proračunu Občine Kočevje za leto 2004
(Uradni list RS, št. 41/04)
javni razpis
za soﬁnanciranje programov na
področju kmetijstva na območju Občine
Kočevje za leto 2004
1. Ime in sedež naročnika: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje.
2. Predmet javnega razpisa: Občina Kočevje razpisuje proračunska sredstva za
soﬁnanciranje programov na področju kmetijstva na območju Občine Kočevje za leto
2004 na osnovi Pravilnika za soﬁnanciranje
programov na področju kmetijstva na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št.
86/02, 6/04).
3. Programi, upravičenci, pogoji in višina
soﬁnanciranja in upravičeni stroški za dodelitev sredstev:
Upravičenci do sredstev so ﬁzične osebe
– kmetje in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Občini Kočevje,
ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo hrane, dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ter s
promocijo in izobraževanjem na področju
razvoja kmetijstva in podeželja.
I. Umetno osemenjevanje
Namen:
Namen ukrepa je skozi program umetnega osemenjevanja s strani pooblaščene
veterinarske organizacije ohranjati stalež
živali.
Višina pomoči:
2.000 SIT na osemenitev oziroma največ
70% za upravičene stroške storitev pooblaščene organizacije.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije, ki opravlja storitev osemenjevanja govejih plemenic,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti.
II. Ekološko kmetovanje
Namen:
Podpora je namenjena kmetijam, ki se
preusmerjajo iz ustaljenega kmetovanja v
ekološko kmetovanje.
Višina pomoči:
Do 50% upravičenih stroškov kontrole
ekološke pridelave s strani pooblaščene
organizacije.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– potrdilo o statusu kmeta,
– dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo
ekoloških kmetij,
– potrdilo o vplačilu stroškov kontrole
ekološke pridelave v tekočem letu,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne
službe,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti.
III. Predavanja, seminarji in delavnice
Namen:
Namen ukrepa je podpirati izobraževanje
kmetov, ki jih izvajajo veriﬁcirani izvajalci izobraževanj in neproﬁtna društva s področja
kmetijstva.
Višina pomoči:
Do 50% upravičenih stroškov najema
prostora in predavatelja.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– ﬁnančno ovrednoten program z ustreznimi dokazili; razvidna mora biti kotizacija
kmetov – če se je izvajalec za to odločil,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da opravljajo dejavnost na področju
kmetijstva,
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– da imajo zagotovljene materialne,
prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo predloženih programov,
– da je predloženi program namenjen
vsem zainteresiranim uporabnikom,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti.
IV. Zavarovanje proti elementarnim nesrečam v kmetijstvu
Namen:
Namen ukrepa je soﬁnanciranje zavarovalnih premij za zaščito kmetijskih površin pred elementarnimi nesrečami v kmetijstvu.
Višina pomoči:
Do 50% upravičenih stroškov zavarovalne premije.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o statusu kmeta,
– sklenjeno zavarovalno polico za tekoče leto,
– potrdilo o plačilu zavarovalne premije,
– dokazilo o razpolaganju z zemljiščem,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti.
V. Analiza somatskih celic
Namen:
Namen ukrepa je ohranjanje staleža krav
za pridelavo mleka.
Višina pomoči:
Do 50% upravičenih stroškov storitve pooblaščene organizacije.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o statusu kmeta,
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije, ki opravlja analize somatskih celic,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti.
VI. Analiza zemlje
Namen:
Namen ukrepa je ohranjanje obdelovalnih površin in posledično preprečevanje zaraščanja površin.
Višina pomoči:
Do 50% upravičenih stroškov storitve pooblaščene organizacije.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o statusu kmeta,
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije, ki opravlja analize zemlje,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti.
4. Merila za odobritev sredstev:
– vsi prijavljeni programi se obravnavajo
vsebinsko enakovredno,
– enak odstotek soﬁnanciranja upravičenih stroškov vseh prijavljenih programov po
posameznem ukrepu,
– odstotek se določi na osnovi razmerja
med zaprošenimi in razpisanimi sredstvi,
– skupna dovoljena državna pomoč iz
kateregakoli ukrepa (občina, država, EU)
je maksimalno določena pri posameznem
ukrepu z višino pomoči.
5. Višina razpoložljivih sredstev namenjenih za soﬁnanciranje programov:
I. Soﬁnanciranje veterinarskih uslug –
2,600.000 SIT na proračunski postavki 4021
Posebni materiali in storitve.
II. Ekološko kmetovanje – 840.000 SIT
na proračunski postavki 4102 Subvencije
privatnim podjetjem in zasebnikom.
III. Kmetijsko izobraževanje – 600.000
SIT na proračunski postavki 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom.

IV. Zaščita pred naravnimi nesrečami –
400.000 SIT na proračunski postavki 4102
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom.
V. Analiza somatskih celic – 200.000 SIT
na proračunski postavki 4102 Subvencije
privatnim podjetjem in zasebnikom.
VI. Analiza zemlje – 50.000 SIT na proračunski postavki 4102 Subvencije privatnim
podjetjem in zasebnikom.
6. Vloga mora biti predložena na razpisni
dokumentaciji, ki jo dobite na vložišču Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, Kočevje,
skupaj z vsemi zahtevanimi dokazili.
7. Vloge pošljite na naslov Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, Kočevje in sicer
v zapečateni ovojnici z oznako ''Ne odpiraj – vloga za javni razpis – kmetijstvo'' do
vključno 30. 9. 2004 z nazivom in naslovom
vlagatelja prijave!
8. Za dodatne informacije lahko pokličete
Mileno Glavač na tel. 893-82-26, Katjo Lautar ali Katjo Muhič na tel. 895-06-10.
9. Javno odpiranje ponudb bo dne
4. 10. 2004 ob 14. uri v sejni sobi Občine
Kočevje.
Občina Kočevje
Št. 301-3/04-135
Ob-22530/04
Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26,
1330 Kočevje objavlja na podlagi Pravilnika
o dodeljevanju ﬁnančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kočevje
(Uradni list RS, št. 110/02, 6/04) in Odloka
o proračunu Občine Kočevje za leto 2004
(Uradni list RS, št. 41/04)
javni razpis
za soﬁnanciranje programov na
področju malega gospodarstva v Občini
Kočevje za leto 2004
1. Ime in sedež naročnika: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje.
2. Predmet javnega razpisa: Občina Kočevje razpisuje proračunska sredstva za soﬁnanciranje programov na področju malega
gospodarstva v Občini Kočevje za leto 2004
na osnovi Pravilnika o dodeljevanju ﬁnančnih sredstev iz občinskega proračuna za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v občini Kočevje (Uradni list RS, št. 110/02,
6/04).
3. Programi, upravičenci, pogoji in višina
soﬁnanciranja in upravičeni stroški za dodelitev sredstev:
I. Inovacijska dejavnost (inovacija ali
izum: nov, izviren izdelek ali tehnologija, ki
presega že znane podobne rešitve, vendar rešitev ne izhaja iz že znanega stanja
tehnike)
Namen:
Pospeševanje razvoja novih proizvodov,
storitev in tehnologij.
Upravičenci:
Na razpis se lahko prijavijo inovatorji – ﬁzične osebe, podjetniki posamezniki in enote malega gospodarstva.
Pogoji:
– investicije se morajo ohraniti na območju občine še najmanj pet let po njihovem
zaključku,
– prejemniki sredstev morajo zagotoviti
vsaj 25% sredstev za investicije iz lastnih
virov,
– občina bo soﬁnancirala upravičene
stroške pri investiciji v razvoju novega izdelka ali tehnologije.
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Višina:
Soﬁnanciranje do 50% upravičenih stroškov materialnih in nematerialnih investicij
in stroškov svetovanja.
Upravičeni stroški:
– stroški materialnih investicij (material in
oprema za izvedbo inovacije),
– stroški nematerialnih investicij (stroški
nakupa licenc, know-how ali nepatentiranega tehničnega znanja),
– stroški zunanjega svetovanja v povezavi s projektom.
II. Pridobivanje označb porekla blaga
Namen:
Spodbujanje k zaščiti proizvodov s pridobitvijo označbe porekla blaga.
Upravičenci:
Na razpis se lahko prijavijo podjetniki
posamezniki, obrtniki, enote malega gospodarstva, zavodi in društva.
Pogoji:
– občina bo soﬁnancirala upravičene stroške pridobivanja označbe porekla
blaga.
Višina:
Soﬁnanciranje do 50% upravičenih stroškov svetovanja.
Upravičeni stroški:
– svetovalni stroški zunanjih strokovnjakov pri projektu pridobivanja označbe porekla blaga.
III. Izobraževanje zaposlenih v enotah
malega gospodarstva
Namen:
Spodbujanje izobraževanja v enotah malega gospodarstva.
Upravičenci:
Na razpis se lahko prijavijo podjetniki
posamezniki, obrtniki ter enote malega gospodarstva.
Pogoji:
– občina bo soﬁnancirala upravičene
stroške izobraževanja.
Višina:
Soﬁnanciranje do 50% upravičenih stroškov svetovanja in usposabljanja.
Upravičeni stroški:
– potni stroški inštruktorjev oziroma svetovalcev,
– stroški storitve zunanjih pooblaščenih
svetovalcev.
4.Višina razpoložljivih sredstev namenjenih za soﬁnanciranje programov:
I. Spodbujanje inovacijske dejavnosti –
500.000 SIT na proračunski postavki 4102
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom.
II. Pridobivanje označb porekla blaga
– 1,800.000 SIT na proračunski postavki
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom.
III. Izobraževanje podjetnikov – 500.000
SIT na proračunski postavki 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom.
5.Merila za odobritev sredstev:
– vsi prijavljeni programi se obravnavajo
vsebinsko enakovredno,
– enak odstotek soﬁnanciranja upravičenih stroškov vseh prijavljenih programov po
posameznem ukrepu,
– odstotek se določi na osnovi razmerja
med zaprošenimi in razpisanimi sredstvi,
– skupna dovoljena državna pomoč iz
kateregakoli ukrepa (občina, država, EU) je
maximalno 50% upravičenih stroškov.
6. Vloga mora biti predložena na razpisni
dokumentaciji, ki jo dobite na vložišču Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, skupaj z vsemi zahtevanimi dokazili.

7. Vloge pošljite na naslov Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, Kočevje in sicer
v zapečateni ovojnici z oznako ''Ne odpiraj
– vloga za javni razpis – malo gospodarstvo'' do vključno 30. 9. 2004 z nazivom in
naslovom vlagatelja prijave!
8. Za dodatne informacije lahko pokličete
Mileno Glavač na tel. 893-82-26, Katjo Lautar ali Katjo Muhič na tel. 895-06-10.
9. Javno odpiranje ponudb bo dne
4. 10. 2004 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Kočevje.
Občina Kočevje
Št. 332-2/04-135
Ob-22531/04
Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26,
1330 Kočevje objavlja na podlagi Pravilnika
za soﬁnanciranje programov na področju
turizma na območju Občine Kočevje(Uradni
list RS, št. 110/02, 6/04) in Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2004 (Uradni
list RS, št. 41/04)
javni razpis
za soﬁnanciranje programov na
področju turizma na območju Občine
Kočevje za leto 2004
1. Ime in sedež naročnika: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje.
2. Predmet javnega razpisa: Občina
Kočevje razpisuje proračunska sredstva
za soﬁnanciranje programov na področju
turizma na območju Občine Kočevjev letu
2004 na osnovi Pravilnika za soﬁnanciranje
programov na področju turizma na območju
Občine Kočevje(Uradni list RS, št. 110/02,
6/04).
3. Programi, upravičenci, pogoji in višina soﬁnanciranja in upravičeni stroški za
dodelitev sredstev: upravičenci do sredstev
so društva, krajevne skupnosti, šole, pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma
sedežem v občini Kočevje, ki se ukvarjajo
s turistično dejavnostjo, promocijo in izobraževanjem na področju razvoja turizma,
razen pri ukrepih, kjer so upravičenci natančneje določeni.
Programi:
I. Sodelovanje in promocija izdelkov s
področja Občine Kočevje na sejmih in drugih prireditvah izven Občine Kočevje.
Namen:
Namen ukrepa je podpora različnim oblikam prodaje in promocije izdelkov domačih
proizvajalcev.
Upravičenci:
– društva, podjetniki posamezniki in gospodarske družbe.
Višina pomoči:
Do 50% upravičenih stroškov stojnin na
sejmih in drugih prireditvah.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazani stroški najema prostora,
– so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju turizma oziroma imajo obrtno dovoljenje za izdelke domače in umetne
obrti oziroma odločbo Upravne enote Kočevje za opravljanje gostinske dejavnosti v
Občini Kočevje,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti.
II. Izdajanje propagandnega materiala za
promocijo turistične ponudbe
Namen:
Namen ukrepa je povečati ponudbo promocijskega materiala, ki bodo približala Občino Kočevje občanom in zunanjim obiskovalcem.
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Višina pomoči:
Do 60% upravičenih stroškov tiskanja
promocijskega gradiva.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazani stroški izdaje materiala,
– da so registrirani najmanj eno leto –
društva,
– da imajo zagotovljene materialne,
prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo predloženih programov,
– izjava s strani občine ustanovljenega
zavoda o upravičenosti izdaje in dogovor o
sodelovanju: razdelitev promocijskega materiala,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti.
III. Izvajanje programov povezanih z razvojem turizma v Občini Kočevje
Namen:
Namen ukrepa je spodbujanje delovanja
društev, ki s svojimi dejavnostmi prispevajo k turistični ponudbi in promociji Občine
Kočevje.
Višina pomoči:
Do 50% upravičenih stroškov izvajanja
dejavnosti društva.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– društva, ki so registrirana najmanj eno
leto,
– da imajo zagotovljene materialne,
prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo predloženih programov,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti,
– dokazila o plačilu materialnih stroškov,
povezanih z izvajanjem dejavnosti društva.
4. Merila za odobritev sredstev:
– vsi prijavljeni programi se obravnavajo
vsebinsko enakovredno,
– enak odstotek soﬁnanciranja upravičenih stroškov vseh prijavljenih programov po
posameznem ukrepu,
– odstotek se določi na osnovi razmerja
med zaprošenimi in razpisanimi sredstvi,
– skupna dovoljena državna pomoč iz
kateregakoli ukrepa (občina, država, EU)
je maksimalno določena pri posameznem
ukrepu z višino pomoči.
5. Višina razpoložljivih sredstev namenjenih za soﬁnanciranje programov:
I. Sodelovanje na sejmih – 100.000 SIT
na proračunski postavki 4120 Tekoči transferi neproﬁtnim organizacijam.
II. Propagandni material – 300.000 SIT
na proračunski postavki 4120 Tekoči transferi neproﬁtnim organizacijam.
III. Materialni stroški društev povezanih
z izvajanjem programa – 600.000 SIT na
proračunski postavki 4120 Tekoči transferi
neproﬁtnim organizacijam.
6. Vloga mora biti predložena na razpisni
dokumentaciji, ki jo dobite na vložišču Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, Kočevje,
z vsemi zahtevanimi dokazili.
7. Vloge pošljite na naslov Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, Kočevje in sicer
v zapečateni ovojnici z oznako ''Ne odpiraj
– vloga za javni razpis – turizem'' do vključno 30. 9. 2004 z nazivom in naslovom vlagatelja prijave!
8. Za dodatne informacije lahko pokličete
Mileno Glavač na tel. 893-82-26, Katjo Lautar ali Katjo Muhič na tel. 895-06-10.
9. Javno odpiranje ponudb bo dne
4. 10. 2004 ob 13. uri v sejni sobi Občine
Kočevje.
Občina Kočevje
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Ob-22596/04
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 47/03 in 67/03) Občina
Kočevje objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje humanitarnih
organizacij v Občini Kočevje za leto
2004
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje.
2. Predmet razpisa: soﬁnanciranje programov humanitarnih organizacij v letu
2004:
1. programi humanitarnih organizacij, ki
delujejo v javnem interesu na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini
Kočevje,
2. programi namenjeni odpravljanju socialnih stisk, ter pomoči socialno ogroženih
posameznikov in družinam,
3. programi socialnih pomoči v primeru
nenadnih nesreč,
4. programi za zmanjševanje socialne izključenosti starejših,
5. programi namenjeni svetovanju, pomoči ter samopomoči preprečevanja socialne izključenosti ranljivih skupin prebivalstva,
6. preventivni programi za delo z mladimi, ter prostovoljno delo med mladimi,
7. programi za aktivno preživljanje prostega časa otrok, mladostnikov iz socialno
šibkih okolij ter letovanje otrok iz socialno
ogroženih družin.
Programi bodo soﬁnancirani na različne
načine, in sicer:
Programi pod točko 1. H-1 bodo soﬁnancirani v letu 2004 v enkratnem znesku
največ do 300.000 SIT.
Programi od točke 2 do 7 H-2 bodo soﬁnancirani v letu 2004 za v razpisu navedena
posebna področja.
Izvajalci programov se prijavijo glede na
predmet razpisa, namen programa in želeni
način soﬁnanciranja.
Programi, ki se odvijajo nekaj ur tedensko, v katerih izvajalci delajo prostovoljno
ali na podlagi pogodb o delu in kjer gre
za različne oblike samopomoči, v katerih
uporabniki ob strokovni podpori aktivno sodelujejo v procesu preprečevanja in odpravljanju socialne izključenosti, preprečevanja
poslabšanja zdravstvenega stanja ter krepitev zdravja in pričakujejo soﬁnanciranje v
višini največ do 300.000 SIT.
Na razpis se prijavijo na obrazcu H-1, v
katerem zahtevamo manj podatkov. Sredstva bodo nakazana v enkratnem znesku.
Izvajalci programov, ki se prijavijo na obrazec H-2 morajo izvajati program, ki je na
voljo praviloma vsak dan. Program izvaja
izvajalec, ki ima redno zaposlenega delavca
s polnim delovnim časom in ima ustrezno izobrazbo – višjo ali visoko šolo zdravstvene
ali socialne smeri.
Program mora imeti cilje, ki so v skladu
s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb
uporabnikov – članstva oziroma so v interesu Občine Kočevje.
Občina bo pri teh programih preverila
strokovno utemeljenost programov, zato
morajo prijavitelji izpolnjevati poleg splošnih še posebne pogoje.
3. Za izvajanje razpisanih programov
ima Občina Kočevje v proračunu za leto
2004 zagotovljenih 5,500.000 SIT. Za pro-
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gram H-1 2,500.000 SIT in za program H-2
3,000.000 SIT.
4. Pogoji za prijavo na razpis: splošni
pogoji za vse izvajalce programov, ki se prijavljajo na razpis so:
– humanitarne organizacije, ki delujejo
v javnem interesu na področju socialnega
in zdravstvenega varstva in so registrirana
vsaj eno leto,
– so za opravljanje dejavnosti registrirane v RS in izvajajo programe za socialno
in zdravstveno ogrožene posameznike na
območju Občine Kočevje,
– v ustanovitvenih aktih imajo opredeljeno delovanje na področju, ki je predmet
razpisa,
– imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa –
imajo izdelano ﬁnančno konstrukcijo.
Posebni pogoji za izvajalce programov,
ki se prijavljajo na obrazcu H-2 morajo poleg
splošnih kriterijev izpolnjevati tudi naslednje
posebne pogoje:
– program je posameznemu uporabniku
na voljo vsak dan vsaj 8 ur dnevno,
– program se izvaja redno, na takšen način in v takšnem obsegu, da je nujna redna
zaposlitev enega delavca (priloga pogodba
o zaposlitvi),
– izvajalec predloži letno vsebinsko in
ﬁnančno poročilo za leto 2003.
5. Merila za dodelitev sredstev:
– kvaliteta in realnost predloženega programa,
– sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu,
– ﬁnančna konstrukcija,
– dosedanje delo oziroma reference.
Programi bodo ocenjeni v skladu s kriteriji ob primerjavi istovrstnih programov in
ob upoštevanju speciﬁčnosti posameznih
programov.
Programi bodo za posamezni kriterij prejeli 0 ali 1 točko. Iz nadaljnje obravnave
bodo izločeni programi, ki ne bodo konkurirali na ustreznem obrazcu.
6. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v
letu 2004, v skladu s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna.
7. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
na obrazcu »Prijava na javni razpis humanitarnih organizacij v letu 2004«. Popolna
prijava vsebuje naslednje elemente:
– izpolnjena prijava na razpis na obrazcu
H-1 ali H-2,
– odločba ali sklep Upravne enote o registraciji,
– obvestilo o identiﬁkaciji in razvrstitvi po
dejavnosti SURS,
– za izvajalce, ki kandidirajo na obrazcu
H-2 –pogodba o zaposlitvi.
8. Rok za oddajo prijav in način oddaje:
prijavitelji morajo prijavo z zahtevanimi podatki poslati v zaprtih ovojnicah v 15 dneh
po objavi javnega razpisa na naslov: Občina
Kočevje, Oddelek za upravne in družbene
dejavnosti, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje. Ovojnice morajo biti označene z oznako:
»Ne odpiraj – javni razpis za humanitarne
organizacije v letu 2004.«. Na hrbtni strani
mora biti naveden naslov prijavitelja. Prijave, ki bodo oddane po roku za prijavo, ne
bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene
prijaviteljem. Iz postopka ocenjevanja bodo
izločene prijave, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih.

9. Obravnava prijav: pravočasno prispele in popolne prijave bo strokovna komisija
ovrednotila na podlagi meril za vrednotenje
programov. Odpiranje vlog ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
bo komisija predlagatelje pozvala, da prijavo
dopolnijo. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj
v navedenem roku ne dopolni, se s sklepom
zavržejo.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo pisno
obveščeni o izidu razpisa v roku 8 dni po
sprejeti odločitvi.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o soﬁnanciranju humanitarnih programov, s katerimi bodo opredeljeni pogoji in
način koriščenja proračunskih sredstev.
11. Kraj in čas, kjer zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani v sprejemni
pisarni Občine Kočevje, Ljubljanska c. 6,
1130 Kočevje (pritličje levo), vsak dan v
času uradnih ur. Vse dodatne informacije v
zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel.
01/893-82-40.
Občina Kočevje
Št. 03140-09/2004
Ob-22768/04
Župan Občine Cankova na podlagi 10.
člena Zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98) in na podlagi 5. člena Pravilnika
za vrednotenje programov športa v Občini Cankova (Uradni list, št. 89/04) izdajam
naslednji
sklep o javnem razpisu
za ﬁnanciranje programov športa v
Občini Cankova za leto 2004
Vsebina javnega razpisa:
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev
2. Pogoji za prijavo na razpis
3. Rok in način prijave
4. Vsebina vloge
5. Postopek obravnave vlog
1. Predmet javnega razpisa
– interesna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju),
– vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov,
– delovanje športnih zvez,
– informatika in založništvo v športu,
– propagandna dejavnost v športu.
Nagrajevanje trenerskega kadra je vključeno v točki 5 kakovostni šport.
Višina razpisanih sredstev: 1,700.000
SIT.
2. Pogoji za prijavo na razpis
Izvajalci športnih programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirani s skladom z zakonom o društvih, s sedežem v občini in v njej
pretežno izvajajo svojo dejavnost, oziroma
organizacije, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih
aktivnosti,
– da imajo za določene športne programe zagotovljeno redno vadbo, najmanj 35
tednov v letu,
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– da so registrirani in delujejo najmanj
1 leto,
– društva, ki imajo urejeno evidenco o
registriranih tekmovalcih, članstvu in plačani
članarini.
Na razpisu lahko kandidirajo naslednji
izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma
športne panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– javni zavodi s področja športa, vzgoje
in izobraževanja iz Občine Cankova,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neproﬁtne.
Prednost pri izboru bodo imele neproﬁtne organizacije.
Vsi prosilci na področju športne dejavnosti morajo predložiti natančno vsebino
programa, delo strokovnega in organizacijskega kadra, višino načrtovanih materialnih
stroškov in ﬁnančni načrt programa.
3. Rok in način prijave
Predlagatelji morajo vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko oziroma osebno
najpozneje do 15. 9. 2004 na naslov: Občina Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova,
»Javni razpis – šport 2004«. Šteje se, da je
prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji
dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s
priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v
prostorih občine Cankova.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– naslov prosilca (polni naslov pošiljatelja),
– naslov prejemnika (Občina Cankova),
– pripis »Javni razpis – šport 2004«.
4. Vsebina vloge: vloge za soﬁnanciranje letnega programa športa morajo biti
izdelane izključno na obrazcih iz razpisne
dokumentacije. Prosilci, ki se prijavljajo prvikrat morajo priložiti tudi dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v tem javnem
razpisu.
Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno
dokumentacijo na Občini Cankova, Cankova 25, Cankova, vsak delavnik med 8. in
13. uro.
5. Postopek obravnave vlog
Datum odpiranja vlog bo 10 dni po končanem razpisnem roku. Odbor pristojen za
šport bo odprl pravočasno poslane prijave in
ugotovil ali prijave izpolnjujejo razpisne pogoje. Vloge, ki bodo prispele po razpisnem
roku za prijavo, bodo zavržene. Če odbor
ugotovi pri odpiranju, da vloga ne vsebuje
vseh zahtevanih dokazil o izpolnjevanju pogojev, obvesti predlagatelja, ki mora vlogo
v 5 dneh dopolniti, drugače vlogo zavrne in
obvesti predlagatelja.
Odbor pristojen za šport Cankova, zbrane vloge obdela in pripravi predlog izbora
programov in predlaga razdelitev razpoložljivih sredstev na osnovi sprejetih meril in
kriterijev in predlaga županu v sprejem.
Med vrednotenjem vlog lahko odbor
pristojen za šport od kandidatov zahteva
dodatne informacije, podatke in neodvisna
strokovna mnenja. Če kandidat zahtevanih
informacij ne dostavi v zahtevanih rokih, se
odbor odloča na osnovi znanih podatkov.
Vse vlagatelje bo Občina Cankova v roku
30 dni po sprejeti odločitvi obvestila o izidu

2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za
nepremičnino, ki jo draži,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo,
4. dražitelj za nepremičnine, za katere je
izklicna cena določena za m2 lahko dvigajo
ceno za večkratnik zneska 1.000 SIT,
5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
7. dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
8. ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe.
VIII. Izročitev nepremičnine in prenos
lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
IX. Postopek prodaje se lahko ustavi vse
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
dražiteljem povrnejo stroški, in sicer v višini
izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
X. Natančnejše podatke o nepremičninah, ter ostale informacije so na voljo na
naslovu: Krajevna skupnost Primskovo, Jezerska cesta 41, 4000 Kranj.
Krajevna skupnost Primskovo

javnega razpisa, z izbranimi izvajalci letnega
programa športa pa bo župan sklenil pogodbe o soﬁnanciranju.
Občina Cankova
Št. 87/2004
Ob-22651/04
Svet Krajevne skupnosti Primskovo na
podlagi Statuta Krajevne skupnosti Primskovo z dne 10. 11. 1997 ter sklepov 4. 10. in
14. seje Sveta Krajevne skupnosti Primskovo z dne 24. 4. 2000, 17. 11. 2003 in 1. 7.
2004 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje je:
1. Nepremičnina – del zemljišča parc.
št. 278/4, travnik in parc št. 262/2, travnik
v skupni približni izmeri 1070 m2, vpisani
v vl. št. 746, k.o. Klanec za izklicno ceno
115 EUR/m2 zemljišča (v SIT po srednjem
tečaju Banke Slovenije za EUR na dan javne dražbe).
II. Nepremičnina opredeljena v I. točki
javnega razpisa bo naprodaj na javni dražbi,
ki bo v petek, 10. septembra 2004, ob 12. uri
v Krajevni skupnosti Primskovo na naslovu
Jezerska c. 41, 4000 Kranj.
III. Pogoji javne dražbe:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije in ﬁzične osebe, ki so državljani
Republike Slovenije, in tej predložijo dokazilo o plačilu kavcije.
Pooblaščenci pravnih in ﬁzičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti notarsko
overjeno pisno pooblastilo, ﬁzična oseba pa
se izkaže z osebnim dokumentom.
Pred javno dražbo mora vsak dražitelj
plačati kavcijo v višini 10 odstotkov izklicne
cene nepremičnine, ki jo bo dražil. Kavcijo
je potrebno nakazati na račun, št. 012526450811715, z navedbo »Plačilo kavcije
za dražbo« z oznako točke, pod katero se
nahaja nepremičnina, za katero se plačuje
kavcija.
Dražitelj mora dokazila o plačani kavciji
in državljanstvu za ﬁzične osebe oziroma
izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, predložiti na Oddelek za gospodarske
in premoženjske zadeve pri Mestni občini
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, najkasneje do petka, 10. septembra 2004, do 12.
ure.
Plačana kavcija se bo kupcu vračunala v
kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne
bodo uspeli, pa bo brezobrestno vrnjena v
desetih dneh po končani dražbi.
IV. Pogodba o prodaji nepremičnine se
sklene najkasneje v 30 dneh po zaključku
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v
navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Krajevna skupnost Primskovo
njegovo kavcijo zadrži.
V. Kupnino za nepremičnino bo izbrani
ponudnik poravnal na račun, št. 01252-6450811715 v roku določenim s pogodbo, oziroma najkasneje v roku 8 dni po sklenjenem
notarskem zapisu, oziroma v roku 8 dni po
overitvi pogodbe pri notarju.
VI. Davek na promet z nepremičninami
oziroma davek na dodano vrednost, stroške
cenitve nepremičnine, ter druge morebitne
stroške na podlagi pogodbe in stroške notarja plača kupec.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije
ob navzočnosti članov komisije,
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Razpisi delovnih
mest
Št. 53
Ob-22524/04
Dolenjske lekarne Novo mesto, p.o.,
Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto, Svet
zavoda, razpisuje skladno z določili statuta
zavoda delovno mesto
direktorja.
Pogoji:
– visokošolska izobrazba farmacevtske
smeri,
– strokovni izpit,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– aktivno znanje slovenskega jezika, slovensko državljanstvo.
Mandat direktorja traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati oddajo v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Dolenjske lekarne Novo mesto, p.o., Svet zavoda – za razpisno komisijo, Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po končanem zbiranju prijav.
Dolenjske lekarne Novo mesto, p.o.
Št. 69/04-408
Ob-22533/04
Na podlagi 55. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja
in 16. člena Zakona o izobraževanju odraslih, Svet izobraževalnega središča Miklošič
Ljubljana, razpisuje delovno mesto:
direktorja.
Kandidati za direktorja morajo poleg
splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visokošolska izobrazba,
– pedagoško-andragoška izobrazba,
– strokovni izpit za delo na področju
vzgoje in izobraževanja,
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od
tega tri leta v izobraževanju odraslih.
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Kandidat mora imeti sposobnost za vodenje in organizacijo dela. Direktor je imenovan za pet let.
Prijave s potrebnimi dokazili pošljite v
8 dneh po objavi v razpisa na naslov: Izobraževalno središče Miklošič Ljubljana,
Miklošičeva 26, v zaprti ovojnici z oznako
»za razpis«.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v 8
dneh po sprejemu sklepa o imenovanju.
Izobraževalno središče
Miklošič Ljubljana
Ob-22534/04
VIZ OŠ Rogatec, Ptujska cesta 30, 3252
Rogatec, razpisuje prosto delovno mesto:
– hišnika-čistilca s polnim delovnim
časom.
Poskusno delo traja 3 mesece, pričetek
dela 1. 9. 2004.
Kandidat za razpisano delovno mesto
mora imeti srednjo poklicno izobrazbo.
Prošnje s kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter dokazili o izpolnjevanju pogojev pričakujemo
v osmih dneh od objave razpisa.
Nepopolnih in prepozno poslanih prošenj
ne bomo obravnavali.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonskem roku.
Osnovna šola Rogatec
Št. 478/04
Ob-22535/04
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02ZDT-B in 2/04-ZDSS-1) ministrica objavlja
javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
višje/ga svetovalca/ke III v Pravni službi,
ki se lahko opravlja v nazivu višji svetovalec III, II in I.
Delovno razmerje za prosto delovno mesto bo sklenjeno za nedoločen čas, s štiri
mesečnim poskusnim delom.
Delovne naloge:
– sodelovanje pri pripravi sistemskih in
drugih pravnih rešitev in predpisov na področju kulture;
– pravna redakcija predlogov zakonskih
in podzakonskih aktov s področja kulture;
– oblikovanje in sporočanje mnenj ter
priprava odgovorov na dopise in zahteve,
naslovljene na ministrstvo, s pravno problematiko iz pristojnosti dela ministrstva;
– koordinacija in spremljanje zakonodaje
s področja pravnega reda EU;
– priprava zastopanja ministrstva v sodnih sporih;
– izvedba izvrševanja pravnomočnih
sodnih in upravnih odločb;
– vodenje in opravljanje dejanj v upravnem postopku z delovnega področja;
– neposredno reševanje zadev s pravnega področja za potrebe ministrstva in sodelovanje pri reševanju takih zadev v organih
v njegovi sestavi;
– sodelovanje v projektnih skupinah znotraj in izven ministrstva;
– druge naloge po naročilu nadrejenega.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področje delovnega prava morajo kandidati oziroma kandidatke izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo,
pravne smeri;
– imeti morajo najmanj 5 let delovnih
izkušenj;
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– imeti morajo opravljen pravosodni
izpit;
– 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.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati s
poznavanjem delovanja institucij EU in pravnega reda EU s področja dela ministrstva.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati oziroma kandidatke priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravosodnem 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.
Osnovno 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 III v prostorih Ministrstva za
kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
Kandidati oziroma kandidatke pošljejo
pisne prijave z dokazili na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000
Ljubljana, z obvezno oznako na ovojnici:
»Prijava na razpis – višji svetovalec III DM
135« ali na elektronski naslov ministrstva:
gp.mk@gov.si, v roku 15 dni od dneva ob-

jave v Uradnem listu Republike Slovenije
oziroma od objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije oziroma od objave
na internetni strani Ministrstva za kulturo.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije oziroma od objave pri Zavodu za zaposlovanje
Republike Slovenije oziroma od objave na
internetni strani Ministrstva za kulturo. O
izbiri uradnika bo izdana upravna odločba,
ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s štiri mesečnim
poskusnim delom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna oseba Vesna
Ulčar, zaposlena v Ministrstvu za kulturo,
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, tel.
01/369-59-34.
Ministrstvo za kulturo
Ob-22555/04
VIZ III. OŠ Rogaška Slatina, Izletniška
ulica 15, 3250 Rogaška Slatina razpisuje
dva prosta delovna mesta
– računalničar organizator informacijskih dejavnosti za 0,25 delovnega mesta, pogoj; univerzitetna izobrazba ustrezne
smeri, nedoločen čas, pričetek dela 1. 9.
2004,
– profesor defektologije za osebe z
motnjami v duševnem in telesnem razvoju, za polovičen delovni čas, določen čas,
pričetek dela 1. 9. 2004.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene z Zakonom o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja. Prijave in
dokazila o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8
dneh po objavi razpisa.
VIZ III. Osnovna šola Rogaška Slatina
Št. 122-11/2004
Ob-22556/04
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje,
prostor in energijo na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02) objavlja javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta:
inšpektor za okolje (1 delovno mesto
v Kopru).
Delo na uradniškem delovnem mestu se
lahko opravlja v nazivih inšpektor III, II in I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu inšpektor III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
biotehnične smeri (diplomirani inženir kmetijstva – zootehnike) ali kemijske smeri (diplomirani inženir kemijske tehnologije),
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– državni izpit iz javne uprave,
– vozniški izpit B kategorije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– pasivno znanje italijanskega jezika.
Kandidati morajo vlogi priložiti naslednja
dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja,
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– izjavo o izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
Skladno z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) lahko
za delovno mesto kandidirajo tudi osebe,
ki nimajo opravljenih predpisanih izpitov,
pod pogojem, da najkasneje v enem letu
od imenovanja v naziv opravijo ustrezen
manjkajoči izpit.
Za navedeno delovno mesto bodo imeli
prednost kandidati z univerzitetno izobrazbo. Z izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v
izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi podane
vloge, dokazil in ustnega razgovora.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih dneh
po objavi na naslov: Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo, Inšpektorat Republike
Slovenije za okolje, prostor in energijo, Služba za organizacijo in kadre, Dunajska cesta
47, 1000 Ljubljana.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne
informacije dobite na tel. 01/420-44-84 ali
01/420-44-98.
Inšpektorat Republike Slovenije
za okolje, prostor in energijo

– da je strokovno aktiven na svojem področju.
3. Vodilna medicinska sestra – s pooblastilom za vodenje zdravstvene nege,
specialne nege in intenzivne zdravstvene
nege.
Kandidat za vodilno medicinsko sestro
mora poleg splošnih pogojev izpolnjevati še
naslednje:
– da ima višjo ali visoko izobrazbo za
zdravstvene delavce splošne ali pediatrične
usmeritve,
– da ima 3 leta delovnih izkušenj,
– da je strokovno aktiven na svojem področju.
4. Vodja splošne službe – s pooblastilom za organizacijo in vodenje splošne
službe.
Kandidat za vodjo splošne službe mora
poleg splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje:
– da ima višjo ali visoko izobrazbo pravne, upravne, organizacijske ali ekonomske
smeri,
– da ima 3 leta delovnih izkušenj na delih
in nalogah povezanih z organizacijo in vodenjem splošnih služb,
– da pozna predpise in zakonodajo s področja dela Centra.
5. Vodja ﬁnančne-računovodske službe – s pooblastilom za organizacijo in vodenje ﬁnančno-računovodske službe.
Kandidat za vodjo službe mora poleg
splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje:
– da ima višjo izobrazbo ekonomske
smeri,
– da ima 3 leta delovnih izkušenj v svojem delovnem področju,
– da je strokovno aktiven na svojem področju.
Delovno razmerje za vsa razpisana delavna mesta se sklepa za mandatno obdobje 4 let.
Pisne prijave z dokazili pošljite v 8 dneh
na naslov: CUDV Draga, Draga 1, 1292 Ig.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v
30 dneh po opravljeni izbiri.
CUDV Draga

Št. 1854
Ob-22595/04
Svet Šolskega centra Ljubljana, Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ice Splošne in strokovne
gimnazije.
Kandidati morajo za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
in posebne pogoje, skladno s 53. in 145.
členom Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni
list RS, št 12/96, 23/96,22/00 in 14/03) ter
43 členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI – (Uradni
list RS. št. 64/01).
Ravnatelji bodo imenovani za 5 let.
Kandidati/ke naj v 8 dneh po objavi razpisa pošljejo:
– prijavo z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev,
– kratek pregled dosedanjih aktivnosti na
področju vzgoje in izobraževanja ter drugih
področjih, iz katerih je razvidno, da bo kandidat uspešno opravljal dela ravnatelja,
– program dela šole, za katero se kandidat prijavlja.
Kanidati prijave z dokazili pošljejo na naslov: Šolski center Ljubljana, Aškerčeva 1,
1000 Ljubljana, s pripisom Svet šolskega
centra Ljubljana – imenovanje.
Prijavljene kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonitem roku.
Predviden začetek dela je skladno s
sklepom o imenovanju oziroma skladno s
soglasjem ministra k imenovanju.
Šolski center Ljubljana
Št. 85/04
Ob-22633/04
Na podlagi 24. in 28. člena statuta
Elektra Ljubljana, javno podjetje za distribucijo električne energije, d. d. in sklepa
10. redne seje nadzornega sveta z dne
16. 8. 2004. nadzorni svet Elektra Ljubljana, javno podjetje za distribucijo električne

energije, d. d. v imenu Vlade RS objavlja
javni razpis za zbiranje prijav kandidatov za
upravo – predsednika (co) uprave Elektra Ljubljana, d. d.
Za predsednika(co) uprave je lahko imenovan kandidat (ka), ki poleg pogojev, ki jih
določa statut, zakon in drugi predpisi, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba s področja prava, ekonomije, organizacijskih ved ali tehnične smeri,
– pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj
tri leta na vodilnih delovnih mestih,
– znanje slovenskega jezika in vsaj enega tujega jezika,
– sposobnost za uspešno gospodarjenje
in organizacijo.
Predsednik uprave bo imenovan za dobo
štirih let.
Kandidati morajo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev ter predloženim programom dela in razvoja podjetja za obdobje štirih let poslati v roku 21 dni po objavi razpisa,
na naslov: Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska
58, 1516 Ljubljana s pripisom: nadzorni svet
– javni razpis.
Upoštevane bodo le pravočasno vložene
prijave z notarsko overjenimi dokazili o izpolnjevanju pogojev.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.
Vlogi je potrebno priložiti:
1. notarsko overjeno kopijo diplome,
2. fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
3. potrdilo o znanju slovenskega jezika
(samo za tuje državljane),
4. potrdilo o znanju tujega jezika,
5. potrdilo o nekaznovanju,
6. potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
7. izjave, da ni bil obsojen na plačilo odškodnine upnikom,
8. izpisek iz rojstne matične knjige,
9. program dela in razvoja podjetja.
Dokazila k 5., 6., 7. in 8. ne smejo biti
starejša od 6 mesecev.
Elektro Ljubljana, d.d.
nadzorni svet
Ob-22646/04
CUDV Draga razpisuje prosta delovna
mesta delavcev s posebnimi pooblastili in
odgovornostmi:
1. Pedagoški vodja – s pooblastilom za
organizacijo vzgoje, izobraževanja in usposabljanja.
Kandidat za pedagoškega vodjo mora
poleg splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje:
– da ima višjo ali visoko izobrazbo defektološke smeri (podskupina D.P:),
– da ima 5 let delovnih izkušenj pri delu z
otroki in mladostniki z zmerno, težjo in težko
motnjo v duševnem razvoju,
– da je strokovno aktiven na svojem področju.
2. Vodja zdravstvene službe – s pooblastilom za organizacijo in vodenje zdravstvene dejavnosti,
Kandidat za vodjo zdravstvene službe
mora poleg splošnih pogojev izpolnjevati še
naslednje:
– da ima visoko izobrazbo - medicinsko
fakulteto,
– da ima specializacijo pediatrične usmeritve,
– da ima 5 let delovnih izkušenj na svojem strokovnem področju,
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Su 2105/2004
Ob-22655/04
Okrajno sodišče v Piranu, Urad predsednice, Tartinijev trg 1, 6330 Piran, objavlja
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto:
pravosodni
sodelavec/pravosodna
sodelavka
– eno prosto delovno mesto za nedoločen čas.
Delovno mesto bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, 40
ur na teden ter s poskusno dobo v trajanju
dveh mesecev.
Organ in kraj opravljanje dela: Okrajno
sodišče v Piranu, Tartinijev trg 1, 6330 Piran.
Naloge na tem delovnem mesu se lahko
upravljajo v nazivu pravosodni sodelavec
III, pravosodni sodelavec II in pravosodni
sodelavec I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba družboslovne ali naravosloven
smeri,
– najmanj tri leta in osem mesecev delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen državni izpit iz javne uprave
in izpit iz Sodnega reda,
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– aktivno znanje uradnega jezika,
– pasivno znanje italijanskega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poled navedenih pogojev morajo kandidati izpoljevati 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 treba priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo o zaključnem šolanju,
– fotokopijo potrdila o pravljenjem izpitu
iz Sodnega reda,
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanaja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodnje),
– 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 pošljite na naslov: Okrajno sodišče v Piranu, Urad predsednice (za javni natečaj), Tartinijev trg 1,
6330 Piran.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri vodji kadrovske službe Okrožnega
sodišče v Kopru, tel. 05/668-33-56.
Okrajno sodišče v Piranu
Št. 1-04/579
Ob-22656/04
Svet Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah, Rakeževa 8, 3240 Šmarje pri Jelšah
na podlagi 34. člena Statuta Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah, Rakeževa 8,
3240 Šmarje pri Jelšah, 34. člena Zakona
o zavodih (Uradni list RS št. 12/91) objavlja
razpis za delovno mesto:
direktorja/ice Doma upokojencev
Šmarje pri Jelšah.
Za direktorja/ico doma je lahko imenovan kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje,
določene v 56. oziroma 69. členu in 57. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 42/94, 41/99,
26/01 in 6/02) in v skladu s 15. in 16. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 2/04).
Direktorja/ico imenuje svet doma s soglasjem ministra, pristojnega za socialno
varstvo po predhodnem mnenju pristojnega
organa lokalne skupnosti, v kateri ima dom
sedež.
Kandidati/ke morajo k prijavi priložiti program dela doma.
Mandat traja 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev, o dosedanjem delu in s
kratkim življenjepisom kandidati pošljejo v
roku 15 dni po objavi v zaprti ovojnici na naslov: Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah,
Rakeževa 8, 3240 Šmarje pri Jelšah z oznako: »za razpis za direktorja/ice«.
Prijavljeni kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
Svet Doma upokojencev Šmarje pri
Jelšah

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Št. 111-4/2004
Ob-22657/04
Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji
Grad, objavlja razpis za prosto delovno
mesto:
učitelja razrednega pouka za določen
čas s polnim delovnim časom.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje 1. 9. 2004.
Kandidat mora izpolnjevati pogoje, ki jih
določa Zakon o organizaciji in ﬁnanciranju
vzgoje in izobraževanja.
Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v 8 dneh od objave razpisa na OŠ
Frana Kocbeka, Kocbekova cesta 21, 3342 Gornji Grad, z oznako »za razpis«.
O izbiri bomo prijavljene kandidate obvestili v zakonitem roku.
Osnovna šola Frana Kocbeka
Gornji Grad
Ob-22681/04
Much, izobraževanje, d.o.o., Koprska ul.
94, 1000 Ljubljana razpisuje mesta
predavateljev
za program višje strokovne izobrazbe
Računovodja za naslednja predmetna področja:
1. Strokovna terminologija v tujem jeziku
(angleščina, nemščina)
2. Poslovno sporazumevanje
3. Organizacija in menedžment podjetja
4. Osnove računovodstva
5. Osnove poslovnih ﬁnanc
6. Analiza bilanc in revizija
7. Finančno računovodstvo
8. Poslovodno računovodstvo
9. Davki v podjetju
10.Praktično izobraževanje
Skladno s 33. in 34. členom Zakona o
višjem strokovnem izobraževanju (Uradni
list RS, št. 86/04) bo naziv predavatelja višje
šole podeljen kandidatu, ki izpolnjuje predpisane pogoje glede:
– izobrazbe (Uradni list RS, št. 73/04
– Pravilnik o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih sodelavcev v programu za
pridobitev višje strokovne izobrazbe računovodja),
– delovne dobe – najmanj tri leta ustreznih delovnih izkušenj,
– vidnih dosežkov na strokovnem področju (Uradni list RS, št. 72/01 – Kriteriji za
določitev vidnih dosežkov na strokovnem
področju za pridobitev naziva predavatelj
višje šole).
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite
v 10 dneh po objavi tega razpisa na naš
naslov: Much, izobraževanje, d.o.o., Koprska ul. 94, 1000 Ljubljana, s pripisom »za
razpis«.
Kandidati bodo o izboru obveščeni po
končanem uradnem postopku.
Much, d.o.o.
Št. 111-1/89
Ob-22682/04
Svet Centra za socialno delo Hrastnik
v skladu s 27. členom Statuta Centra za
socialno delo Hrastnik razpisuje delovno
mesto:
direktor-ja/ice.
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 direktor-ja/ice traja 5 let.

Kandidat/i,ke naj pisne prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev in kratkim življenjepisom pošljejo v 8 dneh od dneva objave na
naslov: Center za socialno delo Hrastnik,
Log 9, 1430 Hrastnik, v zaprti kuverti s pripisom - razpis za direktorja/ico zavoda.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Centra za socialno delo Hrastnik
Št. 153/2004
Ob-22691/04
Računsko sodišče Republike Slovenije
objavlja javni natečaj za uradniško delovno
mesto
strokovni sodelavec za revidiranje
– pet delovnih mest.
Delo se lahko opravlja v uradniških nazivih: višji svetovalec III in višji svetovalec II.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka izobrazba,
– 1 leto delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave
oziroma če kandidat nima tega izpita, ga
je dolžan opraviti v letu dni od imenovanja
v naziv.
Kandidati morajo izpolnjevati še naslednje splošne 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 opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti,
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Kandidati, ki se bodo izkazali kot najbolj strokovno usposobljeni, bodo 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,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Z izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Izbrani kandidati bodo delo opravljali na
sedežu Računskega sodišča Republike Slovenije in 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
te objave.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne 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
Ob-22701/04
Nadzorni svet Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije, javnega sklada razpisuje delovno mesto
člana/članice uprave
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada.
Pogoji:
– najmanj univerzitetna izobrazba ekonomske ali druge družboslovne smeri,
– najmanj deset let delovnih izkušenj, od
tega pet let na vodilnih delovnih mestih,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
ﬁnančnem, nepremičninskem oziroma gradbenem področju,
– da niti sam/sama niti ožji sorodnik ni
lastnik/lastnica ali solastnik/solastnica podjetja registriranega za gradnjo ali prodajo
stanovanj oziroma za kakršnekoli ﬁnančne
ali nepremičninske storitve,
– ni bil/bila pravnomočno nepogojno obsojen/obsojena na kazen zapora več kot
treh mesecev, če še ni izbrisana.
Mandat traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite na naslov: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta
31, Ljubljana – s pripisom – član/članica
uprave – ne odpiraj, v 15 dneh po objavi.
Kandidate/kandidatke bomo o izboru obvestili v 30 dneh po izteku prijavnega roka.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 412/04
Ob-22703/04
Na podlagi določb 37. ter 62. člena, v
povezavi z 71. členom Statuta in Akta o
sistemizaciji delovnih mest, Klinični center
Ljubljana razpisuje delovno mesto:
glavne medicinske sestre Internistične prve pomoči, SPS Interna klinika.
Za glavno medicinsko sestro lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je višja medicinska sestra ali medicinska sestra z visoko strokovno izobrazbo
ali univerzitetno izobrazbo,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5 let
na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in
organizacijskega vodenja.
Strokovni direktor KC bo imenoval glavno medicinsko sestro po pridobitvi soglasja vodje organizacijske enote ter mnenja
strokovnega kolegija zdravstvene nege za
dobo 4 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v roku 15 dni po objavi tega razpisa na
naslov: Klinični center Ljubljana, Kadrovska
služba, Bohoričeva ulica 28, 1525 Ljubljana
– s pripisom “za razpisno komisijo za delovno mesto glavne medicinske sestre Internistične prve pomoči, SPS Interna klinika.”
O izbiri bodo kandidati/kandidatke obveščeni v 8 dneh po odločitvi pristojnega
organa.
Klinični center Ljubljana
Št. 487/04
Ob-22766/04
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih usluž-

bencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02-ZDT-B,
2/04-ZDSS-1) ministrica objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega
mesta
podsekretarja/ke v Pravni službi, ki
se lahko opravlja v nazivu podsekretar
in sekretar.
Delovno razmerje za prosto delovno mesto bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in 6 mesečnim poskusnim
delom.
Kratek opis delovnih nalog:
– neposredna pomoč pri izvajanju strokovnih nalog na delu delovnega področja
ministrstva;
– sodelovanje z drugimi notranjimi organizacijskimi enotami, z organi v njegovi sestavi ter z drugimi organizacijami s posameznega področja kulture;
– sodelovanje pri izvajanju najzahtevnejših nalog na področju denacionalizacije;
– vodenje in opravljanje dejanj v postopku denacionalizacije;
– sodelovanje v najzahtevnejših projektih pri pravni ureditvi na področju umetnosti,
knjižničarstva, založništva ter arhivov;
– spremljanje in sodelovanje pri pripravi
sistemskih rešitev in podzakonskih aktov s
področja umetnosti, knjižnične dejavnosti in
založništva ter arhivske dejavnosti;
– priprava gradiva oziroma mnenj h gradivom predlaganim za obravnavo na Vladi RS,
v Državnem zboru RS ter njunih delovnih in
svetovalnih telesih z delovnega področja;
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih na prvi stopnji in v upravnih postopkih na drugi stopnji.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področje delovnega prava morajo kandidati oziroma kandidatke izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
pravne smeri ali visoko izobrazbo s specializacijo upravne pravne smeri oziroma z
magisterijem družboslovne smeri;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
(državni izpit iz javne uprave);
– imeti morajo opravljen strokovni izpit iz
splošnega upravnega postopka;
– imeti morajo osnovno znanje 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;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu (državnem izpitu iz javne
uprave);
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz splošnega upravnega postopka;
– 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;
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– 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.
Osnovno znanje tujega jezika 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 podsekretarja/ke 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 – podsekretar DM201« ali na
elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.
si, v roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu Republike Slovenije oziroma od objave
pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije oziroma od objave na internetni strani
Ministrstva za kulturo. Kandidati bodo o izbiri
pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni
od dneva objave v Uradnem listu Republike
Slovenije oziroma od objave pri Zavodu za
zaposlovanje Republike Slovenije oziroma
od objave na internetni strani Ministrstva za
kulturo. O izbiri uradnika bo izdana upravna
odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep,
da niso bili izbrani. Po dokončnosti odločbe
o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena
pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s
polnim delovnim časom in 6 mesečnim poskusnim delom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna oseba Vesna Ulčar, zaposlena v Ministrstvu za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
tel. 01/369-59-34.
Ministrstvo za kulturo
Št. 485/04
Ob-22767/04
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS,
št. 96/02) in 11. člena Sklepa o ustanovitvi
javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in
kongresni center (Ur. l. RS, št. 87/04) ministrica za kulturo objavlja razpis za delovno
mesto
generalnega direktorja oziroma generalne direktorice javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan-a kandidat oziroma kandidatka, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje
pogoje:
– univerzitetno izobrazbo družboslovne
ali humanistične smeri,
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– najmanj pet let delovnih izkušenj na
vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih,
– ima izkušnje s področja kulturnega managementa,
– pozna dejavnosti s področja dela zavoda,
– aktivno obvlada slovenski jezik,
– obvlada najmanj en svetovni jezik na
višji ravni.
Kandidat oziroma kandidatka mora prijavi priložiti strategijo zavoda za mandatno
obdobje petih let. Kot dokazilo o doseženi
izobrazbi kandidat oziroma kandidatka predloži fotokopijo diplome.
Višje znanje tujega jezika se izkazuje
s certiﬁkatom o višjem znanju jezika ali z
dokazilom, da se je šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe v državi, v kateri
je to materni jezik) ali dokazilom, da je 6
mesecev ali več opravljal dela visokošolske
zahtevnosti v tujini v tujem jeziku.
Ministrica za kulturo bo izbranega kandidata oziroma kandidatko po predhodnem
mnenju sveta in strokovnega sveta zavoda
imenovala za generalnega direktorja oziroma generalno direktorico zavoda za obdobje
petih let.
O izidu razpisa bodo kandidati in kandidatke obveščeni v 60 dneh od dneva objave
razpisa.
Prijave naj kandidati oziroma kandidatke
pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Razpis
– gen. direktor/ica Cankarjevega doma« v 15
dneh po objavi razpisa na naslov: Ministrstvo
za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
Morebitne informacije: Vesna Ulčar, tel.
št. 01/369-59-34.
Ministrstvo za kulturo
Ob-22775/04
Politehnika Nova Gorica objavlja naslednje prosto delovno mesto:
vodja centra za raziskave atmosfere.
Kandidati/kandidatke morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne znanstvene delavce izpolnjevati še naslednje pogoje:
– doktorat znanosti s področja meteorologije ali ﬁzike,
– izpolnjevati pogoje za nosilca raziskovalnih projektov,
– sposobnost vodenja raziskovalnih skupin,
– pet let delovnih izkušenj.
Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti življenjepis, dokazila o izobrazbi ter
znanstveno in strokovno bibliograﬁjo v pisni
in elektronski obliki.
Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za štiri leta.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati/kandidatke v roku
15 dni po objavi pošljejo na naslov: Politehnika Nova Gorica, Vipavska cesta 13, p.p.
301, 5000 Nova Gorica.
Politehna Nova Gorica
Ob-22785/04
Stanovanjski sklad, Republike Slovenije,
javni sklad, Ljubljana, Poljanska cesta 31,
objavlja prosta delovna mesta z naslednjimi
pogoji za zasedbo:
1. Pomočnik za poslovno organizacijske in pravne zadeve:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj, od
tega najmanj 3 leta na področju ﬁnančnega
poslovanja, graditve ali nepremičninskega
posredništva,
– znanje vsaj enega svetovnega jezika.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
2. Svetovalec za načrtovanje in vodenje projektov stanovanjske gradnje:
– univerzitetni diplomirani inženir arhitekture,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj, od
tega najmanj 3 leta na področju graditve ali
poslovanja z nepremičninami,
– status pooblaščenega arhitekta,
– znanje vsaj enega svetovnega jezika.
3. Vodja projektov stanovanjske gradnje (2 delovni mesti):
– univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva ali univerzitetni diplomirani inženir
arhitekture,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj, od
tega najmanj 3 leta na področju graditve ali
poslovanja z nepremičninami,
– status pooblaščenega inženirja oziroma pooblaščenega arhitekta,
– znanje vsaj enega svetovnega jezika.
Delovno razmerje bomo z izbranimi kandidati sklenili za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati pošljejo v 10 dneh
po objavi na naslov: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana, s pripisom »objava
delovnega mesta«.
Prijavljeni kandidati bodo o izboru obveščeni v 30 dneh po končanem izbirnem
postopku.
Stanovanjski sklad RS, javni sklad
Št. 111-29/04
Ob-22797/04
Ministrstvo za pravosodje na podlagi 56.
in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 in 2/04) ter
20. in 22. člena Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 22/04), objavlja prosto
delovno mesto
svetovalec/ka v Uradu za zakonodajo
s področja pravosodja, v Sektorju za pripravo zakonodaje, Oddelku za organizacijsko zakonodajo pravosodnih organov
in upravnega sodstva.
Prosto delovno mesto svetovalca/ke je
uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec III, svetovalec II,
svetovalec I. Javni/a uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v nazivu svetovalec III.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, mora
kandidat/ka (v nadaljnjem besedilu: kandidat) izpolnjevati naslednje pogoje za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
univerzitetno izobrazbo pravne smeri.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal na sedežu Ministrstva za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju splošnih in posebnih
pogojev ter dodatnih znanj, priložiti še naslednja dokazila:

– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti
starejše od treh mesecev;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje.
Potrdili, navedeni v prvi in drugi alinei
prejšnjega odstavka, 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 bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost
kandidatov na podlagi dokazil priloženih k
prijavi, razgovora s kandidati in s preizkusom usposobljenosti.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za
pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana (Kadrovska služba).
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel. 01/369-53-37 pri Nevi
Skvarča.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 122-39/2004
Ob-22803/04
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02)
direktorica Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, mag. Sonja Bukovec, objavlja javni natečaj za zasedbo naslednjih
uradniških delovnih mest
1. Notranji revizor – višji svetovalec v
Službi za notranjo revizijo.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v dveh zaporednih nazivih:
Notranji revizor – višji svetovalec II in
notranji revizor – višji svetovalec I.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu notranji revizor – višji svetovalec II.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba ekonomske
smeri;
– 8 let delovnih izkušenj;
– znanje angleškega jezika;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen izpit za državnega notranjega
revizorja;
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Prednost pri izbiri bodo imeli pooblaščeni revizorji, revizorji ali preizkušeni notranji
revizorji z izkušnjami s področja revizije, s
pogojem, da pridobijo naziv državni notranji
revizor v roku dveh let od datuma zaposlitve.
2. Svetovalec v referatu za neposredna plačila – površine, v Oddelku za neposredna plačila, v Sektorju za neposredna
plačila.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih:
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Svetovalec III, Svetovalec II in Svetovalec I.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu
Svetovalec III.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, družboslovne ali kmetijske
smeri;
– 8 mesecev delovnih izkušenj;
– osnovna raven znanja angleškega jezika;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z
znanjem in delovnimi izkušnjami s področja
dela oddelka.
3. Svetovalec v referatu za neposredna plačila – živali, v Oddelku za neposredna plačila, v Sektorju za neposredna
plačila.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v dveh zaporednih nazivih:
Svetovalec II in Svetovalec I.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu
Svetovalec II.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, družboslovne ali kmetijske
smeri;
– 3 leta in 8 mesecev delovnih izkušenj;
– osnovna raven znanja angleškega jezika;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– usposobljenost za delo z računalnikom;
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z
znanjem in delovnimi izkušnjami s področja
dela oddelka.
4. Svetovalec v referatu za neposredna plačila – živali, v Oddelku za neposredna plačila, v Sektorju za neposredna
plačila – 3 delovna mesta.
Naloge uradniškega delovnega mesta
se lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih: Svetovalec III, Svetovalec II in Svetovalec I.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu
Svetovalec III.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, družboslovne ali kmetijske
smeri;
– 8 mesecev delovnih izkušenj;
– osnovna raven znanja angleškega jezika;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– usposobljenost za delo z računalnikom;
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z
znanjem in delovnimi izkušnjami s področja
dela oddelka.
5. Višji svetovalec v Oddelku za sonaravno kmetijstvo, v Sektorju za neposredna plačila.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih:
Višji svetovalec III, Višji svetovalec II in Višji
svetovalec I.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu Višji
svetovalec III.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, družboslovne ali kmetijske
smeri;
– 5 let delovnih izkušenj;
– znanje angleškega jezika;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z
znanjem in delovnimi izkušnjami s področja
dela oddelka.
6. Višji referent v Oddelku za sonaravno kmetijstvo, v Sektorju za neposredna
plačila.
Naloge uradniškega delovnega mesta
se lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih: Višji referent III, Višji referent II in Višji
referent I.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu Višji
referent III.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj višja izobrazba ekonomske,
družboslovne ali kmetijske smeri;
– 6 mesecev delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni upravni izpit;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z
znanjem in delovnimi izkušnjami s področja
dela oddelka.
7. Višji referent v Oddelku za naravne nesreče, v Sektorju za neposredna
plačila.
Naloge uradniškega delovnega mesta
se lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih: Višji referent III, Višji referent II in Višji
referent I.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu Višji
referent III.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj višja izobrazba ekonomske,
družboslovne ali kmetijske smeri;
– 6 mesecev delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni upravni izpit;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z
znanjem in delovnimi izkušnjami s področja
dela oddelka.
8. Višji svetovalec v Oddelku za razvoj podeželja, v Sektorju za razvoj podeželja.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih:
Višji svetovalec III, Višji svetovalec II in Višji
svetovalec I.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu Višji
svetovalec III.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, družboslovne ali kmetijske
smeri;
– 5 let delovnih izkušenj;
– znanje angleškega jezika;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z
znanjem in delovnimi izkušnjami s področja
dela oddelka.
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9. Svetovalec v Oddelku za razvoj podeželja, v Sektorju za razvoj podeželja.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v dveh zaporednih nazivih:
Svetovalec II in Svetovalec I.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu
Svetovalec II.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, družboslovne ali kmetijske
smeri;
– 3 leta in 8 mesecev delovnih izkušenj;
– osnovna raven znanja angleškega jezika;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– usposobljenost za delo z računalnikom;
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z
znanjem in delovnimi izkušnjami s področja
dela oddelka.
10. Pripravnik za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave
– 6 delovnih mest.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, družboslovne ali kmetijske
smeri;
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba (za delovna mesta
pod zaporednimi št. od 1 do 9);
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma strokovnem upravnem izpitu in izpitu iz upravnega postopka (za delovna mesta pod zaporednimi št. od 1 do 9);
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave oziroma strokovnega upravnega izpita mora ta pogoj izpolniti v
letu dni od imenovanja v naziv (za delovna
mesta pod zaporednimi št. od 1 do 9).
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Služba za splošne zadeve, Dunajska 160,
1000 Ljubljana, v roku 8 dni od dne objave v
Uradnem listu Republike Slovenije oziroma
od dne objave pri Zavodu za zaposlovanje
Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri
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pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni
od dne objave v Uradnem listu Republike
Slovenije oziroma od dne objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. O
izbiri uradnika bo izdana upravna odločba,
ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani.
Za delovna mesta pod zaporednimi št.
od 1 do 9 bo po dokončnosti odločbe o
izbiri, z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in poskusnim delom
3 mesece.
Za delovno mesto pod zaporedno št. 10
bo po dokončnosti odločbe o izbiri, z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi, za določen čas trajanja pripravništva,
s polnim delovnim časom.
Dodatne informacije dobite po tel. 01/
478-93-93.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja
Št. 111-86/04-0515
Ob-22856/04
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, 2/04 in 71/04):
a) 1 prosto mesto višjega sodnika na
oddelku za civilno sodstvo Višjega sodišča 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 višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona o sodniški
službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-45/04-0515
Ob-22857/04
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, 2/04 in 71/04):
a) 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču na Ptuju.
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. 111-85/04-0515
Ob-22858/04
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, 2/04 in 71/04):
a)
– 2 prosti mesti višjih sodnikov na
Višjem sodišču v Celju,
– 3 prosta mesta višjih sodnikov na
Višjem sodišču v Kopru,
– 8 prostih mest višjih sodnikov na
Višjem sodišču v Mariboru.
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Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona o sodniški
službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-91/04-0515
Ob-22859/04
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, 2/04 in 71/04):
a) 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne pogoje za izvolitev na mesto okrožnega
sodnika, določene v 10. členu Zakona o
sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Druge objave
Št. 190
Ob-22525/04
Republika Slovenija, Vlada RS, po pooblastilu Geološki zavod Slovenije, s sedežem v Ljubljani, Dimičeva 14 in Minervo d.d.
Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Dimičeva
14, v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03), objavljata
prodajo nepremičnine
z zbiranjem pisnih ponudb
I. Predmet prodaje je:
– poslovni prostor št. 3a v 1. nadstropju
poslovno – stanovanjske stavbe v Ljubljani,
Linhartova 1,3,5,7 in 11 v izmeri 364,78 m2,
ki je v zemljiški knjigi Okrajnega zemljišča v
Ljubljani vpisan v podvložek št. 2667/216,
k.o. Bežigrad;
– poslovni prostor št. 3b v 1. nadstropju
poslovno – stanovanjske stavbe v Ljubljani,
Linhartova 1,3,5,7 in 11 v izmeri 69,30 m2,
ki je v zemljiški knjigi Okrajnega zemljišča v
Ljubljani vpisan v podvložek št. 2667/217,
k.o. Bežigrad;
– parkirno mesto št. 4 na ploščadi
1. nadstropja poslovno – stanovanjske stavbe v Ljubljani, Linhartova 1,3,5,7 in 11 v izmeri 12,58 m2, ki je v zemljiški knjigi Okrajnega zemljišča v Ljubljani vpisan v podvložek št. 2667/223, k.o. Bežigrad;
– parkirno mesto št. 5 na ploščadi
1. nadstropja poslovno – stanovanjske stavbe v Ljubljani, Linhartova 1,3,5,7 in 11 v izmeri 12,58 m2, ki je v zemljiški knjigi Okrajnega zemljišča v Ljubljani vpisan v podvložek št. 2667/224, k.o. Bežigrad;
– parkirno mesto št. 6 na ploščadi
1. nadstropja poslovno – stanovanjske stav-

be v Ljubljani, Linhartova 1,3,5,7 in 11 v izmeri 12,58 m2, ki je v zemljiški knjigi Okrajnega zemljišča v Ljubljani vpisan v podvložek št. 2667/225, k.o. Bežigrad;
– parkirno mesto št. 7 na ploščadi 1.
nadstropja poslovno – stanovanjske stavbe
v Ljubljani, Linhartova 1,3,5,7 in 11 v izmeri
11,06 m2, ki je v zemljiški knjigi Okrajnega
zemljišča v Ljubljani vpisan v podvložek št.
2667/226, k.o. Bežigrad;
– parkirno mesto št. 8 na ploščadi 1.
nadstropja poslovno – stanovanjske stavbe
v Ljubljani, Linhartova 1,3,5,7 in 11 v izmeri
11,06 m2, ki je v zemljiški knjigi Okrajnega
zemljišča v Ljubljani vpisan v podvložek št.
2667/227, k.o. Bežigrad;
– parkirno mesto št. 9 na ploščadi 1.
nadstropja poslovno – stanovanjske stavbe
v Ljubljani, Linhartova 1,3,5,7 in 11 v izmeri
11,06 m2, ki je v zemljiški knjigi Okrajnega
zemljišča v Ljubljani vpisan v podvložek št.
2667/228, k.o. Bežigrad;
– parkirno mesto št. 10 na ploščadi 1.
nadstropja poslovno – stanovanjske stavbe
v Ljubljani, Linhartova 1,3,5,7 in 11 v izmeri
12,58 m2, ki je v zemljiški knjigi Okrajnega
zemljišča v Ljubljani vpisan v podvložek št.
2667/229, k.o. Bežigrad;
– parkirno mesto št. 11 na ploščadi 1.
nadstropja poslovno – stanovanjske stavbe
v Ljubljani, Linhartova 1,3,5,7 in 11 v izmeri
12,58 m2, ki je v zemljiški knjigi Okrajnega
zemljišča v Ljubljani vpisan v podvložek št.
2667/230, k.o. Bežigrad;
– parkirno mesto št. 12 na ploščadi 1.
nadstropja poslovno – stanovanjske stavbe
v Ljubljani, Linhartova 1,3,5,7 in 11 v izmeri
12,58 m2, ki je v zemljiški knjigi Okrajnega
zemljišča v Ljubljani vpisan v podvložek št.
2667/231, k.o. Bežigrad;
– parkirno mesto št. 13 na ploščadi 1.
nadstropja poslovno – stanovanjske stavbe
v Ljubljani, Linhartova 1,3,5,7 in 11 v izmeri
12,58 m2, ki je v zemljiški knjigi Okrajnega
zemljišča v Ljubljani vpisan v podvložek št.
2667/232, k.o. Bežigrad;
– parkirno mesto št. 14 na ploščadi 1.
nadstropja poslovno – stanovanjske stavbe
v Ljubljani, Linhartova 1,3,5,7 in 11 v izmeri
12,58 m2, ki je v zemljiški knjigi Okrajnega
zemljišča v Ljubljani vpisan v podvložek št.
2667/233, k.o. Bežigrad;
– parkirno mesto št. 15 na ploščadi 1.
nadstropja poslovno – stanovanjske stavbe
v Ljubljani, Linhartova 1,3,5,7 in 11 v izmeri
12,58 m2, ki je v zemljiški knjigi Okrajnega
zemljišča v Ljubljani vpisan v podvložek št.
2667/234, k.o. Bežigrad;
– parkirno mesto št. 16 na ploščadi 1.
nadstropja poslovno – stanovanjske stavbe
v Ljubljani, Linhartova 1,3,5,7 in 11 v izmeri
11,06 m2, ki je v zemljiški knjigi Okrajnega
zemljišča v Ljubljani vpisan v podvložek št.
2667/235, k.o. Bežigrad;
– parkirno mesto št. 17 na ploščadi 1.
nadstropja poslovno – stanovanjske stavbe
v Ljubljani, Linhartova 1,3,5,7 in 11 v izmeri
11,06 m2, ki je v zemljiški knjigi Okrajnega
zemljišča v Ljubljani vpisan v podvložek št.
2667/236, k.o. Bežigrad;
– parkirno mesto št. 18 na ploščadi 1.
nadstropja poslovno – stanovanjske stavbe
v Ljubljani, Linhartova 1,3,5,7 in 11 v izmeri
11,06 m2, ki je v zemljiški knjigi Okrajnega
zemljišča v Ljubljani vpisan v podvložek št.
2667/237 k.o. Bežigrad.
Izklicna cena za poslovne prostore je
1.200 EUR/m2, izklicna cena za posamez-
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no parkirno mesto je 5.000 EUR, kar skupaj
znaša 595.896 EUR (po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan objave).
Nepremičnine se prodajajo kot celota.
II. Pogoji dajanja pisnih ponudb
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;
– potrdilo o plačani varščini;
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
vse davke in prispevke v skladu s predpisi
države, katere državljan je, oziroma kjer ima
sedež, ter da je ponudnik, ki je državljan
druge države oziroma, ki ima sedež v drugi
državi, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih
moral poravnati;
– davčno številko in številko računa (naziv banke in št. računa) za primer vračila
kavcije.
Ponudbe je potrebno poslati priporočeno
ali osebno vročiti na naslov: Geološki zavod Slovenije, Dimičeva 14, 1000 Ljubljana,
v zapečateni kuverti z oznako »Ponudba
– Plava laguna«.
Rok za zbiranje ponudb je do vključno
13. 9. 2004. Vsak ponudnik mora pred zaključenim rokom za oddajo ponudbe položiti
varščino v višini 10% od izklicne cene na
račun proračuna RS št. 01100-6300109972
sklic na št. 18 33111-7141998 pred potekom
roka za zbiranje ponudb z navedbo »varščina za pisno ponudbo – Plava laguna«.
Plačana varščina bo izbranemu ponudniku
vračunana v ceno, drugim ponudnikom pa
brez obresti vrnjena v roku 5 dni po izbiri
najboljšega ponudnika.
Javno odpiranje pisnih ponudb bo dne
16. 9. 2004 ob 10. uri v prostorih Geološkega zavoda Slovenije, Dimičeva 14, Ljubljana.
Prodajalca na podlagi tega zbiranja ponudb nista zavezana k sklenitvi pogodbe o
prodaji poslovnega prostora in parkirišč, ki
so predmet te objave, z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do
sklenitve pravnega posla ustavita.
O tem, kdo je najugodnejši ponudnik,
bodo ponudniki, ki pri odpiranju ponudb ne
bodo prisotni, obveščeni 5 dni po odpiranju
ponudb. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno, pri enaki ponudbi pa
tisti, ki ponudi najkrajši rok plačila celotne
kupnine.
Kupoprodajna pogodba bo sklenjena v
15 dneh po odpiranju pisnih ponudb, rok
za plačilo kupnine pa je 8 dni od sklenitve
pogodbe.
Izročitev in prenos nepremičnine se opravi po popolnem plačilu kupnine in stroškov.
Davek na promet z nepremičninami,
stroške overovitve pogodbe in zemljiškoknjižnega dovolila in eventuelne druge stroške v zvezi s pogodbo in stroške v zvezi s
prenosom lastninske pravice plača kupec.
Vse druge informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu: Geološki
zavod Slovenije, Dimičeva 14, Ljubljana, tel.
01/280-97-08, kontaktna oseba: mag. Milan
Bidovec in Minervo d.d. Ljubljana, Dimičeva
14, Ljubljana, tel. 01/436-75-42, kontaktna
oseba: Jože Valenčič. Ogled nepremičnin
je mogoč po dogovoru.
Republika Slovenija, Vlada RS,
po pooblastilu:
Geološki zavod Slovenije
Minervo d.d. Ljubljana

Ob-22537/04
Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5,
8310 Šentjernej, na podlagi 29., 45. in 46.
člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in
77/03) in Odloka o proračunu Občine Šentjernej za leto 2004, sprejetega na 9. seji
Občinskega sveta Občine Šentjernej dne
17. 12. 2003, objavlja
javno zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnine
1. Predmet prodaje je: zemljišče – gradbena parcela št. 409/9 – travnik v izmeri
2.770 m2, k.o. Šentjernej.
Planska namembnost zemljišča in pogoji
za posege v prostor so razvidni iz lokacijske
informacije št. 3118/2003 z dne 30. 9. 2003.
Zemljišče je predvideno za strogo namensko pozidavo: enoto Pošte Slovenije, lekarno, policijsko postajo, vključno za potrebe
schengenskega nadzora meje, prostore za
dejavnosti, ki jih bo v skladu s svojo družbeno politiko določila Občina Šentjernej.
2. Izhodiščna cena za navedeno nepremičnino na podlagi uradne cenitve iz marca
2003 znaša brez DDV 18,807.746 SIT oziroma že vključujoč DDV 22,569.295,20 SIT.
Navedena cena vključuje vrednost zemljišča in komunalne opreme, ki obsega: rekonstrukcijo ceste, pločnik ob cesti za industrijsko cono, pešpot, fekalno kanalizacijo
s soﬁnanciranjem že zgrajene, meteorno
kanalizacijo, vodovod, plin, KTV, elektrokabelska kanalizacija, javna razsvetljava in
telefon, skupaj s stroški gradnje navedene
komunalne opreme.
3. Pogoji javnega zbiranja ponudb:
– nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno;
– sodelujejo lahko samostojni podjetniki
in pravne osebe, ki morajo predložiti original
ali overjen prepis priglasitvenega lista iz evidence samostojnih podjetnikov posameznikov pri DURS oziroma izpis iz sodnega
registra, ki ni starejši kot 30 dni;
– da bi bil uvrščen v skupino primernih
kupcev, mora ponudnik navesti in lastnoročno potrditi s podpisom in žigom referenčne
objekte, in sicer najmanj 5 projektov gradnje
za trg (t.j. v svojem imenu in za svoj račun),
katerih vrednost presega 1 mio EUR;
– ponudniki morajo v pisni ponudbi navesti svoje točne podatke (ﬁrma, sedež,
davčno številko, matično številko, številko
transakcijskega računa in naziv ter naslov
banke);
– ponudniki morajo v pisni ponudbi navesti višino ponujene kupnine in plačilne
pogoje;
– ponudniki morajo v pisni ponudbi navesti tudi terminski plan zgoraj navedene
namenske pozidave zemljišča;
– ponudbi je treba priložiti izvod idejne
zasnove;
– rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši kot 60 dni od poteka roka za predložitev ponudbe;
– o najugodnejšem ponudniku bodo ponudniki obveščeni v roku največ 15 dni od
izteka roka za predložitev ponudb;
– uspeli ponudnik bo dolžan skleniti prodajno pogodbo v roku 10 dni od dneva prejema obvestila o izbiri;
– stroške overitve prodajne pogodbe pri
notarju in prenosa lastninske pravice v zemljiški knjigi plača kupec.
4. Podrobnejši podatki in informacije glede predmeta javnega zbiranja ponudb so
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dostopni pri občinski upravi, tel. 07/393-3564, faks 07/393-35-77 (Milan Jakše).
5. Objava javnega zbiranja ponudb ne
zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim
ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za
nepremičnino, ki je predmet tega razpisa.
Občina lahko začeti postopek do sklenitve
prodajne pogodbe kadarkoli brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti
ustavi.
6. Ponudbe morajo biti dostavljene na
naslov: Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta
5, 8310 Šentjernej, s pripisom: »Ponudba za
nepremičnino – ne odpiraj!«. Pravočasne
bodo ponudbe, ki bodo prispele na ta naslov
v roku 30 dni od dneva te objave.
7. Kriterija za izbiro najugodnejšega ponudnika sta višina ponujene kupnine (največ
45 točk) in predložitev ustrezne idejne zasnove (največ 55 točk). O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Občine Šentjernej. Nejavno odpiranje ponudb in postopek za izbor
najugodnejšega ponudnika opravi pristojna
komisija in po zaključku postopka predlaga
županu izbor najugodnejšega ponudnika.
Občina Šentjernej
Št. 3612-8/04
Ob-22554/04
Občina Velika Polana, Velika Polana 111,
na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 74/98), 80f.
člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/
02), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občine (Uradni list RS, št. 12/03), 83. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list
RS, št. 44/99 in 52/03) ter na osnovi sklepa
Občinskega sveta Občine Velika Polana št.
4-13/04 OS, z dne 14. 4. 2004, objavlja
poziv za javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje:
1. Stanovanjska hiša z gospodarskim poslopjem v Veliki Polani:
– parc. št. 3211 k.o. Velika Polana:
– dvorišče v izmeri 713 m2,
– stavba v izmeri 213 m2.
– parc. št. 3212 k.o. Velika Polana:
– sadovnjak v izmeri 1613 m2.
Izhodiščna cena 8,548.966 SIT; (25%
znižana cena= 6.411.724,50 SIT).
2. Stanovanjska hiša z gospodarskim poslopjem v Velika Polani:
– parc. št. 3748 k.o. Velika Polana:
– dvorišče v izmeri 1284 m2,
– stavba v izmeri 221 m2.
– parc. št. 3749 k.o. Velika Polana:
– njiva v izmeri 5261 m2.
Izhodiščna cena 7,037.359 SIT; (25%
znižana cena=5.278.019,25 SIT).
II. Pogoji razpisa
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
ﬁzične in prave osebe pod naslednjimi pogoji:
– da v ponudbi navedejo svoje natančnejše podatke,
– da v ponudbi navedejo nepremičnino
z izhodiščno ceno ali ceno nad izhodiščno
ceno,
– da v ponudbi predložijo dokazilo o državljanstvu oziroma dokazilo o registraciji za
pravne osebe ali samostojne podjetnike,
– da v ponudbi predložijo potrdilo o plačani varščini v višini 10% od izhodiščne
cene na podračun pri UJP št. 01387-0100013437, sklic na 720001,
– izbrani ponudnik mora v 15 dneh od
izbire, skleniti pogodbo in plačati kupnino
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v 8 dneh po podpisu pogodbe v enkratnem
znesku,
– plačilo kupnine je pogoj za veljavnost
prodajne pogodbe.
2. Če se bo za posamezno nepremičnino
prijavilo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali
razpisne pogoje, bo imel prednost tisti, ki
za nepremičnino ponudi višjo ceno od izhodiščne.
3. Ponudniki morajo poslati ali oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do
vključno 1. 9. 2004 na naslov: Občina Velika
Polana, Velika Polana 111, 9225 Velika Polana. Z oznako »Javni razpis – ponudba za
nakup – ne odpiraj«.
4. Varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa bo brez obresti
vrnjena v 8 dneh po preteku roka za zbiranje
ponudb.
Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe oziroma ne plača kupnine
v navedenem roku, se domneva, da je odstopil od nakupa, plačana varščina se mu
ne vrne in zapade v korist Občine Velika
Polana.
5. Davek na promet nepremičnin in druge dajatve, stroške sestave in overitve pogodbe in stroške izvedbe pogodbe v zemljiški knjigi nosi kupec.
6. Javno odpiranje ponudb bo 6. 9. 2004
ob 12. uri v sejni sobi Občine Velika Polana.
Upoštevane bodo le pravilno opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov Občine Velika Polana. Pred pričetkom
odpiranja ponudb morajo navzoči predstavniki ponudnikov predložiti pismena pooblastila za zastopanje ponudnika.
7. Najugodnejši ponudnik bo izbran v
roku 8 dneh po poteku roka za oddajo ponudb. O izbiri najugodnejšega ponudnika
se obvesti vse ponudnike, ki so sodelovali
na pozivu za javno zbiranje ponudb v roku
15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
8. Vse nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«.
9. Občina si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb z nobenim prijavljenim ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti postopek ustavi kadar koli
do sklenitve pravnega posla.
10. Podrobnejše informacije v zvezi s
prodajo nepremičnin dobijo interesenti po
tel.št. 02/573-70-33 pri Horvat Metki. Po
predhodnem dogovoru je možen ogled
stavbe.
Občina Velika Polana
Št. 823-08/04/7
Ob-22644/04
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik, na
podlagi sklepa 13. seje Občinskega sveta
Občine Vojnik o prodaji nepremičnin in 29.,
45. in 47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03
in 77/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Navedba prodajalca: Občina Vojnik,
Keršova 8, 3212 Vojnik.
2. Predmet prodaje: stavbno zemljišče
parcela št. 1242/3 v izmeri 1153 m², vpisana
v vložku 317 k.o. Verpete (Lindek):
– gospodarsko poslopje v izmeri 96 m²,
– porušen objekt v izmeri 68 m²,
– dvorišče v izmeri 989 m²,
Nepremičnina se odprodaja v celoti po
sistemu videno-kupljeno.
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3. Izklicna cena: je 6,760.000 SIT. Vse
stroške vključno z davkom na promet nepremičnin plača kupec. Edini kriterij za izbor
najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine.
4. Ponudba za nakup mora vsebovati:
– podatke o ponudniku: pravne osebe
morajo k vlogi priložiti izpisek iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni,
samostojni podjetniki izpis iz registra Davčne uprave RS, ﬁzične osebe potrdilo o državljanstvu,
– ﬁzične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa in fotokopijo osebnega
dokumenta,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti
naslednje podatke: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa, podpisnika pogodbe,
– ponujeno ceno, ki mora biti enaka ali
višja od izklicne,
– dokazilo o plačani varščini v višini
1,000.000 SIT,
Pogodba mora biti sklenjena v roku 20.
delovnih dni po opravljenem odpiranju ponudb.
5. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni
po podpisu pogodbe na podračun pri UJP
št. 01339-0100003082. Plačana varščina se
izbranemu ponudniku všteje v kupnino, neizbranim pa se brez obresti vrne v roku 8 dni
po izbiri. Plačilo kupnine v navedenem roku
je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Varščina: ponudnik je dolžan plačati
varščino v višini 1,000.000 SIT na podračun
pri UJP št. 01339-0100003082 sklic 136.
7. Način, mesto in čas oddaje ponudbe:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo v zaprti ovojnici predložene najkasneje do 15. 9.
2004 do 15. ure na naslov: Občina Vojnik,
Keršova 8, Vojnik, z oznako: »Ne odpiraj –
ponudba za nakup nepremičnine Lindek«.
8. Mesto in čas javnega odpiranja ponudb: Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik, sejna soba, dne 15. 9. 2004 ob 15.30.
9. Pridobivanje informacij: vse dodatne
informacije v zvezi s prodajo nepremičnine
lahko dobite na tel. 03/780-06-28 med 9.
in 11. uro.
10. Ustavitev postopka: komisija lahko
do sklenitve pogodbe postopek javne ponudbe ustavi.
Občina Vojnik
Št. 46502-00018/2001
Ob-22683/04
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 51/02),
v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občine (Ur. l. RS, št. 12/03
in 77/03), Odloka o stavbnih zemljiščih v
Mestni občini Slovenj Gradec (Ur. l. RS, št.
5/00) ter sklepa Občinskega sveta Mestne
občine Slovenj Gradec, z dne ………………
objavlja Mestna občina Slovenj Gradec
javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnega zemljišča,
predvidenega za izgradnjo poslovnega
objekta na območju za proizvodne
storitve (Ps)
1. Prodajalec: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ul. 5, Slovenj Gradec.
2. Predmet prodaje: stavbno zemljišče s
par. št. 1135/16 – neplodno v izmeri 842 m2
k.o. Šmartno.

3. Izklicna cena stavbnega zemljišča iz 2. točke tega razpisa se določi na
podlagi Odloka o povprečni gradbeni ceni
stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec (Ur. l. RS, št. 54/04) in znaša
9.495,30 SIT/m2 oziroma za celotno zemljišče 7,995.042,60 SIT brez DDV.
4. Uspeli ponudnik nosi stroške geodetske odmere in davek na dodano vrednost.
5. Razpisni pogoji
Namembnost območja kjer leže zadevno
zemljišče je opredeljeno na podlagi Prostorskega plana in Prostorsko ureditvenih pogojih kot območje za proizvodno storitev (Ps).
Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
stavbnega zemljišča je 8 dni od pravnomočnosti sklepa komisije za izvedbo javnega
zbiranja ponudb.
Pričetek gradnje je leta 2004, rok za končanje pa do konca leta 2005. V primeru, da
uspeli ponudnik ne izpolni teh pogojev in ne
prične z gradnjo oziroma ne konča z delom
v predpisanem roku, je dolžan stavbno zemljišče vrniti Mestni občini Slovenj Gradec v
prvotnem stanju ter poravnati stroške, ki jih
je le–ta imela s postopkom vračanja zemljišča in vso morebitno škodo.
6. Interesenti naj svoje pisne ponudbe
pošljejo ali v zaprti ovojnici oddajo v vložišče
Mestne občine Slovenj Gradec, najkasneje
do 13. 9. 2004 do 10. ure na naslov: Mestna
občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, z oznako »Ponudba za razpis št. 46502-00018/2001, za prodajo zemljišča za izgradnjo poslovnega objekta na območju namenjenim
za proizvodne storitve (Ps) – ne odpiraj!«
Ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in njegov točen naslov,
– predmet ponudbe,
– ponujena cena za m2,
– plačilne pogoje,
– potrdilo o državljanstvu RS za ﬁzične
osebe oziroma članice EU, pravne osebe
izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši
kot 30 dni,
– davčno številko in potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih ter lastno izjavo o plačanih zapadlih obveznosti do svojih upnikov,
– dokazilo o vplačilu kavcije v višin 10%
izklicne cene v višini 799.504 SIT.
– pisno izjavo, da ponudnik sprejme vse
razpisne pogoje,
– program s priloženo situacijo in idejno
arhitektonsko zasnovo bodočega objekta ter
namembnost objekta,
– najkrajši možni rok izvedbe.
7. Drugi pogoji:
– v javnem razpisu lahko sodelujejo vse
ﬁzične osebe, državljani RS in pravne osebe
s sedežem v RS in Evropske unije.
– nepremičnina je na prodaj po načelu
»videno-kupljeno«,
– kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamaciji v zvezi z kupoprodajno
pogodbo,
– upoštevane bode le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene.
8. Kavcija v višini 10% od navedene izklicne cene plačajo ponudniki na TRR Mestne občine Slovenj Gradec, št. 01312 – 0100010322, sklic na št. 46502-00018/2001.
Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, neuspelim pa brez obresti
vrnjena v roku 15 dni po končani izbiri.
9. Plačilni pogoji:
– kupec mora celotno kupnino, v enkratnem znesku, poravnati v roku 8 dni od

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
podpisa pogodbe o prodaji stavbnega zemljišča,
– plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na zemljišču.
10. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi
Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ul.
5, v sredo 15. 9. 2004 ob 9. uri. Komisija
za izvedbo javnega razpisa bo javni razpis
v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občine (Ur. l. RS, št. 12/03
in 77/03).
11. Pri izboru najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kriterije, po naslednjem vrstnem redu:
– cena za m2 stavbišča,
– rok plačila kupnine,
– rok dokončanja gradnje,
– namembnost objekta.
12. Mestna občina Slovenj Gradec si
pridržuje pravico, da z nobenim sodelujočim ponudnikom ne sklene pogodbe, kljub
ustreznosti ponudbe.
13. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni
občini Slovenj Gradec, ali po tel. 02/881-2142 – kontaktna oseba Lidija Požgan.
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-22778/04
Občina Šoštanj objavlja na podlagi
16. člena Statuta občine Šoštanj (Uradni list
Občine Šoštanj, št. 10/2000), sklepa sveta
občine Šoštanj in Komisije za vodenje in
nadziranje postopkov o pridobivanju in razpolaganju s stvarnim premoženjem občine z
dne 18. 8. 2004 na podlagi 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s premoženjem države in občin (Uradni
list RS, št. 12/03),
javno zbiranje ponudb (ponovno)
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, tel. 03/898-43-00,
faks 03/898-43-33.
2. Opis predmeta prodaje
a) poslovno stanovanjska stavba z dvoriščem v skupni izmeri 301 m2, ki stoji na
zemljišču parc. št. 1060/2, vpisana v vložku
300 v k.o. Šoštanj (Objekt Trg svobode 3 v
Šoštanju – bivša Kovinotehna). Nepremičnina predstavlja večji dve etažen prazen poslovno-stanovanjski objekt v mestnem jedru,
ki ga bo treba obnoviti. Kupec bo moral pri
obnovi ali nadomestni gradnji upoštevati določila UN Šoštanj ki velja za to območje, z
obnovitvenimi deli ali nadomestno gradnjo
pa pričeti najkasneje v roku dveh let od podpisa kupoprodajne pogodbe in vsaj zunanjost
objekta urediti najkasneje v roku štirih let od
podpisa pogodbe, sicer se pogodba razveljavi, kupnina pa vrne v nominalnem znesku
brez obresti. V primeru, da kupec z obnovitvenimi deli ne bo pričel v navedenem roku in
bo želel nepremičnino prodati, si prodajalec
pridržuje predkupno pravico. V primeru, da
prodajalec ne bo uveljavljal predkupne pravice, lahko kupec proda nepremičnino tretji
osebi le pod pogoji, določenimi v tej točki.
3. Izklicna cena za nepremičnino znaša:
– pod točko a) 15,900.000 SIT,
4. Pogoji razpisa in dokumenti, ki morajo
biti ponudbi priloženi:
a) Ponudbo lahko predložijo ﬁzične in
pravne osebe iz držav EU. Zastopniki pravnih oseb se morajo na javnem odpiranju
ponudb izkazati s pooblastilom za zastopanje. Ponudba mora vsebovati: ime in priimek

oziroma ime pravne osebe in točen naslov,
ponujeno ceno za nepremičnino, plačilne
pogoje, dokazilo o plačilu varščine, pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje. V ponudbi mora biti naveden tudi predlog
predvidene dejavnosti oziroma namembnost
obnovljenega objekta in predvideni rok pričetka in zaključka obnove objekta. Ponujena
cena je lahko najmanj enaka ali višja od izhodiščne, plačilni pogoji pa le za prodajalca
ugodnejši od določenih.
b) Nepremičnina se prodaja v celoti po
načelu “videno – kupljeno“.
c) Vsi stroški in dajatve v zvezi s prenosom lastništva bremenijo kupca.
d) Interesenti morajo vplačati varščino v
višini 10% izklicne cene nepremičnine, ki jo
dražijo na podračun EZR Občine Šoštanj
št. 01326-0100018560 s pripisom za javno
ponudbo do vključno 15. 9. 2004.
e) Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo
najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa o
izbiri in plačati kupnino v roku 8 dni od sklenitve pogodbe, pri čemer je plačilo celotne
kupnine bistvena sestavina pogodbe.
f) V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v roku, se mu vplačana varščina ne vrne. Vplačano varščino bo prodajalec uspelemu ponudniku vračunal v kupnino,
neuspelim ponudnikom pa vrnil v 15 dneh
od dneva odpiranja ponudb brez obresti.
5. Ponudbe morajo biti predložene v zaprti kuverti na naslov: Občina Šoštanj, Trg
svobode 12, Šoštanj, z oznako »Javna ponudba za prodajo nepremičnin« najkasneje
do dne 15. 9. 2004 do 15. ure.
6. Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
dne 15. 9. 2004 ob 16. uri, v sejni sobi Občine Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj.
7. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji
nepremičnine najugodnejšemu ponudniku,
oziroma lahko začeti postopek do sklenitve
pravnega posla ustavi.
8. O tem, kdo je najugodnejši ponudnik
bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni po
odpiranju. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse zahtevane pogoje in ponudil najvišjo ceno, pri enakih ponudbah pa ponudnik, ki bo ponudi krajši rok obnove objekta.
9. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po plačilu celotne kupnine.
10. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na
zgoraj navedenem naslovu vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, na tel. 03/898-43-00, kontaktna oseba Sonja Novak. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Šoštanj
Št. 93/04
Ob-22593/04
Republika Slovenija, Upravna enota Domžale na podlagi četrtega odstavka 60. člena
Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 32/93 in
1/96), ki se uporablja v skladu s 195. členom
Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list
RS, št. 41/04), v postopku izdaje gradbenega
dovoljenja uvedenem na zahtevo investitorja LEK, Tovarna farmacevtskih in kemičnih
izdelkov, d.d., Verovškova 57, Ljubljana, ki
ga na podlagi pooblastila zastopa LD 2000,
d.o.o., Ljubljanska 76, Domžale, objavlja:
1. Upravna enota Domžale je investitorju LEK, Tovarna farmacevtskih in kemičnih
izdelkov, d.d., Verovškova 57, Ljubljana, izdala gradbeno dovoljenje št. 35102-94/2004-23040 z dne 20. 8. 2004 za gradnjo objekta termične oksidacije odpadnega zraka
(objekt št. 58) na delu zemljišča parc. št.
863/1 k.o. Homec.
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2. V postopku izdaje gradbenega dovoljenja je bilo izdano okoljevarstveno soglasje
RS Ministrstva za okolje, prostor in energijo,
Agencije Republike Slovenije za okolje, št.
35402-61/2004 z dne 29. 7. 2004 pod naslednjim pogojem:
– pri izvedbi posega in izvajanju dejavnosti mora investitor upoštevati omilitvene
ukrepe navedene v Poročilu o vplivih na
okolje Organske sinteze 4, oktober 2002 št.
PVO-2/02, Poročilo o vplivih na okolje (dopolnitev Organske sinteze 4, januar 2004
šr. PVO-2/02-1/04 in dopolnitvi poročila o
vplivih na okolje za projekt Organske sinteze 4- Termična oksidacija odpadnega zraka,
junij 2004, ki jih je izdelalo podjetje Envita,
d.o.o., Tržaška 132, 1000 Ljubljana;
– v postopku izdaje uporabnega dovoljenja je potrebno določiti čas poskusnega
obratovanja, v času njegovega trajanja pa je
potrebno skladno s predpisi izvesti meritve
emisij v zrak in meritve ravni hrupa,
– v primeru čezmernih obremenitev okolja v času poskusnega obratovanja je potrebno določiti in izvesti ustrezne dodatne
okoljevarstvene ukrepe.
3. Med javno predstavitvijo, obravnavo
in zaslišanjem ni bilo podanih mnenj in pripomb v zvezi z vplivom načrtovanega posega na okolje.
Upravna enota Domžale
Ob-22536/04
Na podlagi 381. člena Zakona o gospodarskih družbah in sklepov skupščine Tovarne dušika Ruše, d.o.o., z dne 19. 12. 2003,
objavljamo v postopku redne likvidacije nad
družbo Tovarna dušika Ruše, d.o.o., – v likvidaciji, Tovarniška 51, 2342 Ruše,
poziv upnikom
Dne 15. 7. 2004 je Okrožno sodišče v
Maribori pri vložku 1/00393/00, matična številka 5042305, vpisalo začetek redne likvidacije nad družbo Tovarna dušika Ruše,
d.o.o., Tovarniška 51, 2342 Ruše.
Upnike pozivamo, da v roku 30 dni po
objavi tega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije, prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju družbi D.S.U., družba
za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska 160, 1001 Ljubljana.
Terjatve naj se prijavijo pisno v dveh izvodih z dokumentacijo, ki izkazuje utemeljenost terjatve.
D.S.U., d.o.o.
likvidacijski upravitelj

Razglasi in objave
Postavitev
začasnega zastopnika
po 55. členu ZUP
(Ur. l. SFRJ, št. 47/86)
Št. 2/05-05-026-676/99-4
Ob-22576/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi 55. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. SFRJ, št. 47/86) v zvezi z
29. in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l.
RS, št. 65/95, 49/98 – odločba US in 89/99)
in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/
2003 z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavlja-
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nja delovanja društva z imenom: Planinsko
društvo Lesnina, z zadnjim znanim sedežem
v Ljubljani, Dunajska cesta 21, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Planinsko društvo Lesnina, z zadnjim znanim sedežem na naslovu
v Ljubljani, Dunajska cesta 21, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote
Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 20/05-05-026-679/99-2
Ob-22577/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi
55. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 47/86) v zvezi z
29. in 33. členom Zakona o društvih (Uradni list
RS, št. 65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in
pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Industrijsko gasilsko
društvo Integral DO Sap, z zadnjim znanim
sedežem v Ljubljani, Središka 4, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom Industrijsko gasilsko
društvo Integral DO Sap, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu v Ljubljani, Središka 4,
se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-026-654/99-2
Ob-22578/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi 55. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. SFRJ, št. 47/86) v zvezi z
29. in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l.
RS, št. 65/95, 49/98 – odločba US in 89/99)
in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/
2003 z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Študentsko
športno društvo Forum, z zadnjim znanim
sedežem v Ljubljani, Večna pot 31, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Študentsko športno
društvo Forum, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu v Ljubljani, Večna pot 31, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote
Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-026-678/99-3
Ob-22579/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi 55. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. SFRJ, št. 47/86) v
zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih
(Ur. l. RS, št. 65/95, 49/98 – odločba US
in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/0202-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v zadevi
ugotavljanja delovanja društva z imenom:
Društvo upokojencev Ljubljana Center, z zadnjim znanim sedežem v Ljubljani, Novi trg
2, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Društvo upokojencev
Ljubljana Center, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Novi trg 2, se
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postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-026-653/99-4
Ob-22580/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi 55. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. SFRJ, št. 47/86) v zvezi z
29. in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l.
RS, št. 65/95, 49/98 – odločba US in 89/99)
in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/
2003 z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Strelska
družina Pugled, z zadnjim znanim sedežem
v Ljubljani, Cesta II.grupe odredov 43, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Strelska družina Pugled,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu v
Ljubljani, Cesta II.grupe odredov 43, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote
Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 35102-88/2004-152
Ob-22522/04
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,
52/02 in 73/04 – v nadaljevanju ZUP), po
pooblastilu načelnika Upravne enote Brežice št. 031-1/2004-1/2 z dne 1. 4. 2004,
v zadevi izdaje gradbenega dovoljenja za
gradnjo nadomestne vinske kleti na zemljišču parc. št. 156/2 k.o. Cerina, investitorjev
Branka Komlanca in Agate Komlanc, oba
Cerina 9/h, 8250 Brežice, naslednji sklep:
1. Branko Račič, Cerina 11, 8250 Brežice
se postavi za začasnega zastopnika pravnim naslednikom po umrli Tereziji Komar,
naz. stan. Cerina 11, 8250 Brežice in za
začasnega zastopnika Mariji Glavaš, neznanega prebivališča v Republiki Hrvaški, v
postopku izdaje gradbenega dovoljenja za
gradnjo nadomestne vinske kleti na zemljišču parc. št. 156/2 k.o. Cerina, ki je bil pričet
na zahtevo investitorjev, Branka Komlanca
in Agate Komlanc, oba Cerina 9/h, 8250
Brežice.
Začasni zastopnik se postavi za zastopanje, dokler so podani razlogi za zastopanje.
2. Sklep se objavi na oglasni deski naslovnega organa.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba na
podlagi 258. člena ZUP ni dovoljena.
Št. 2/05-32-21102-181/2003-21 Ob-22546/04
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 Kralj Davida, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Kralj
Davidu, roj. 1. 1. 1967, s prijavljenim stalnim
prebivališčem v Ljubljani, Rožanska ulica 1,
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. 2/05-32-21102-324/2003-17 Ob-22547/04
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 Korošec Vojteha, sedaj neznanega prebivališča, izdaja po uradni dolžnosti
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Korošec Vojtehu, roj. 14. 9. 1956, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Cesta Andreja Bitenca 33, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-05-02003-476/2002-3
Ob-22548/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33.
členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št.
65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z
dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Industrijsko gasilsko društvo Dekorativna, z zadnjim znanim
sedežem v Ljubljani, Celovška cesta 280,
po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Industrijsko gasilsko
društvo Dekorativna, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Celovška cesta 280, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-360/2002-2
Ob-22550/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33.
členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št.
65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z
dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Gasilsko društvo
IMP Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem
v Ljubljani, Vojkova 58, po uradni dolžnosti,
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Gasilsko društvo IMP
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Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Vojkova 58, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote
Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.

jo krvi dr. Robert Kukovec, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu Ljubljana, Vidovdanska 9, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.

Št. 2/05-05-026-37/2000-5
Ob-22552/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33.
členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št.
65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja
delovanja društva z imenom: Industrijsko
gasilsko društvo Tekstil Medvode, z zadnjim
znanim sedežem v Medvodah, Berletova 4,
po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Industrijsko gasilsko
društvo Tekstil Medvode, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu v Medvodah, Berletova
4, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.

Št. 2/05-05-02003-402/2002-2
Ob-22559/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 65/95,
49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2.
2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva
z imenom: Društvo kmetijskih inženirjev in
tehnikov Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Erjavčeva 15, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Društvo kmetijskih
inženirjev in tehnikov Ljubljana, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu Ljubljana Erjavčeva 15, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.

Št. 2/05-05-02003-472/2002-2
Ob-22557/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 65/95,
49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja
društva z imenom: Klub prijateljev NK Partizan Beograd v Ljubljani, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu v Ljubljani, Trg OF 13,
po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Klub prijateljev NK Partizan Beograd v Ljubljani, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu Ljubljana, Trg OF 13,
se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.

Št. 2/05-05-02003-415/2002-2
Ob-22560/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33.
členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št.
65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z
dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Občinska organizacija Počitniške zveze Ljubljana-Center,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu v
Ljubljani, Prešernova 26, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom Občinska organizacija
Počitniške zveze Ljubljana-Center, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Prešernova 26, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.

Št. 2/05-05-02003-502/2002-2
Ob-22558/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 65/95,
49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja
društva z imenom: Športno rekreacijsko društvo zdravstvenih delavcev UKC, MF, Onkološkega inštituta, Zavoda za transfuzijo krvi
dr. Robert Kukovec, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Vidovdanska 9,
po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Športno rekreacijsko
društvo zdravstvenih delavcev UKC, MF,
Onkološkega inštituta, Zavoda za transfuzi-

Št. 2/05-05-02003-404/2002-2
Ob-22561/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 65/95,
49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja
društva z imenom: Jazz Klub Ajdovo zrno, z
zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Beethovnova 14, po uradni dolžnosti,
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Jazz Klub Ajdovo zrno, z
zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Beethovnova 14, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
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2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-162/2002-4
Ob-22562/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in
33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS,
št. 65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in
pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Kulturno
društvo »Tomo Brejc« Poljane, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu v Ljubljani,
Poljanska cesta 22 a, po uradni dolžnosti,
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Kulturno društvo »Tomo
Brejc« Poljane, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu Ljubljana, Poljanska cesta 22 a,
se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-66/2002-2
Ob-22563/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 65/95,
49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja
društva z imenom: Odred Posavski kurirji,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu v
Ljubljani, Bratovševa ploščad 28, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Odred Posavski kurirji, z zadnjim znanim sedežem na naslovu
Ljubljana, Bratovševa ploščad 28, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote
Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-02003-555/2002-2
Ob-22564/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33.
členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št.
65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja
delovanja društva z imenom: Industrijsko
gasilsko društvo Riko TOZD Komunalna
oprema, z zadnjim znanim sedežem v Ljubljani, Litijska cesta 261, po uradni dolžnosti,
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Industrijsko gasilsko
društvo Riko TOZD Komunalna oprema, z
zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Litijska cesta 261, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani raz-
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logi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-341/2002-2
Ob-22565/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33.
členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št.
65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja
delovanja društva z imenom: Industrijsko
gasilsko društvo Goričane – Tovarna celuloze in papirja Medvode, z zadnjim znanim
sedežem v Medvodah, Ladja 10, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki – društvu z imenom: Industrijsko gasilsko društvo
Goričane – Tovarna celuloze in papirja Medvode, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Medvodah, Ladja 10, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-367/2002-4
Ob-22566/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33.
členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št.
65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z
dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Bowling klub »Demaj« Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem
v Ljubljani, Pivovarniška ulica 2, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom Bowling klub »Demaj«
Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Pivovarniška ulica 2,
se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-318/2002-2
Ob-22567/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 65/95,
49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja
društva z imenom: Zveza telesnokulturnih
organizacij Ljubljana Moste-Polje, z zadnjim
znanim sedežem v Ljubljani, Koblarjeva 34,
po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Zveza telesnokulturnih
organizacij Ljubljana Moste-Polje, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Koblarjeva 34, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
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Št. 2/05-05-02003-369/2002-2
Ob-22568/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33.
členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št.
65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja
delovanja društva z imenom: Bowling klub
Zmaj, z zadnjim znanim sedežem v Ljubljani, Šmartinska 28, po uradni dolžnosti,
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom Bowling klub Zmaj, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Šmartinska 28, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-388/2002-2
Ob-22569/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33.
členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št.
65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z
dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Športno društvo
Boris Zihrl, z zadnjim znanim sedežem v
Ljubljani, Topniška 58, po uradni dolžnosti,
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Športno društvo Boris
Zihrl, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Topniška 58, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote
Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-401/2002-2
Ob-22570/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 65/95,
49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja
društva z imenom: Društvo inženirjev in tehnikov DO Julon Ljubljana, z zadnjim znanim
sedežem v Ljubljani, Letališka cesta 15, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Društvo inženirjev in tehnikov DO Julon Ljubljana, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu v Ljubljani, Letališka
cesta 15, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-387/2002-2
Ob-22571/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,

št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in
33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS,
št. 65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in
pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Kulturno
umetniško društvo Metalka – Pevski zbor,
z zadnjim znanim sedežem v Ljubljani,
Dalmatinova 2, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Kulturno umetniško
društvo Metalka – Pevski zbor, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu v Ljubljani,
Dalmatinova 2, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-353/2002-2
Ob-22572/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33.
členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št.
65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja
delovanja društva z imenom: Društvo za
industrijsko lastnino, z zadnjim znanim sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 41, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Društvo za industrijsko lastnino, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu v Ljubljani, Slovenska cesta 41,
se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-400/2002-2
Ob-22573/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 65/95,
49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja
društva z imenom: Društvo za zaščito materiala Slovenije, z zadnjim znanim sedežem
v Ljubljani, Erjavčeva cesta 15, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Društvo za zaščito materiala Slovenije, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu v Ljubljani, Erjavčeva cesta 15,
se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-386/2002-2
Ob-22574/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 65/95,
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49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja
društva z imenom: Strelska družina Komunalec-Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem
v Ljubljani, Tbilisijska ulica 60, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Strelska družina Komunalec-Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu v Ljubljani, Tbilisijska ulica 60,
se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-32-21102-706/2003-11 Ob-22575/04
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 Piltaver Zvoneta, sedaj neznanega prebivališča, izdaja po uradni dolžnosti
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Piltaver Zvonetu, roj. 18. 1. 1949, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Ljubeljska
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. 2/05-32-21102-453/2003-9
Ob-22643/04
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 Miskić Ismeta, sedaj neznanega prebivališča, izdaja po uradni dolžnosti
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Miskić Ismetu, roj. 7. 9. 1964, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Bilečanska ulica 5, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 209-67/2004-1114
Ob-22654/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Slovenj Gradec, Oddelek za upravne notranje zadeve izdaja na podlagi 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.
l. RS, št. 80/99, 70/00, 52/02), na podlagi
pooblastila načelnice upravne enote, št.
032-10/2004-100-1114 z dne 10. 5. 2004,
v upravni zadevi ugotavljanja stalnega prebivališča Janka Krajnca, sedaj neznanega
prebivališča, po uradni dolžnosti, naslednji
sklep:
Janku Krajncu, roj. 28. 11. 1959, s prijavljenim prebivališčem Tomšičeva ulica 3,
Slovenj Gradec, sedaj neznanega prebi-

vališča, se postavi za začasno zastopnico
Terezijo Golob, delavko Upravne enote Slovenj Gradec.
Začasna zastopnica bo zastopala stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik stranke,
stranka sama ali njen pooblaščenec.
Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-406/2002-2
Ob-22660/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33.
členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št.
65/95, 49/98 - odl. US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja
zveze društev z imenom: Zveza Čebelarskih društev Občine Ljubljana Vič-Rudnik,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu v
Ljubljani, Trg MDB 7, po uradni dolžnosti,
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
zvezi društva z imenom: Zveza Čebelarskih
društev Občine Ljubljana Vič-Rudnik, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Trg MDB 7, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-327/2002-2
Ob-22908/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29.
in 33. členom Zakona o društvih (Uradni
list RS, št. 65/95, 49/98 – odločba US in
89/99) in pooblastila načelnice št. 2/0202-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v zadevi
ugotavljanja delovanja društva z imenom:
Delavsko športno društvo Metalka, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Celovška 492, po uradni dolžnosti,
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Delavsko športno društvo Metalka, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu Ljubljana, Celovška 492, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote
Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 014-1/93
Ob-22523/04
Pravila Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva, zavod Kraške lekarne
Ilirska Bistrica, Prečna ulica 2, Postojna,
se z dnem 17. 8. 2004 izbriše iz evidence
hrambe statutov sindikatov pri Upravni enoti
Postojna, Ljubljanska c. 4, Postojna. Pravila
so bila vpisana v evidenco statutov pod zaporedno št. 1/93.
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Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-29/2004-7
Ob-22532/04
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 18. 8.
2004 na podlagi priglasitve koncentracije
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS,
št. 56/99 in 37/04; v nadaljevanju: ZPOmK)
odločil, da je priglašena koncentracija družb
Primorje d.d., družba za gradbeništvo,
inženiring in druge poslovne storitve,
Vipavska cesta 3, Ajdovščina (v nadaljevanju: Primorje), in Gradis, Gradbeno
podjetje, Ljubljana, d.d., Ulica Gradnikove brigade 11, Ljubljana (v nadaljevanju:
Gradis), skladna s pravili konkurence in da
ji Urad ne bo nasprotoval.
Koncentracija se je izvedla z nakupom
večinskega deleža družbe Gradis s strani
družbe Primorje, s čimer je slednja pridobila možnost izvajanja nadzora nad družbo
Gradis.
Na podlagi podatkov iz priglasitve, drugih
dostopnih podatkov ter iz značilnosti ponudbe in povpraševanja na trgu nizkih gradenj
je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-31/04-5
Ob-22652/04
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 19. 8. 2004
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS,
št. 56/99; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil,
da je koncentracija družb OMV Reﬁning
& Marketing GmbH, Lassallestrasse 3,
A-1020 Dunaj, Avstrija (v nadaljevanju:
OMV Reﬁning), in OMV Istrabenz, holdinška družba d.d., Ferrarska 7, 6000 Koper
(v nadaljevanju: OMV Istrabenz), skladna
s pravili konkurence in da ji Urad ne bo nasprotoval.
Koncentracija se bo izvedla na podlagi
pogodbe o prodaji in nakupu kapitalskega
deleža, na podlagi katere bo družba OMV
Reﬁning pridobila izključni nadzor (100% kapitalski delež) nad družbo OMV Istrabenz.
Pogodba je bila sklenjena dne 30. 6. 2004.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov Urad ugotavlja, da v
zvezi obravnavano koncentracijo ni izkazan
resen sum o neskladnosti koncentracije s
pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-24/04-10
Ob-22653/04
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 16. 8.
2004 na podlagi četrtega odstavka 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja
konkurence (Uradni list RS, št. 56/99 in
37/04; v nadaljevanju ZPOmK) izdal sklep
o uvedbi postopka v zadevi priglašene koncentracije družb Tovarna olja Gea, d.d.,
Trg svobode 3, Slovenska Bistrica (v
nadaljevanju: Gea), in Oljarica, tovarna
olja Kranj, d.d., Britof 27, Kranj (v nadaljevanju: Oljarica).
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Urad je ugotovil, da je koncentracija podrejena določbam ZPOmK in ocenil, da bo
koncentracija zaradi pričakovanih horizontalnih učinkov bistveno povečala moč udeleženih podjetij na upoštevnem proizvodnem
trgu olj (trg surovega olja, trg embaliranega
raﬁniranega olja, trg raﬁniranega olja v rinfuzi, trg hladno stiskanih olj in olj, pridobljenih s stiskanjem in praženjem, trg maščob/margarin, trg lastnih blagovnih znamk,
trg trgovskih blagovnih znamk) na območju
upoštevnega geografskega trga Republike
Slovenije. Urad na podlagi visokega tržnega
deleža po izvedeni koncentraciji ocenjuje, da
obstaja nevarnost ustvarjanja oziroma krepitve prevladujočega položaja, kar bi lahko
povzročilo izločitev ali bistveno zmanjšanje
učinkovite konkurence na upoštevnem trgu,
zato je uvedel postopek presoje morebitnih
negativnih vplivov na konkurenco.
Urad poziva ﬁzične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo
udeležbo v 30 dneh od objave in da pošljejo
pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki
bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da bi
formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s 26. členom
ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze, ki
izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad za varstvo konkurence

Objave po Zakonu
o elektronskih
komunikacijah
Št. 263

Ob-22786/04

Javni poziv
za pridobitev mnenj zainteresirane
javnosti glede dodelitve radijske
frekvence za opravljanje storitev
večtočkovnega mikrovalovnega
distribucijskega sistema (MMDS
- Distribucija TV signala) za področje
Občin Nova Gorica, Šempeter–Vrtojba,
Kanal, Miren–Kostanjevica in Brda
Na podlagi 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 43/04) Agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
Agencija) objavlja, da je prejela vlogo za dodelitev radijske frekvence za opravljanje storitev
večtočkovnega mikrovalovnega distribucijskega sistema (MMDS - distribucija TV signala)
v radiofrekvenčnem pasu 11,7 – 12,5 GHz in
namerava izdati odločbo o dodelitvi radijskih
frekvenc za opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev pod naslednjimi pogoji:
A) V radiofrekvenčnem pasu 11,7 – 12,5
GHz z največjo pasovno širino 36 MHz, za
področje občin: Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Kanal, Miren-Kostanjevica in Brda.
B) Maksimalno izsevano moč je potrebno prilagoditi mejnim pogojem za spektralno
gostoto pretoka moči (angl. spectral power
ﬂux density (pfd)) v (dBW/(MHz.m2), ki jih
določi Agencija.
Glede na navedeno Agencija vabi vlagatelje, ki bi želeli pridobiti radijsko frekvenco
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pod navedenimi pogoji, da v 30 dneh od
objave vložijo vlogo za dodelitev radijske
frekvence, ki je predmet te objave. V vlogi
naj vlagatelj poda tudi predlog o višini plačila
za uporabo radijskih frekvenc (ZEKom, 56.
člen, točka (4)).
Kolikor Agencija v 30 dneh ne prejme
dodatnih vlog, ali jih prejme, pa je mogoče radijske frekvence dodeliti vsem vlagateljem, nadaljuje postopek in vlagatelju ob
izpolnjevanju pogojev, določenih z zakonom
in na njegovi podlagi izdanih predpisov, izda
odločbo o dodelitvi frekvenc, ki so predmet
te objave.
Če Agencija v 30 dneh prejme dodatne
vloge, pa ni mogoče radijske frekvence dodeliti vsem vlagateljem, vse vloge zavrže in
v 30 dneh objavi javni razpis za dodelitev radijske frekvence za opravljanje storitev večtočkovnega mikrovalovnega distribucijskega
sistema (MMDS - distribucija TV signala) v
radiofrekvenčnem pasu 11,7 – 12,5 GHz.
Agencija za telekomunikacije,
radiodifuzijo in pošto RS

Objave
gospodarskih družb
Ob-22686/04
Družba Remos trgovina – inženiring,
d.o.o., 1000 Ljubljana, Livada 7, vl. št.
1/33484/00, sodnega registra pri Okrožnem
sodišču v Ljubljani, na podlagi prvega odstavka 533. f člena ZGD obvešča družbenika, upnike ter svet delavcev, da je direktor
družbe dne 20. 8. 2004 sprejel oddelitveni
načrt za delitev družbe z oddelitvijo dela
njenega premoženja in ustanovitvijo nove
družbe. Oddelitveni načrt s prilogami je bil
dne 23. 8. 2004 predložen sodnemu registru
pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Družbeniku bo družba najmanj 14 dni
pred zasedanjem skupščine, ki bo odločala o delitvi, skupaj z vabilom za skupščino
dostavila delitveni načrt, letna poročila za
zadnja tri leta ter ostalo dokumentacijo, kot
jo predvideva 533. f člen ZGD. Direktor bo
družbenika obvestil tudi o vseh spremembah premoženja družbe.
Vsakemu upniku in svetu delavcev, če
bo do zasedanja skupščine prišlo do oblikovanja slednjega, bo na njegovo zahtevo
brezplačno zagotovljen prepis delitvenega
načrta z dne 20. 8. 2004.
REMOS d.o.o.
direktor
Iztok Šprah

Odkupi poslovnih deležev
družb
Ob-22784/04
V skladu s četrtim odstavkom 465. člena
ZGD, družba Termoplasti-Plama d.d., Podgrad 17, 6244 Podgrad, objavlja, da je družba Plasta d.o.o., Kamnje 41, 8232 Šentrupert, pridobila večinski delež delnic družbe
Termoplasti-Plama d.d..
Termoplasti-Plama d.d.
direktor družbe

Sklici skupščin
Ob-22645/04
Popravek
Uprava družbe In.life d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 22, Ljubljana, objavlja popravek dnevnega reda 5. skupščine družbe,
sklicane za torek, 31. 8. 2004 v upravi podjetja In.life d.d., Dunajska cesta 22, 1511
Ljubljana.
V objavi je bila pomotoma izpuščena ura
sklica. Delničarje obveščamo, da bo skupščina navedenega dne (31. 8. 2004) ob 11.
uri.
Nadalje družba objavlja tudi popravek
dnevnega reda skupščine, tako da se dnevni red glasi:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev organov skupščine.
2. Imenovanje novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
izjavo Marka Mencina ter imenuje Romana
Didiviča, roj. 5. 4. 1972, stanujoč Emonska
cesta 18, Ljubljana, za člana nadzornega
sveta z mandatom 4 let.
3. Odločanje o spremembi statuta.
Predlog sklepa: spremeni se točka »sedemindvajsetič« »Sprejemanje sklepov«,
tako da v celotni glasi: » Sklepi skupščine
se sprejemajo s ¾ večino prisotnih glasov
na skupščini «.
4. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom uprave o poslovanju za poslovno leto
2003 in sklepom nadzornega sveta o potrditvi revidiranega letnega poročila uprave
za leto 2003.
Predlog sklepa 1: člani nadzornega sveta so dne 15. 7. 2004 obravnavali revidirano
letno poročilo za leto 2003 in ga soglasno
sprejeli.
Predlog sklepa 2: skupščina se seznani z
revidiranim letnim poročilo uprave družbe za
leto 2003, s pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila ter sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila uprave za leto 2003.
5. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi družbe
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa 1: 938.000 SIT dobička
za leto 2003 se nameni za pokrivanje preostanka izgube v prvem letu poslovanja,
2,170.000 SIT dobička pa ostane nerazporejenega.
Predlog sklepa 2: skupščina podeli razrešenico upravi in nadzornemu svetu za poslovanje v poslovnem letu 2003.
6. Imenovanje revizijske hiše.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovanja
v letu 2004 se imenuje revizijska hiša Ernst
& Young d.o.o.
7. Ustanovitev sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa 1: osnovni kapital družbe
In.life d.d. se na podlagi 318. člena ZGD poveča za 1,250.000 SIT, tako da po povečanju znaša 26,250.000 SIT. Osnovi kapital se
poveča zaradi uresničitve pravic delavcev
za prejem novih delnic v zameno za vložek
denarnih terjatev, ki delavcem pripadajo iz
udeležbe na dobičku, ki jim jo družba zagotavlja. Emisijski zneski oziroma merila po
katerih se ta znesek izračuna in upravičence se določi z Pravilnikom o nagrajevanju
delavcev, ki ga do konca leta 2004 sprejme
uprava družbe in potrdi nadzorni svet druž-
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be. Uprava družbe in predsednik nadzornega sveta morata prijaviti sklep o pogojenem povečanju osnovnega kapitala za vpis
v sodni register.
Predlog sklepa 2: ob izpolnjevanju kriterijev iz Pravilnika o nagrajevanju so lahko delavci udeleženi na dobičku družbe do
višine 25% letne plače. Delež udeležbe na
dobičku se izplača v gotovini ali v delnicah družbe – delodajalca. O višini udeležbe
na dobičku, načinu in času izplačila odloča
skupščina družbe v skladu z delitvijo bilančnega dobička, o upravičencih pa odloča
uprava družbe.
8. Razno.
In.life d.d.
direktor
Nebojša Jovanovič

bička za leto 2003.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata, da se bilančni dobiček leta
2003, ki znaša 27,575.762,22 SIT razporedi v višini 20,438.100 SIT v rezervni sklad,
7,137.662,22 SIT pa ostane nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 282.a členom
veljavnega Zakona o gospodarskih družbah
skupščina potrjuje in odobri delo uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2003 in
jima podeljuje razrešnico za poslovno leto
2003.
5. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina družbe za
mandatno dobo 4 let izvoli nove člane nadzornega sveta.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta, se za revidiranje poslovanja družbe
za poslovno leto 2004 imenuje revizijsko
družbo Auditor revizijska družba podjetje za
revizijo, vrednotenje in svetovanje d.o.o.,
Murkova 4, 2250 Ptuj.
Prijava in udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico delničarji, ki so
vpisani v delniško knjigo družbe na dan
31. 8. 2003 in njihovi pooblaščenci ter zastopniki, ki so se pisno prijavili najpozneje
tri dni pred sejo skupščine v tajništvu uprave
družbe Elektra d.d., Kočevarjeva ulica 11,
2000 Maribor.
Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno
na sedežu družbe. Udeležence pozivamo,
da se ob prihodu na skupščino prijavijo na
sprejemnem mestu in sicer najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s
podpisom na seznamu prisotnih delničarjev
potrdili svojo prisotnost. 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
Skupščina je sklepčna, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja
vsaj 15% vseh izdanih delnic. Če skupščina
ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine 30 minut 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,
katerega sestavni del je letno poročilo družbe za poslovno leto 2003, revidirani računovodski izkazi in konsolidirani računovodski
izkazi družbe za poslovno leto 2003, pisno
poročilo nadzornega sveta ter predlog sprememb statuta družbe, je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave družbe Elektra
d.d., Kočevarjeva ulica 11, 2000 Maribor,
vsak delavnik od 7. do 9. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Elektra d.d.
uprava – direktor
Vladko Vlasak

Ob-22493/04
Na podlagi 40. člena Statuta družbe Skupine KIK – Kemijska industrija Kamnik d.d.
sklicuje uprava:
10. sejo skupščine
družbe Skupine KIK – Kemijske
industrije Kamnik d.d.
ki bo v torek, 28. septembra 2004 ob
12. uri v sejni sobi uprave Skupine KIK –
Kemijske industrije Kamnik d.d., Fužine 9,
Kamnik.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarke.
Predlog sklepa uprave:
1.1 Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
1.2 Za predsednika skupščine se izvoli
Franca Gliho.
1.3 Za preštevalki glasov se izvolita: Metka Javornik, Sonja Zore.
1.4 Za sestavo notarskega zapisnika se
imenuje notarka Majda Lokošek iz Domžal.
2. Seznanitev skupščine s sprejetim revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za
poslovno leto 2003 in s poročilom nadzornega sveta Skupine KIK – Kemijske industrije
Kamnik d.d.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1 Skupščina delničarjev Skupine KIK
– Kemijske industrije Kamnik d.d. se seznani s sprejetim revidiranim konsolidiranim
letnim poročilom za poslovno leto 2003 in s
poročilom nadzornega sveta Skupine KIK
– Kemijske industrije Kamnik d.d..
3. Predlog za uporabo bilančne izgube
in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
3.1 O pokrivanju bilančne izgube v višini
95,962.000 SIT bo odločeno v prihodnjih
poslovnih letih.
3.2 Skupščina delničarjev Skupine KIK
– Kemijske industrije Kamnik d.d. podeli
razrešnico za poslovanje v letu 2003 vsem
članom nadzornega sveta, razen članu Marku Smoletu.
3.3 Skupščina delničarjev Skupine KIK
– Kemijske industrije Kamnik d.d. ne podeli
razrešnice upravi – generalnemu direktorju
družbe Marku Smoletu za poslovanje v času
od 1. 1. do 31. 7. 2004.
3.4 Skupščina delničarjev Skupine KIK
– Kemijske industrije Kamnik d.d. podeli
razrešnico upravi – generalnemu direktorju
družbe Igorju Krenu za poslovanje v času od
1. 8. do 31. 12. 2004.

4. Imenovanje revizijske družbe za izdelavo revizijskega poročila za poslovno leto
2004.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
4.1 Za revidiranje računovodskih izkazov
v poslovnem letu 2004 se imenuje revizijska
hiša Renoma, družba za revizijo in svetovanje d.o.o. Ljubljana s sedežem Tržaška
c. 132, Ljubljana.
5. Potrditev posebne revizije zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe
v zadnjih petih letih.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
5.1 Skupščina delničarjev Skupine KIK
– Kemijske industrije Kamnik d.d. potrdi
posebno revizijo zaradi preveritve vodenja
posameznih poslov družbe v zadnjih petih letih.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na
sedežu družbe: Fužine 9, Kamnik, vsak delavnik od 9. do 12. ure, v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji družbe, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine upravi družbe prijavijo svojo udeležbo na skupščini.
Pooblastilo mora biti pisno, dostavljeno
upravi družbe in ostane shranjeno pri družbi.
Prijavljene udeležence pozivamo, da
svoj prihod na skupščino potrdijo pol ure
pred začetkom skupščine s predložitvijo
osebnega dokumenta oziroma izpiskom iz
sodnega registra, s podpisom potrdijo svojo
udeležbo v listi udeležencev ter prevzamejo
glasovalne lističe.
Nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda lahko delničarji vložijo v pisni obliki z obrazložitvijo predloga v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine pri
upravi družbe.
Skupina KIK – Kemijska industrija
Kamnik d.d.
uprava družbe
Ob-22538/04
Na podlagi 30. in 31. točke V. poglavja statuta delniške družbe Elektra d.d. in v
skladu z določbami Zakona o gospodarskih
družbah sklicujem
X. sejo skupščine
delniške družbe Elektra d.d.
ki bo v sredo, 29. septembra 2004 ob
15.30, v prostorih uprave družbe Elektra
d.d., Kočevarjeva ulica 11, 2000 Maribor, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvolijo
organi skupščine, in sicer: za predsednika
skupščine Ivan Grašič ter preštevalki glasov
Iris Vlasak in Jelka Tomažič. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Stanislav Bohinc.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2003 in revidiranih ter konsolidiranih računovodskih izkazov družbe za
leto 2003, pisnega poročila nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila s stališčem do
revizijskega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s predloženim letnim poročilom za poslovno leto 2003, s poročilom nadzornega
sveta o njegovi preveritvi in potrditvi, ter s
pozitivnim stališčem nadzornega sveta do
revizijskega poročila.
3. Odločanje o uporabi bilančnega do-
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Ob-22539/04
Na podlagi določb statuta delniške družbe in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah, uprava sklicuje
11. sejo skupščine
delniške družbe Siteep Tegrad
& Pap Slovenski Inženiring za
Telekomunikacije, Energetiko,
Elektroniko in Prometno tehniko d.d.,
Ljubljana,
ki bo dne 29. 9. 2004, ob 14. uri v sejni
sobi na sedežu družbe, na Pivovarniški ulici
6 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in imenujejo delovna telesa skupščine in sicer predsednika skupščine in dva
preštevalca glasov po predlogu uprave.
Skupščina se seznani s prisotnostjo vabljenega notarja.
2. Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2003 z mnenjem revizorja v sprejem,
na podlagi predloga uprave in nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo za poslovno leto 2003 z mnenjem
revizorja.
3. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu delniške družbe.
3.a) Odločanje o razrešnici upravi
Predlog sklepa: upravi se ne podeli razrešnice za poslovno leto 2003.
3.b) Odločanje o razrešnici nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: nadzornemu svetu se
podeli razrešnica za poslovno leto 2003.
4. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe v predloženem besedilu in čistopis statuta.
5. Povečanje osnovnega kapitala z izdajo novih delnic
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe, ki znaša 607,671.000 SIT, se poveča
z denarnimi vložki za znesek 300,000.000
SIT in znaša po izvedenem povečanju
907,671.000 SIT.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede
z izdajo 300.000 navadnih delnic z nominalno vrednostjo ene delnice 1.000 SIT. Prodajna cena ene delnice je 1.000 SIT. Skupna nominalna vrednost izdaje novih delnic
znaša 300,000.000 SIT, emisijska vrednost
celotne izdaje delnic pa 300,000.000 SIT.
Vpisovanje in vplačilo delnic se prične z
dnem objave in traja 30 dni.
Prednostna pravica dosedanjih delničarjev se v celoti izključi.
Nove delnice morajo biti vplačane v celoti. Šteje se, da je povečanje osnovnega
kapitala uspelo, če so vpisane in vplačane
vse nove delnice.
Poziv za vpis in vplačilo novih delnic bo
objavljen v Uradnem listu RS.
Nove navadne imenske delnice se skladno s 312. členom ZGD vpisujejo s pisno
izjavo (pisnim potrdilom) na sedežu družbe v Ljubljani, Pivovarniška 6, Ljubljana in
vplačujejo na transakcijski račun družbe št.
05100-8000049753 pri banki: Abanka Vipa
d.d., Ljubljana.
Delnice bodo izdane v nematerializirani
obliki po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
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Vsaka delnica je navadna imenska in
bo imetniku dajala pravice do udeležbe pri
upravljanju družbe, do deleža dobička (dividende) in pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
Novoizdane delnice so prosto prenosljive
in tvorijo z obstoječimi delnicami en razred.
Imetniki novoizdanih delnic bodo udeleženi v bilančnem dobičku v skladu s sklepom skupščine.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
po izvedenem povečanju osnovnega kapitala, glede višine osnovnega kapitala in števila delnic uskladi besedilo statuta z novo
višino osnovnega kapitala in novim številom
delnic.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta, skupščina za pooblaščeno revizijsko
družbo za leto 2004 imenuje družbo Plus
revizija d.o.o.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pravico
do udeležbe na skupščini in uresničevanja
glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo skupščine pisno
prijavili svojo udeležbo v tajništvu uprave na
naslovu Pivovarniška ulica 6, Ljubljana so
vpisani v delniško knjigo na zadnji prijavni
dan. Pooblaščenci in zastopniki morajo poleg pisne najave za udeležbo na skupščini,
priložiti tudi dokazilo o pooblastitvi ali zakonitem zastopanju. Pooblastilo mora biti pisno
in shranjeno na sedežu delniške družbe.
Udeleženci se ob prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu delniške družbe, pol
ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s
podpisom potrdili svojo udeležbo in prejem
glasovnic.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, vključno s spremembami in dopolnitvami statuta, je na vpogled v tajništvu družbe,
vsak delavnik od 10. do 12. ure, od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča
ne glede na višino prisotnega zastopanega
kapitala.
Siteep d.d.
uprava
Ob-22702/04
Uprava družbe Gruda-Jurmes d.d., trženje in inženiring, Šentjur, C. Leona Dobrotinška 15, v skladu s 44. členom statuta
družbe sklicujem
redno sejo
skupščine družbe Gruda-Jurmes d.d.,
trženje in inženiring, Šentjur
ki bo dne 30. 9. 2004 ob 13. uri v prostorih hotela Žonta v Šentjurju, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro
Bregar.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se seznani z dnevnim redom.
2. Izvoli se predlaganega predsednika
skupščine delničarjev in preštevalcev glasov.

3. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Sprejem sklepa o pokrivanju bilančne
izgube ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Skupščina delničarjev se seznani z
letnim poročilom uprave in pisnim poročilom
nadzornega sveta za leto 2003.
2. Skupščina delničarjev na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta k predlogu uprave sprejme sklep o načinu pokrivanje bilančne izgube.
3. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2002
in 2003, s katero se potrdi delo uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2002
in 2003.
3. Sprejem statuta družbe.
Predlog sklepa:
1. Skupščina potrdi statut družbe.
4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja za leto 2004 skupščina imenuje družbo KPMG Slovenija d.o.o., Neubergerjeva
30, 1000 Ljubljana.
5. Sprejem čistopisa statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se čistopis statuta delniške družbe Gruda-Jurmes d.d..
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Sklepe, navedene pod 1., 2., 3., in 5.,
predlagata skupščini uprava in nadzorni
svet, sklep pod točko 4. pa skupščini predlaga samo nadzorni svet.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
vključno s sprejetim letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta in revizorja, bo
delničarjem na voljo v tajništvu na sedežu
družbe Gruda-Jurmes d.d. v Šentjurju in v
tajništvu na sedežu PE Ljubljana, Tržaška
132, vsak delavnik od 9. do 12.ure, od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine.
Delničarji morajo morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočiti upravi družbe v sedmih
dneh od objave sklica.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki bodo, na zadnji dan
roka prijave udeležbe na skupščini, vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci
(drugi delničarji in odvetniki) ali zastopniki. Pisna prijava udeležbe mora prispeti na
sedež družbe najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.
Pooblastilo pooblaščencev ali zastopnikov mora biti pisno in bo shranjeno na sedežu družbe.
Delničarje, njihove pooblaščence in zastopnike prosimo, da pridejo na skupščino
pol ure pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic. Za identiﬁkacijo je potreben osebni dokument.
Čas sklica
Skupščina je sklicana za 13. uro. Če ob
napovedani uri skupščina ne bo sklepčna,
se skupščina ponovno sestane istega dne,
pol ure kasneje, v istih prostorih.
V tem primeru je skupščina sklepčna ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Gruda – Jurmes d.d.
direktor:
Rado Tržan, univ. dipl. ekon.
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Ob-22704/04
Na podlagi 24. člena statuta delniške
družbe Pecivo d.d. Nova Gorica, sklicuje
uprava, v soglasju z nadzornim svetom

Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa z izpisom iz sodnega registra. Sejna dvorana bo
odprta eno uro pred začetkom zasedanja
skupščine.
Ponovno zasedanje
Če v prvem sklicu skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovna seja
skupščine eno uro kasneje, v istih prostorih,
z istim dnevnim redom.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Geostroj, d.d.
direktor družbe
Marko Nosan

skupščino
družbe Pecivo d.d. Nova Gorica,
Rejčeva 26,
ki bo v sredo, dne 29. 9. 2004 ob 15.
uri na sedežu družbe, Rejčeva 26 v Novi
Gorici
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep: za preštevalca glasov se imenujeta Janja Gorkič
in Alojzija Jarc.
2. Uporaba bilančnega dobička, izplačilo
dividend in nagrad članom nadzornega sveta ter podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Bilančni dobiček za leto 2003 v višini
321,219.918,04 SIT se uporabi:
– za dividende – 9,995.372 SIT bruto,
– za nagrade članom nadzornega sveta
– 1,200.000 SIT bruto
– nerazporejen dobiček – 310,024.546,04
SIT.
Dividende in nagrade se izplačajo do
30. 10. 2004.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2003.
3. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga, da skupščina
sprejme naslednji sklep: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2004
se imenuje revizijsko družbo Tekos Revizija
d.o.o., Potoki 38, Kobarid.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta in
namestnikov članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za mandatno dobo štirih
let se izvolijo naslednji člani nadzornega
sveta Pecivo d.d.Nova Gorica: Dušan Vogrinčič, Jožef Saksida in Erik Kofol ter namestnika članov nadzornega sveta: Kocina
Nevenka in Majda Gregorič.
Skupščini bo prisostvovala notarka Zdenka Gustinčič.
Predlogi sklepov in letno poročilo in poročilo nadzornega sveta za poslovno leto 2003
in gradivo za skupščino so od dneva te objave do vključno dneva izvedbe skupščine, na
vpogled vsem delničarjem v tajništvu družbe
vsak delovni dan med 11. in 12. uro.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
delnic družbe ter njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti zastopniki.
O sklepih skupščine odloča skupščina z
večino oddanih glasov.
Pecivo d.d. Nova Gorica
uprava
Št. 147/04
Ob-22760/04
Na podlagi 283. člena ZGD ter v skladu s 37. členom veljavnega Statuta družbe
Geostroj, podjetje za strojno proizvodnjo in
vzdrževanje d.d. Ljubljana, Dimičeva 16,
sklicuje uprava
6. redno skupščino družbe
Geostroj podjetje za strojno
proizvodnjo in vzdrževanje d.d.,
Ljubljana, Dimičeva 16

ki bo dne 29. 9. 2004 ob 9. uri na sedežu
družbe v Ljubljani, Dimičeva 16, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Uprava po ugotovitvi sklepčnosti predlaga skupščini sklep:
Za predsedujočega skupščine se izvoli:
odvetnik Tomaž Čad
Imenuje se preštevalki glasov: Saša Blagus, Ana Praprotnik
Seji bo prisostvovala vabljena notarka:
Majda Lokošek.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in revizorjevim poročilom za
leto 2003 in s poročilom nadzornega sveta
o sprejemu letnega poročila družbe za leto
2003.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sklep: skupščina se seznani z letnim
poročilom in revizorjevim poročilom za leto
2003 in s poročilom nadzornega sveta o
sprejemu Letnega poročila družbe za leto
2003
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2003.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sklep: na podlagi sprejetega letnega
poročila za leto 2003 se sprejme predlog
o uporabi čistega dobička poslovnega leta,
ki po stanju na dan 31. 12. 2003 znaša
18,883.491,83 SIT in sicer tako, da ostane
v celoti nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2003.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sklep: skupščina v skladu z določilom
282.a člena Zakona o gospodarskih družbah
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2003 in jima za leto
2003 tudi podeljuje razrešnico.
5. Razrešitev starih in imenovanje novih
članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini sklep:
skupščina ugotavlja, da je na podlagi odstopne izjave z dne 29. 3. 2004 prenehalo
članstvo v nadzornem svetu Blejec Igor-ju
dne 29. 3. 2004.
Za novega člana nadzornega sveta
predstavnika delničarjev se imenuje: Prebil Jure
Skupščina se seznanja, da je svet delavcev družbe Geostroj d.d. na seji dne 6. 6.
2003 ugotovil, da članoma nadzornega sveta – predstavnikoma delavcev Habjan Branku in Ivanovič Leonu poteče štiriletni mandat
dne 23. 7. 2003.
Skupščina ugotavlja, da sta bila na seji
sveta delavcev družbe Geostroj d.d. dne
6. 6. 2003 za člana nadzornega sveta –
predstavnika delavcev izvoljena Habjan
Branko in Ivanovič Leon in sicer z mandatom od 23. 7. 2003.
6. Sprememba statuta družbe.
Uprava predlaga skupščini sklep: skupščina sprejema predlagane spremembe statuta družbe s prečiščenim besedilom statuta
družbe zaradi uskladitve z določbami novele
ZGD – F.
Gradivo za skupščino
Gradivo za sejo skupščine s predlogi
sklepov je na vpogled na sedežu družbe
Dimičeva 16 v Ljubljani, v tajništvu družbe,
vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od
dneva objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Prijava udeležbe na skupščini
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Ob-22769/04
Na podlagi 21. in 22. člena Statuta delniške družbe Gradis gradbeno podjetje Celje,
d.d. in skladno z določbami zakona o gospodarskih družbah, sklicujem
VII. sejo skupščine
delniške družbe Gradis Celje, d.d.
ki bo v četrtek, dne 30. septembra 2004,
ob 9. uri na poslovnem naslovu uprave družbe Gradis Celje, d.d., Bukovžlak 71, Teharje,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti.
2. Imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsednico skupščine izvoli Nevena Tea Gorjup in preštevalca glasov Igor Vuk in Jana
Trontelj-Golob. Seji bo prisostvoval vabljeni
notar Marko Fink.
3. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2003 in revidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto
2003, pisnega poročila nadzornega sveta o
rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila, načina in
obsega preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2003 ter obravnava in sprejem predloga sklepa za podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2003
Predlog sklepa 3.1: bilančni dobiček,
ki po stanju na dan 31. 12. 2003 znaša
43,249.000 SIT se nameni za oblikovanje
drugih rezerv iz dobička.
Predlog sklepa 3.2: v skladu z 282.a
členom veljavnega Zakona o gospodarskih
družbah skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2003 in jima podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta, se za revidiranje poslovanja družbe
za poslovno leto 2004 imenuje revizijska
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družba ITEO-Abeceda, podjetje za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Kotnikova 28,
1000 Ljubljana.
5. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic in oblikovanja vira za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa 5.1: na predlog uprave
in nadzornega sveta skladno z določili 240.
člena ZGD skupščina pooblašča upravo
družbe, da lahko po svojem preudarku in
v dobrobit družbe, v soglasju z nadzornim
svetom kupi lastne delnice družbe, s tem
da najvišja nakupna cena ne sme presegati
knjigovodske vrednosti delnice na dan nakupa, najnižja prodajna cena pa ne sme
biti manjša od nakupne vrednosti delnice
družbe.
Postopek in viri za odkup delnic se zagotavljajo skladno z določili ZGD in statuta
družbe.
Uprava družbe je pooblaščena za nakup
lastnih delnic za dobo 18 mesecev od dneva
sprejetja sklepa na skupščini.
Predlog sklepa 5.2: skupščina pooblašča
upravo družbe, da pri pridobitvi in odsvojitvi
lastnih delnic izključi prednostno pravico obstoječim delničarjem.
Skupščina pooblašča upravo družbe, da
v soglasju z nadzornim svetom odproda ali
umakne vse pridobljene lastne delnice brez
nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Nadzorni svet je pooblaščen, da po
zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi umika lastnih delnic ustrezno prilagodi statut,
tako da se določbe statuta ujemajo z novimi
dejstvi, nastalimi z zmanjšanjem osnovnega
kapitala.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji neposredno, njihovi pooblaščenci in
zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo
družbe tri dni pred zasedanjem skupščine
in ki najkasneje tri dni pred sejo skupščine
pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini osebno ali s priporočeno pošiljko, ki jo
dostavijo v tajništvo uprave družbe Gradis
gradbeno podjetje Celje, d.d., Bukovžlak 71,
3221 Teharje.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom
in pisnim pooblastilom, ki mora biti deponirano na sedežu družbe najkasneje tri dni pred
začetkom skupščine, 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 tednu dni po objavi
sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje 30 minut
za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V
tem primeru bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
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Gradivo
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu uprave družbe Bukovžlak
71, Teharje, vsak delavnik od 8. do 12. ure
od dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Gradis Celje, d.d.
Uprava – predsednica
Lidija Žagar, univ. dipl. ekon.
Ob-22773/04
Na podlagi določb 283. člena ZGD, v
zvezi s statutom družbe NISA, trgovina in
storitve, d.d., s sedežem Ulica Gradnikove
brigade 11, Ljubljana, uprava sklicuje
2. redno skupščino
delničarjev družbe NISA d.d.,
ki bo dne 7. 10. 2004 ob 13. uri v notarski pisarni Krainer v Radovljici, z naslednjim
dnevnim redom in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine in notarja.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine – Stanka Galića, ter notarja
Staneta Krainerja iz Radovljice.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter podelitev razrešnice upravi ter
nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
A) Skupščina je seznanjena s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2003.
B) Ugotovljeni bilančni dobiček za poslovno leto 2003 v višini 178,108.646,78 SIT se
uporabi za prenos dobička v naslednje leto.
C) Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku uprave in nadzornemu svetu družbe
za leto 2003.
Gradivo je na razpolago pol ure pred
skupščino.
Pravico do udeležbe imajo delničarji, ki v
roku 10 dni pred skupščino shranijo kupone
delnic pri predlaganem notarju.
NISA
Trgovina in storitve, d.d.
predsednik uprave:
Marko Ignjić

Zavarovanja
SV 449/2004
Ob-22313/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz Škofje
Loke, opr. št. SV 449/2004 z dne 22. 7. 2004,
je bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 6, v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe na
naslovu Zapuže 10, stoječe na parc. št. 606/2,
parc. št. 1896/2 in parc. št. 1897/8, k.o. Begunje, v stvarni površini 84,96 m2 in prodajni površini 81,27 m2, s pripadajočim solastninskim
deležem na vseh skupnih delih, napravah
in funkcionalnem zemljišču večstanovanjske
stavbe, last zastaviteljice Erike Kostanjšek,
roj. 13. 9. 1969, EMŠO 1309969505767, stanujoče Ljubljanska cesta 104, Domžale, na
podlagi prodajne pogodbe št. 6-1/99 z dne
3. 5. 1999, dodatka št. D 6-1/99-1 z dne 24.
6. 1999 in potrdila z dne 30. 6. 2004, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkase 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 56.000 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila s pp.

SV 450/2004
Ob-22314/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz Škofje
Loke, opr. št. SV 450/2004 z dne 22. 7. 2004,
je bila garsonjera št. 46, v 13. nadstropju stanovanjske stolpnice, Cesta 1. maja 63, Kranj,
stoječe na parc. št. 214/7, k.o. Huje, v izmeri
18,30 m2, s pripadajočim solastninskim deležem na vseh skupnih delih, napravah in funkcionalnem zemljišču stanovanjske stolpnice,
last kreditojemalca in zastavitelja Ivka Ladana, roj. 14. 5. 1958, EMŠO 1405958500444,
stanujočega Mlakarjeva ulica 22, Kranj, zastavljena 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 11.000 EUR
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila s pp.
SV 463/2004
Ob-22315/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz Škofje
Loke, opr. št. SV 463/2004 z dne 29. 7. 2004,
je bilo stanovanje št. 47 v enajstem nadstropju stanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta
revolucije 2 B, stoječe na parc. št. 51873,
pripisani pri vložku št. 961, k.o. Jesenice, v
skupni izmeri 66,88 m2, s pripadajočim solastninskim deležem na vseh skupnih delih, napravah in funkcionalnem zemljišču stanovanjske stavbe, last zastaviteljice Hermine Razingar, roj. 8. 4. 1954, EMŠO 0804954505393,
stanujoče Cesta revolucije 2 B, Jesenice, na
podlagi kupoprodajne pogodbe št. 233 z dne
3. 6. 1993, z aneksom z dne 7. 7. 2004 in sodne poravnave Okrožnega sodišča v Kranju,
opr. št. P 194/2004 z dne 19. 4. 2004, s popravkom z dne 15. 6. 2004, 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 29.200 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije, na dan
plačila s pp.
SV 473/2004
Ob-22316/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Škofje Loke, opr. št. SV 473/2004 z dne 20.
7. 2004, je bila garaža na dvorišču zgradbe
Janežičeva 15 v Ljubljani, stoječe na parc. št.
346/2, k.o. Karlovško predmestje, s pripadajočim solastninskim deležem na vseh skupnih delih, napravah in funkcionalnem zemljišču stanovanjske stavbe, last kreditojemalca
in zastavitelja, Dimko, podjetje za dimnikarske storitve, d.o.o., Škofja Loka, Fužinska 8,
Škofja Loka, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 7. 5. 1996, zastavljena v korist banke Raiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov
trg 18, Maribor, z matično številko 5706491,
vpisana v sodni register Okrožnega sodišča
v Mariboru, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 63.000 EUR v tolarski protivrednosti
po nakupnem podjetniškem tečaju Raiffeisen
Krekova banka d.d. na dan nakazila s pp.
SV 474/2004
Ob-22317/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Škofje Loke, opr. št. SV 474/2004 z dne 3. 8.
2004, sta bili enosobno stanovanje v skupni
izmeri 33,91 m2, v prvem nadstropju večstanovanjske hiše Pot na Pilarno 8, Tržič, stoječe na parc. št. 369/2, k.o. Tržič, in drvarnice v
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ločenem lesenem objektu s pripadajočim solastninskim deležem na vseh skupnih delih,
napravah in funkcionalnem zemljišču stanovanjske stavbe na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 20. 7. 2004, last kreditojemalca
in zastavitelja Nedžada Ibradžića, roj. 29. 10.
1973, EMŠO 2910973500167, stanujočega
Cesta na Loko 9, Bistrica pri Tržiču, Tržič,
kot glavna nepremičnina ter stanovanje v
skupni izmeri 46,25 m2, v stanovanjski hiši
Cesta na Loko 9, stoječi na parc. št. 145/6,
k.o. Bistrica, s pripadajočim solastninskim
deležem na vseh skupnih delih, napravah in
funkcionalnem zemljišču stanovanjske stavbe, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
29. 6. 1993, aneksa št. 1 k tej pogodbi z dne
19. 1. 1999 in potrdila z dne 30. 4. 1999,
last zastaviteljice Ćerime Ibradžič, roj. 17.
4. 1955, EMŠO 170495506317, stanujoče
Cesta na Loko 9, Bistrica pri Tržiču, Tržič,
zastavljeni 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 30.000 EUR
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije, na dan plačila s pp.
SV 689/04
Ob-22318/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa SV 689/04 z dne 26. 7. 2004
notarja Marka Finka iz Celja, je bilo stanovanje št. 2, v pritličju stanovanjske hiše v
Mariboru, Ulica Kneza Koclja 31, v izmeri
71,31 m2, ležeče na parc. št. 1851 k.o. Maribor grad, last zastavitelja do celote, pridobljeno na podlagi prodajne pogodbe z dne 29. 12.
2003, v zvezi z vknjižbenim dovolilom z dne
31. 5. 2004, med prodajalcem Merdausl Riccardom in kupcem Fleck d.o.o., zastavljeno v
korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska 58,
Ljubljana, matična številka 5026024, za zavarovanje denarne terjatve v višini 15,000.000
SIT s pripadki, napram Fleck d.o.o.
SV 703/04
Ob-22319/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marka Finka iz Celja, Stanetova 16, SV 703/04 z dne 28. 7.
2004, je bilo stanovanje št. 30, v 2. nadstropju stanovanjske hiše v Velenju, Cesta
Borisa Kraigherja 6 C, v izmeri 66,81 m2,
ki stoji na parc. št. 3187 k.o. Velenje, last
Gojsek Zvonka in Miroslave do celote, pridobljeno na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 26. 6. 2003, sklenjeni med prodajalcem
Kostric Jurijem in kupcema Gojsek Zvonkom
in Miroslavo, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d. Slomškov trg 18,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 4,870.000 SIT s pripadki napram dolžniku Gojsek Zvonku.
SV 718/04
Ob-22320/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o ustanovitvi zastavne pravice po 250. členu ZIZ, SV 718/04
z dne 29. 7. 2004, notarja Marka Finka iz
Celja, je bilo dvosobno stanovanje št. 205
v izmeri 64,38 m2, v mansardi stanovanjske
stavbe v Celju, Ljubljanska cesta 56, stoječi
na parc. št. 1822/6, k.o. Medlog, pridobljeno
na podlagi prodajne pogodbe št. 33/2004 z
dne 12. 7. 2004, med prodajalcem Stanovanjskim skladom RS, Javni sklad in kupcema Omahen Zlatolas Majdo in Zlatolas Alojzom, zastavljeno v korist upnice Banke Celje,
d.d., Celje, Vodnikova 2, matična številka
5026121, za zavarovanje denarne terjatve v

višini 7,270.000 SIT s pripadki, napram dolžnici Omahen Zlatolas Majdi.
SV 469/04
Ob-22321/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zpisa notarja Andreja Tirana iz Novega
mesta, opr. št. SV-469/04 z dne 22. 7. 2004,
je bilo stanovanje št. 5, v prvem nadstropju
stanovanjske hiše v Šentjerneju, Kotarjeva
cesta št. 4, na parc. št. 485/5 k.o. Šentjernej,
v skupni izmeri 33,30 m2, solast dolžnikov
Martine Miklič, Dobrava pri Škocjanu št. 24,
do ½ in Cirila Mikliča, Šentjernej, Kotarjeva
cesta št. 4, do ½, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z dne 2. 4. 1993, zastavljno
v korist upnika z imenom Silvo Žonta, EMŠO
2312957500047, Potov vrh št. 4, Novo mesto, za zavarovanje denarne terjatve v višini
1,683.500 SIT s pripadki.
SV 320/04
Ob-22322/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Petra Mezeta iz Vrhnike, opr. št. SV 320/04 z dne 17. 8. 2004,
je bilo dvosobno stanovanje št. 2, v skupni
izmeri 58,92 m2, ki se nahaja v A nadstropju
stanovanjskega objekta v Logatcu, Pavšičeva 36, ki stoji na parc. št. 1554/54, oziroma
8.ES, k.o. Blekova vas, ki je last zastaviteljice
na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
s prodajalcema Marijanom in Gorico Gombar, dne 2. 8. 2004 zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
Trg republike 2, matična št. 5860571, za zavarovanje denarne terjatve v višini 7,500.000
SIT, s pripadki.
SV 410/04
Ob-22323/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mojce Tavčar Pasar,
opr. št. SV 410/04 z dne 4. 8. 2004, je bila nepremičnina, last Matjaža Antoloviča, Ulica Oktobrske revolucije 18 C, v naravi stanovanje
v I. nadstropju v izmeri 85,75 m2, ki obsega:
4 sobe, 2 predsobi, 1 stranišče, 1 kopalnico
in 2 druga zaprta prostora v stanovanju, na
naslovu Dantejeva 4, Izola, ki se nahaja v
stanovanjski stavbi, stoječi na parc. št. 1321,
vpisani v vl. št. 293 k.o. Izola mesto, katero je
bilo pridobljeno na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 20. 1. 2004 z Zlatkom
Ceglarjem, Ulica Franeta Marušiča 4, Izola
in Zlato Ceglar, Dantejeva ulica 21, Izola,
kot prodajalcema in Matjažem Antolovičem
kot kupcem, zastavljena v korist Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem Trg
Republike 2, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 180.000 EUR s pripadki in stroški.
SV 584/04
Ob-22324/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nevenke Tory iz
Ljubljane, opr. št. SV 584/04 z dne 27. 7.
2004, je bil v korist upnice Factor banke
d.d. zaradi zavarovanja denarne terjatve v
višini 60,000.000 SIT s pripadki zastavljen
poslovni prostor v izmeri 120,75 m2 bruto, s
pripadajočimi kletnimi prostori v izmeri 50 m2
bruto, v pritličju poslovne stavbe na lokaciji
Miklošičeva 10, v Ljubljani, ki je last Rubicon
– SM, d.o.o. na podlagi prodajne pogodbe,
sklenjene dne 23. 10. 2001 s prodajalcem
TP Volna d.d. in vknjižnega dovolila z dne
18. 9. 2003.
SV 598/04
Ob-22325/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Lučovnik Eve iz Nove
Gorice, opr. št. SV 598/04 z dne 22. 7. 2004,
je bilo dvosobno stanovanje št. 5 v I. nad-
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stropju stanovanjskega objekta v Novi Gorici,
Prvomajska 4, v izmeri 62,67 m2, ki jih je Gril
Vlado kot zastavitelj pridobil z menjalno pogodbo z dne 22. 6. 1994, od Đokić Miroslave,
zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d.,
Slovenska cesta 58, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,000.000 SIT
s pripadki.
SV 631/04
Ob-22326/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Lučovnik Eve iz Nove
Gorice, opr. št. SV 631/04 z dne 30. 7. 2004,
zoper dolžnika Silbus Silvester Šuligoj s.p., iz
Kanala, Gradnikova ulica 28, je bilo dvosobno stanovanje številka 18, v izmeri 55,02 m2,
ki se nahaja v IV. nadstropju stanovanjske
stavbe v Kanalu, Gradnikova 28, stoječe na
parc. št. 210/4 k.o. Kanal in obsega kuhinjo
v izmeri 11,30 m2, sobo v izmeri 16,20 m2,
sobo v izmeri 12,92 m2, hodnik v izmeri 6,12 m2, kopalnico v izmeri 4,01 m2, WC v izmeri 1,73 m2, shrambo v izmeri 1,75 m2, balkon oziroma teraso v izmeri 0,99 m2 in klet v
izmeri 1 m2, kar je dolžnik pridobil s kupoprodajno pogodbo z dne 9. 8. 1996, overejeno
dne 23. 8. 1996 pod opr. št. OV 2851/96 od
Kovač Habiba, zastavljeno v korist upnice
Nove KBM d.d. Področje Nova Gorica, Kidričeva ulica 11, Nova Gorica, za zavarovanje denarne terjatve v višini 2,200.000 SIT
s pripadki.
SV 377/04
Ob-22327/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 377/04 z dne 29. 7. 2004,
je bilo stanovanje št. 8, ki se nahaja v 3.
nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Cankarjeva ulica 24, Radovljica, stoječe
na parc. št. 297/1 k.o. Radovljica, v skupni
izmeri 57,10 m2, last zastaviteljev Matije Kariža, Ulica Staneta Žagarja 36, Radovljica in
Jože Lavrin, Loke pri Zagorju 65, Kisovec, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 28. 6. 2004
in zemljiškoknjižnih dovolil z dne 21. 7. 2004
in 28. 7. 2004, sklenjene med Zvonko Habjan
in Brankom Habjanom kot prodajalcema in
zastaviteljema kot kupcema, zastavljeno v
korist upnice SKB banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 25.100 EUR s pripadki.
SV 388/04
Ob-22328/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina, opr. št.
SV 388/04 z dne 6. 8. 2004, je bilo zastavljeno dvosobno stanovanje v izmeri 64,64 m2,
s tekočo številko 1, ki se nahaja v pritličju
večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta
Cirila Tavčarja 14, stoječe na parc. št. 548,
vl. št. 975 k.o. Jesenice, last Petra Novaka,
Cesta Ivana Cankarja 18, Jesenice in Maje
Prosič, Poljšiška cesta 4, Bled, vsakega do
1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne 2. 8.
2004, sklenjene s prodajlko Danico Povirk, v
korist kreditodajalke Posojilnica – Bank Borovlje, r.z.z.o.j., Hauptplatz 16, A-9170 Ferlach/Borovlje, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 30.000 EUR s pripadki, ki
zapade v plačilo 20. 8. 2019.
SV 1411/04
Ob-22329/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik,
opr. št. 1411/04 z dne 30. 7. 2004, je bilo za
zavarovanje denarne terjatve v višini 12.500
EUR, s 1,5% mesečno obrestno mero in vsemi ostalimi pripadki ter morebitnimi stroški,
ki bi jih posojilodajalec imel z uveljavljanjem

Stran

5946 /

Št.

95 / 27. 8. 2004

vračila terjatve, ki zapade v plačilo najkasneje 30. 7. 2009, zastavljeno stanovanje št.
36, v izmeri 53,54 m2, ki se nahaja v IV. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Valvasorjeva 10, Maribor, stoječega na parceli
št. 430, k.o. Tabor, s pripadajočim sorazmernim solastniškim deležem na skupnih delih,
prostorih in napravah, ki je v solasti Elvire
Bešić, do 1/4 in Paše Mejrić, do 3/4, na podlagi menjalne pogodbe z dne 10. 11. 1993,
sklenjene med Nado Princes, Mejrić Himzom
in Mejrić Pašo ter sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Mariboru, z dne 17. 4. 1996,
št. I D 215/96, vse 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 1434/2004
Ob-22330/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik
iz Ljubljane, opr. št. SV-1434/2004 z dne
11. 8. 2004, je bilo stanovanje št. 9, ID št.
1994-2551-009, ki se nahaja v 6. etaži objekta, v izmeri 52,59 m2, pripadajoča shramba
št. 9, ID št. 1994-2551-009, ki se nahaja v 1.
etaži objekta v izmeri 6,29 m2, vse v objektu
na naslovu Tržaška c. 297 a, k.o. Dobrova,
parc. št. 2397/8, ter parkirno mesto št. 18, ID
št. 1994-2553-018, ki se nahaja v podzemni
garaži ob Tržaški cesti v izmeri 13,89 m2, k.o.
Dobrova, parc. št. 2397/4, skupaj s solastniškim deležem na skupnih delih in napravah
objekta v višini 8,074%, s solastniškim deležem na skupnih delih in napravah garažnega
objekta v višini 1,383% in s solastniškim deležem na skupnem zemljišču parc. št. 2397/5,
2397/6, 2397/7 in 2397/9, vse k.o. Dobrova, v višini 0,7%, v lasti zastaviteljice Nine
Resman, Zasavska c. 18, Kranj, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 17/2003-KP DN
007 z dne 6. 5. 2003 ter aneksa št. 1 k navedeni kupoprodajni pogodbi z dne 14. 7. 2004,
oboje sklenjeno s prodajalcem Givo, Družba
za gradnjo, inženiring in vodenje investicij
d.o.o., Dvorec Sela, Zaloška 69, Ljubljana,
zastavljeno v korist upnice BKS – leasing,
d.o.o., Komenskega 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 80.000 EUR
v tolarski protivrednosti s pripadki, ki v celoti
zapade v plačilo 15. 7. 2024.
SV 1024/2004
Ob-22331/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja,
opr. št. SV 1024/2004 z dne 26. 7. 2004, je
bila garsonjera št. 25, v 4. nadstropju stanovanjskega objekta na naslovu Ul. Lojzeta
Hrovata 5, Kranj, in sicer kuhinja v izmeri
5,61 m2, soba v izmeri 16,50 m2, predsoba v
izmeri 4,01 m2, kopalnica z WC-jem v izmeri
3,17 m2, loža v izmeri 2,97 m2 in shramba
v izmeri 1,24 m2, v skupni izmeri 33,50 m2,
ki se nahaja v objektu parc. št. 253/1, vl. št.
328, k.o. Klanec, ki je v lasti Janka Krmelja,
Trg Prešernove brigade 6, Kranj in Marije
Rakita, Ul. Lojzeta Hrovata 5, Kranj, vsakega
do ½, na podlagi prodajne pogodbe z dne
5. 7. 2004, sklenjene med Jankom Krmeljem
in Marijo Rakita kot kupcema in Dano Pintar
ter Darkom Pintarjem kot prodajalcema, zastavljena v korist upnice Abanke Vipa d.d.,
Slovenska 58, Ljubljana, matična številka
5026024, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 6,000.000 SIT s p.p.
SV 1055/2004
Ob-22332/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
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Kranja, opr. št. SV 1055/2004 z dne 30. 7.
2004, je triinpolsobno stanovanje št. 7, v
lameli 2, v velikosti 84,46 m2, s teraso in
zelenico v velikosti 62,13 m2, vse v skupni
izmeri 146,59 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju stanovanjske stavbe na Pohorski ul.
13 c v Mariboru, ki stoji na parc. št. 402/32
k.o. Zgornje Radvanje, stanovanju pa pripada tudi solastninska pravica v sorazmernem
deležu na funkcionalnem zemljišču na parc.
št. 402/32, last dolžnikov Boruta Dolenca in
Žane Dolenc, vsakega do ene nerazdelne
polovice, na temelju kupoprodajne pogodbe,
sklenjene 9. 6. 2004, s prodajalcem Kograd
Gradnje d.o.o., Maribor, zastavljeno v korist upnice Volksbank – Ljudske banke d.d.,
Dunajska 128 a, Ljubljana, matična številka
5496527, za zavarovanje njegove denarne
terjatve v višini 110.000 EUR s pripadki.
SV 251/04
Ob-22333/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Laure Čermelj iz Ajdovščine, Tovarniška ulica 4 A, opr. št. SV 251/04
z dne 3. 8. 2004, je bilo dvosobno stanovanje
v pritličju stanovanjskega bloka na Vrhniki,
Voljčeva 4, stoječe na parc. št. 632 k.o. Vrhnika, ki sestoji iz dveh sob, kuhinje, shrambe,
kopalnice, WC, predsobe, dveh balkonov in
kleti vse v skupni površini 74,94 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah ter na
funkcionalnem zemljišču, last zastavnega
dolžnika Jež Dušana, Vrhpolje 79, Vipava, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 28. 7.
2004, overjene dne 30. 7. 2004 pri notarki
Nadi Kumar pod št. OV 2819/2004, zastavljeno v korist Nove kreditne banke Maribor d.d.
Maribor, Vita Kraigherja 4, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 17.900.000
SIT z vsemi pripadki in z rokom dospelosti
31. 8. 2014.
SV 938/04
Ob-22334/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz Ljubljane, opr. št. SV 938/04 z dne 22. 7. 2004, je
bilo stanovanje št. 10, v izmeri 65,60 m2, ki se
nahaja v 5. nadstropju stanovanjske hiše na
naslovu Cesta Kokrškega odreda 11, Kranj,
ki stoji na parc. št. 943/13 k.o. Kranj, vl. št.
1358, last zastavitelja Eršte Marka, zastavljeno v korist upnikov Žalik Franca in Žalik
Draga, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 46.410 EUR s pripadki.
SV 754/04
Ob-22335/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Dernovška
iz Ljubljane, opr. št. SV-754/04 z dne 12. 7.
2004, je bil solastninski delež 1/3 last še
nevknjiženo triinpolsobno stanovanje št. v
skupni izmeri 37,79 m2, ki se nahaja v četrtem nadstropju stanovanjske hiše Rjava c.
2 a,v Ljubljani, zastavljeno v korist upnice
Posojilnice Bank Borovlje r.z.z o.j., A-9170
Borovlje, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 40.000 EUR s pripadki, napram dolžniku Pronik, d.o.o., Jesenice in zastaviteljici
Leandri Zubanović, stan. Gregorčičeva ulica
8, Jesenice.
SV 811/04
Ob-22336/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Dernovška iz
Ljubljane, opr. št. SV – 811/04 z dne 29. 7.
2004, je bilo zastavljeno stanovanje št. 6, v 1.
nadstropju stanovanjskega objekta Kvedrova
4, Ljubljana, v skupni izmeri 56,43 m², ki je
zgrajen na zemljišču parc. št. 1258 k.o. Nove

Jarše, last kreditojemalcev in zastaviteljev
na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja št.
501/91 z dne 31. 1. 1992 ter aneksa k pogodbi o prodaji stanovanja št. 501/91 z dne
30. 6. 1993 in notarskega zapisa z dne 10.
6. 1998, in sicer v korist kreditodajalke Posojilnica – Bank Borovlje, registrirana zadruga
z omejenim jamstvom, Kreditbank Ferlach
registrierte Genossenschaft mit beschränkter
Haftung, s sedežem Hauptplatz 16, A-9170,
Ferlach/Borovlje, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 12,800 EUR, s pripadki, ki zapade v plačilo 20. 8. 2009.
SV 812/04
Ob-22337/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Dernovška
iz Ljubljane, opr. št. SV-812/04 z dne 28. 7.
2004, je bil solastninski delež 1/3 last Renate Filipič, Mazijeva ulica 9, Ljubljana, na še
nevknjiženem triinpolsobnem stanovanju št.
7, v skupni izmeri 103,43 m2, ki se nahaja v
prvem nadstropju stanovanjskega bloka Grablovičeva 24, v Ljubljani, zastavljeno v korist
upnika Mitje Založnika, stan. Polhov Gradec
30, Polhov Gradec, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 3.764 EUR s pripadki, napram dolžnikoma Slavku Meliku in Renati
Filipič, oba stan. Mazijeva ulica 9, Ljubljana.
SV 674/04
Ob-22338/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 674/04
z dne 22. 7. 2004, je bilo enosobno stanovanje št. 37, v 6. nadstropju v skupni izmeri
43,15 m2, v stanovanjski stavbi v Domžalah
na naslovu Ljubljanska cesta 80, ležeče na
parc. št. 3868/15, k.o. Domžale, zemljiške
knjige Okrajnega sodišče v Domžalah, last
zastaviteljice Lidije Malinić, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 12. 7.
2004, z Damjanom Janežičem, zastavljeno
v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v
Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve v višini 44.550 EUR, v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 730/04
Ob-22339/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 730/04 z
dne 12. 8. 2004, je bilo dvosobno stanovanje št. 18, v izmeri 50,75 m2, balkon v izmeri
1,75 m2 in shrambo št. 18 v izmeri 3,35 m2,
ki se nahaja v IV. nadstropju stanovanjske
stavbe na naslovu Iga Grudna 5 v Ljubljani,
na parc. št. 1032/3, k.o. Vič, zemljiške knjige
Okrajnega sodišča v Ljubljani, last zastavitelja Štrukelj Janeza, na podlagi kupne pogodbe z dne 21. 7. 2004, sklenjene z Pavlović
Jurajem, kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 22.800 EUR, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan plačila, s pripadki.
SV 792/04
Ob-22340/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 792/04 z dne 30. 7.
2004, je nepremičnina, trisobno stanovanje
v izmeri 51,72 m2, s skupnim prostorom, ki
sestoji iz predprostora in stopnišča, ki se
nahaja v I. nadstropju stanovanjske hiše v
Divači, Kraška cesta 53, stoječe na parc. št.
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1020/11, vpisani pri vl. št. 545, k.o. Divača,
ki je last Saša in Jožice Klemše, oba stanujoča Kraška cesta 53, Divača, vsakega do
1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
24. 3. 2003, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Mureck, reg. zadruga z omejenim
jamstvom, Republika Avstrija, 1870572, za
zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov
Saša in Jožice Klemše, oba stanujoča Kraška cesta 53, Divača, v višini 15.900 EUR v
tolarski protivrednosti po prodajnem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 804/04
Ob-22341/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 804/04 z dne 10. 8.
2004, je nepremičnina, trisobno stanovanje
št. 8, v skupni izmeri 69,97 m2, od tega s
pripadajočim kletnim prosotorom (shramba)
površine 1,67 m2, ki se nahaja v II. nadstropju
večstanovanjske stavbe v Mariboru, Prušnikova ulica 10, stoječe na parc. št. 929/15, vpisani pri vl. št. 1414, k.o. Spodnje Radvanje,
do celote last Silve Dokl, stan. Prušnikova
ulica 10, Maribor, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 1079-02/93 z dne 15. 2. 1993,
zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo,
Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija,
1870777, za zavarovanje denarne terjatve do
dolžnic Silve in Nine Dokl, obe stan. Prušnikova ulica 10, Maribor, v višini 20.000 EUR
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 820/04
Ob-22342/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr. št. SV 820/04 z dne 12. 8. 2004,
sta nepremičnini, poslovni prostor št. 2.1.02
v izmeri 55,89 m2, s pripadajočim prosotorom
GV2.3 v izmeri 32,70 m2, namenjenim gostinskem vrtu in poslovni prostor št. 2.1.15 v
izmeri 181,06 m2, ki se nahaja v II. nadstropju
TPC CITY Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5,
ki stoji na parc. št. 1771, k.o. Maribor-Grad,
ki je last HP Hobby program, proizvodnja,
trgovina, gostinstvo, d.o.o., Hoče, na podlagi
prodajne pogodbe št. 135-017/176-96-I z dne
1. 4. 1997, aneksa št. 1 k prodajni pogodbi
z dne 13. 5. 1997, aneksa št. 2 k prodajni
pogodbi z dne 27. 11. 1997, aneksa št. 3 k
prodajni pogodbi z dne 9. 2. 1998 in aneksa
št. 4 k prodajni pogodbi z dne 18. 2. 1998,
zastavljena v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Republika Avstrija, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana,
mat. št. 1430564, za zavarovanje denarne
terjatve do dolžnika HP Hobby program, proizvodnja, trgovina, gostinstvo, d.o.o., Hoče, v
višini 4,000.000 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.
SV 578/04
Ob-22343/04
Na podlagi notarskega zapisa notarke
Majde Lokošek, opr. št. SV 578/04 z dne
13. 7. 2004, je bil poslovni prostor v pritličju
št. DP 1 v izmeri 51,80 m2, v stanovanjskem
objektu na naslovu Slamnikarska cesta 1d,
Domžale, ki leži na parc. št. 3973 k.o. Domžale, na podlagi vknjižbenega dovoljenja z
dne 16. 6. 2004 s priloženo prodajno pogodbo z dne 16. 1. 2004 last Tentours, d.o.o.,
Domžale, Ljubljanska 85, 1230 Domžale, zastavljen v korist upnice Banke Domžale d.d.
Domžale, bančna skupina NLB, 1230 Domžale, Ljubljanska 62, za zavarovanje denarne
terjatve v znesku 20,000.000 SIT s pp.

SV 634/04
Ob-22344/04
Na podlagi notarskega zapisa notarke
Majde Lokošek, opr. št. SV 634/04 z dne 2. 8.
2004, je bilo trisobno stanovanje št. 8 v izmeri
73,77 m2, v I. nadstropju stanovanjske hiše
v stanovanjskem bloku na Kunaverjevi 9, v
Ljubljani, stoječe na parc. št. 951/19, vl. št.
1583 k.o. Dravlje, last zastavnega dolžnika
Lumi Xhevet ter Lumi Sabrije, oba Pot v zeleni gaj 11, 1000 Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe z dne 8. 7. 2004, zastavljeno v
korist upnice Banke Domžale d.d. Domžale,
bančna skupina NLB, 1230 Domžale, Ljubljanska 62, za zavarovanje denarne terjatve
v znesku 20,000.000 SIT s pp.
SV 857/04
Ob-22345/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 857/04 z dne 3. 8. 2004,
je bilo stanovanje št. 12, v tretjem nadstropju
v izmeri 53,25 m2, ki obsega sobo v izmeri
17,89 m2, kabinet 9,34 m2, kuhinjo 12,2 m2,
kopalnico 4,18 m2, predsobo 5,04 m2, lože
3,24 m2 in drvarnice 1,54 m2, ki se nahaja v
stanovanjski stavbi v Celju, Miličinskega 1,
stoječe na parc. št. 500/8 in je vpisana pri vl.
št. 752, k.o. Spodnja Hudinja, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 24. 6. 2004, sklenjene s prodajalko Aračić Mirjano, last Plahuta Sabine, zastavljeno v korist upnice Raiffeisenbank Eberndorf registrierte G.m.b.H.,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 33.000 EUR, kar znaša preračunano
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
podpisa notarskega zapisa 7,913.772,90 SIT,
z letno obrestno mero 6% in 5% letnimi zamudnimi obrestmi z zapadlostjo prvega obroka na dan 20. 9. 2004 in zapadlostjo zadnjega obroka na dan 20. 7. 2019.
SV 904/04
Ob-22346/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. 904/04 z dne 17. 8. 2004,
je bila nepremičnina, poslovni prostor št. 3,
v pritličju objekta Lackova cesta 41, v Mariboru, v izmeri 158 m2 in sorazmernim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah
objekta, ter na funkcionalnem zemljišču, pri
vl. št. 1193, k.o. Zgornje Radvanje, pri parc.
št. 1105/1, ter vl. št. 46, k.o. Zgornje Radvanje, pri parc. št. 1102 in 1103, last Canmal družba za trgovino in storitve d.o.o., na
podlagi kupoprodajne pogodbe št. 855/L-3
z dne 5. 4. 2004, sklenjene s prodajalcem
Gama, Gradbeno podjetje d.o.o., Maribor,
zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekova banka d.d., za zavarovanje z vknjižbo
maksimalne hipoteke ter z zaznambo neposredne izvršljivosti denarne terjatve v višini
16,000.000 SIT.
SV 434/04
Ob-22347/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-434/04 z dne 12. 8. 2004, je
bilo stanovanje št. 06 v izmeri 66,78 m2, v
drugem nadstropju stanovanjske hiše Jenkova cesta 41, v Velenju, stoječi na parceli št.
1848, vpisani pri z.k. vložku št. 800 k.o. Velenje, last dolžnika in zastavitelja Vohar Petra,
po kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja št. 1255/05/93 z dne 14. 6. 1993, sklenjeno s prodajalcem Rudnikom lignita Velenje in
dolžnikom Vohar Petrom, zastavljeno v korist
upnice BKS – leasing, d.o.o., Komenskega
12, 1102 Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 25.000 EUR s prip.
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SV 408/04
Ob-22348/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-408/04 z dne 29. 7. 2004,
je bilo trisobno stanovanje št. 18, v izmeri
87,27 m2, ki se nahaja v 3. nadstropju stanovanjske hiše Goriška cesta 65 v Velenju,
stoječi na parceli št. 3332/3, vpisani pri vl. št.
1685 k.o. Velenje, last Lamot Zdenka, roj.
28. 9. 1967, Konovska cesta 42, 3320 Velenje in Tisnikar Zalike, roj. 20. 4. 1977, Prešernova cesta 9 A, 3320 Velenje, za vsakega
do ene polovice, zastavljeno v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 27.200 EUR.
SV 271/04
Ob-22349/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marte Malič iz Novega mesta, opr. št. SV-271/04 z dne 16. 7.
2004, je dvosobno stanovanje številka 6, v
izmeri 53,70 m2, v pritličju objekta – bloka
na naslovu Novo mesto, Stritarjeva ulica 2,
ki stoji na parc. št. 259/26 k.o. Ragovo, last
kreditojemalke, dolžnice in zastaviteljice Novak Jožice, Novo mesto, Stritarjeva ulica 2,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 16. 11.
1994, sklenjene med Novak Sonjo, kot prodajalko in Novak Jožico, kot kupcem, zastavljeno za zavarovanje denarne terjatve
upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., Maribor, Slomškov trg 18, v višini 25.054,87 EUR
oziroma po srednjem tečaju Banke Slovenije, na dan sklenitve potrošniško hipotekarne kreditne pogodbe z valutno klavzulo št.
10560/26 6,000.000 SIT, s pripadki.
SV 313/04
Ob-22350/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marte Malič iz Novega
mesta, opr. št. SV-313/04 z dne 11. 8. 2004,
je stanovanje številka 5, v drugem nadstropju
v stanovanjski hiši, ki stoji na parc. št. 164/1
k.o. Stolovnik, v skupni izmeri 73,45 m2, last
dolžnika in zastavitelja Jankovič Zvonka, na
podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 4. 12. 1991 in aneksa številka
1 z dne 2. 11. 1993, oboje sklenjeno s prodajalko Elektrarno Brestanica, zastavljeno za
zavarovanje denarne terjatve upnice Raiffeisen Krekova banka d.d., Maribor, Slomškov trg 18, v višini 20.857,15 EUR, oziroma po srednjem tečaju Banke Slovenije, na
dan sklenitve pogodbe o dolgoročnem tolarskem kreditu z valutno klavzulo št. 10627/43
5,000.000 SIT, s pripadki.
SV 1148/04
Ob-22351/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz Ljubljane, opr. št. SV 1148/04 z dne 3. 8. 2004, je bilo
zastavljeno stanovanje št. 073, s pripadajočo
enako oštevilčeno kletjo, v Ljubljani, Rusjanov
trg 8, v VI. nadstropju, v skupni izmeri 41,52 m2,
objekt stoji na parceli št. 1785/1, 1785/2, parc.
št. 1785/3 k.o. Slape, ki je last zastaviteljev
Tahirović Jasminke, Preglov trg 3, 1000 Ljubljana in Tahirović Hasana, Kolezijska ulica 32,
1000 Ljubljana, vsakega na idealnem deležu
do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne
22. 7. 2004. Stanovanje je zastavljeno v korist
upnice SKB banke d.d. Ljubljana, matična št.
5026237, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 4,854.000 SIT s pripadki.
SV 1149/04
Ob-22352/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz Ljubljane, opr. št. SV 1149/04 z dne 3. 8. 2004, je
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bilo zastavljeno stanovanje št. 073, s pripadajočo enako oštevilčeno kletjo, v Ljubljani,
Rusjanov trg 8, v VI. nadstropju, v skupni
izmeri 41,52 m2, objekt stoji na parceli št.
1785/1, 1785/2, parc. št. 1785/3 k.o. Slape,
ki je last zastaviteljev Tahirović Hasana, Kolezijska ulica 32, 1000 Ljubljana in Tahirović
Jasminke, Preglov trg 3, 1000 Ljubljana, vsakega na idealnem deležu do 1/2, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 22. 7. 2004. Stanovanje je zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, matična št. 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 4,894.000
SIT s pripadki.
SV 918/2004
Ob-22353/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opr. št. SV 918/2004 z dne 28. 7.
2004, je bilo zastavljeno stanovanje št. 11, ki
obsega skupno 70,45 m2, v 3. etaži stanovanjske hiše na Ul. 5. Prekomorske brigade
17, Ptuj, ki je zgrajen na parc. št. 566/9, vl.
št. 614, katastrska občina Krčevina pri Ptuju,
last kreditojemalke oziroma dolžnice in zastaviteljice Ane Muhič, EMŠO 0505961505180,
stanujoče Ptuj, Ulica 5. prekomorske brigade
017, na podlagi sporazuma med zakoncema
v smislu 64. člena Zakona o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih, SV 1163/03 z dne 6. 1.
2004 in dodatka k sporazumu med zakoncema v smislu 64. člena Zakona o zakonski
zvezi in družinskih razmerjih, SV 1163/03-1
z dne 23. 7. 2004 med Muhič Miranom in
Muhič Ano, in sicer v korist kreditodajalke
oziroma upnice Zveze bank, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Bank und Revisionsverband, registrierte Genossenschaft
mit beschränkter Haftung, s sedežem Paulitschgasse 5-7 A-9010, Klagenfurt/Celovec,
Avstrija, identiﬁkacijska številka 1870637,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
35.000,00 EUR, s pripadki.
SV 995/2004
Ob-22354/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opr. št. SV 995/2004 z dne 13. 7.
2004, je bila nepremičnina, stanovanje številka 7, v I. nadstropju, na naslovu Koprivnikova ulica 003 v Mariboru, v skupni izmeri
47,73 m2, v stanovanjski hiši, stoječi na parc.
št. 1704 k.o. Koroška vrata, ki še ni vpisana
v zemljiško knjigo kot etažna lastnina in je
last Rižnar Igorja, EMŠO 0311961500252,
stanujočega Maribor, Cankarjeva ulica 016,
do celote, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov trg 018,
Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini
4,000.000 SIT s pripadki.
SV 1073/2004
Ob-22355/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opr. št. SV 1073/2004 z dne 30. 7.
2004, je bilo stanovanje št. B8 v II. nadstropju poslovno stanovanjskega objekta »S-I«
v Mariboru, v izmeri 134,59 m2, na naslovu
Loška ul. 010, stoječem na parc. št. 1931/2 in
parc. št. 1931/6, pripisano pri vl. št. 1311, k.o.
Maribor-Grad, s pripadajočim sorazmernim
lastniškim deležem na skupnih delih, prostorih in napravah ter na funkcionalnem zemljišču, last kreditojemalca in dolžnika ter zastavitelja Golob Vojka, EMŠO 1902959500565,
stanujočega Pivola 067 E, Hoče, do celote,
na podlagi kupoprodajne pogodbe št. S1SB8/2000, sklenjene dne 8. 5. 2000, med
Golob Vojkom kot kupcem in Marking d.o.o.,
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kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Trg Osvobodilne fronte 012, Ljubljana, matična številka
1319175, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 138.167,81 SIT, s pripadki oziroma
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan črpanja.
SV 1076/2004
Ob-22356/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. 1076/2004 z dne
30. 7. 2004, je bil prostor v pritličju v izmeri
92,30 m2 in kletni prostor v izmeri 47 m2, ki se
nahajata v pritličju in kleti v vzhodnem delu
stanovanjskega objekta na naslovu Šeškova
004, Medvode, ki stoji na parceli številka 14/2
k.o. Medvode in je do celote last Katarine
Holcman, EMŠO 1005982505335, stanujoče
Glavni trg 014, Ljutomer, zastavljene v korist
upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta
58, Ljubljana, matična številka 5026024, za
zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 11,000.000 SIT s pripadki.
SV 1110/2004
Ob-22357/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opr. št. SV 1110/2004 z dne 12. 8.
2004, je bilo dvosobno stanovanje št. 1 v
izmeri 71,18 m2, locirano v nadstropni etaži
poslovno stanovanjske zgradbe na naslovu
Pernica 008/h, Pernica, ki stoji na parc. št.
87/16, vložna številka 366, katastrska občina Pernica, s solastninskim deležem na
skupnih delih, ki služijo poslovno stanovanjski stavbi kot celoti, last dolžnikov Koler Roberta, EMŠO 2306972500665, stanujočega Pernica 008/h in Patricije Koler, EMŠO
0112972505938, stanujoče Pernica 008/h,
za vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 19. 4. 2004, sklenjene s
Pošto Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 010,
Maribor, kot prodajalko, zastavljeno v korist
upnice Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
010, Maribor, matična št. 5881447, za zavarovanje denarne terjatve v višini 9,861.094,25 SIT s pripadki.
SV 1114/2004
Ob-22358/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1114/2004 z dne
12. 8. 2004, so bile nepremičnine, ki predstavljajo gostinski lokal na naslovu Bohova
80, Hoče, v izmeri 102,14 m2, s pripadajočim asfaltiranim deponijskim prostorom pred
gostinskim lokalom v izmeri 25 m2 ter zemljiščem – dvoriščem v velikosti 50 m2, stoječe na parceli številka 102/4 k.o. Spodnje
Hoče, last zastavitelja Polšak Bojana, EMŠO
0406973500321, Delavsko naselje 17, Miklavž na Dravskem polju, do celote, zastavljene v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična številka
5026024, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 16,500.000 SIT s pripadki.
SV 1134/2004
Ob-22359/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opr. št. SV 1134/2004 z dne 16. 8.
2004, je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje s kabinetom številka 13 v izmeri 65 m2,
na nalovu Ulica Vita Kraigherja 024 v Mariboru, s solastniškim deležem na vseh skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah in na
funkcionalnem zemljišču večstanovanjske
hiše, vse stoječe na parc. št. 1764/1, 1765/0
2172/2 k.o. Maribor-Grad, ki še ni vpisana

v zemljiško knjigo kot etažna lastnina in je
last Sotlar Jožefa, EMŠO 2802948380028,
stanujočega Maribor, Ulica Vita Kraigherja
024, do celote, zastavljeno v korist upnice
Raiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov trg
018, Maribor, matična številka 5706491, za
zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 16,000.000 SIT s pripadki.
SV 1155/2004
Ob-22360/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opr. št. SV 1155/2004 z dne 18. 8.
2004, je bila nepremičnina, štirisobno stanovanje št. 6, v II. nadstropju desno v Cankarjevi ulici 018, v Mariboru, na parceli številka
1012, katastrska občina Maribor-grad, last
dolžnice in zastaviteljice Matejke Postogna,
EMŠO 2809970505661, stanujoče Maribor,
Cankarjeva ul. 018, do celote, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 8/2001 z dne 8. 8.
2001, sklenjene s prodajalcem KAC Invest,
družba za storitve, trgovino in inženiring
d.o.o., Maribor, zastavljeno v korist upnice
Probanke d.d. Maribor, Gosposka 023, Maribor, matična št. 5459702, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 16.100.000,00 SIT
s pripadki.
SV 979/04
Ob-22361/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opr. št. SV 979/04 z dne 15. 7. 2004 in
priloženega sporazuma, je bil poslovni prostor na naslovu Pristaniška 11A, 6000 Koper,
poslovni prostor z obstoječo namembnostjo:
storitvene dejavnosti – frizerstvo, v izmeri
27,84 m2, ki leži v pritličju stavbe in predstavlja 1/10 stavbe, stavba stoječa na parceli
št. 988, vpisana v z.k. vl. št. 221, k.o. Koper,
last zastaviteljice Poljak Jožefe, lastnine pridobljene na podlagi prodajne pogodbe št.
K3612-13/2004 z dne 12. 7. 2004 in z.k. dovolila št. K3612-13/2004 z dne 7. 7. 2004,
zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice do
dolžnice Moški frizer Poljak Jožefa, samostojna podjetnica, v višini 27.000 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan črpanja kredita glavnice, z
obrestno mero v višini 7% letno, ki je spremenljiva v skladu z vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih merah upnice, sprejetim glede na razmere na denarnem, kreditnem ali
kapitalskem trgu ter glede na ukrepe državnih organov, sprememb zakonodaje oziroma
ukrepe Banke Slovenije, z efektivno obrestno
mero 7,590%, z zapadlostjo zadnje anuitete
1. 8. 2014 in ostalimi pogoji vračila, kot izhaja
iz kreditne pogodbe – 1 št. 5053/0000277-00
z dne 6. 7. 2004, s klavzulo izvršljivosti, v
korist delniške družbe Kärntner Sparkasse
AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, mat. št.
1430564, s sedežem v Ljubljani, Dunajska
cesta številka 63.
SV 1010/04
Ob-22362/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz Kopra, opravilna št. SV 1010/04 z dne 5. 8.
2004 in priloženega sporazuma, je bil poslovni prostor v 1. nadstropju, označen z L
12 v izmeri 45,85 m2 v objektu »Center za
gradom – objekt A« v Kopru, Beblerjeva ul.
št. 7, ki stoji na parceli št. 249/1 in parc. št.
249/7, k.o. Semedela, last Reja Boštjana,
lastnine pridobljene na podlagi kupoprodajne pogodbe, sestavljene pri notarju Ferligoj
Dravu iz Kopra, opravilna št. SV 991/04 z
dne 16. 7. 2004, zastavljeno v zavarovanje
terjatve upnice do dolžnika Avtoprevozništvo
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Reja, Boštjan Reja samostojni podjetnik, v
višini 89.000 EUR v tolarski protivrednosti,
preračunano po nakupnem tečaju Raiffeisen
Krekove banke d.d. na dan nakazila glavnice,
z obrestno mero trimesečni Euribor + 2,60%
letno kar na dan odobritve te pogodbe znaša 4,98% letno, z efektivno obrestno mero
4,98% letno, z zapadlostjo zadnje anuitete
13. 8. 2014 in ostalimi pogoji vračila, kot izhaja iz pogodbe o dolgoročnem deviznem
kreditu št. 218/04-600, vse v korist upnice
delniške družbe Raiffeisen Krekove banke
d.d., mat. št. 5706491, s sedežem v Mariboru, Slomškov trg št. 18.
SV 1022/04
Ob-22363/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opr. št. SV 1022/04 z dne 11. 8. 2004
in priloženega sporazuma, je bil servisno poslovni objekt ob Ankaranski vpadnici – Koper, objekt stoji na par. št. 1570/19 in par. št.
1570/20, k.o. Koper, zgrajen na podlagi lokacijskega dovoljenja št. 351-37/98 z dne 3. 4.
1998 in gradbenega dovoljenja št. 351-37/98
z dne 14. 12. 1998, last zastaviteljice, družbe z omejeno odgovornostjo Graﬁst, d.o.o.,
lastnine, pridobljene na podlagi prodajne pogodbe, št. 22/99-K z dne 3. 6. 1999 in z dne
5. 6. 1999, sklenjene med družbo z omejeno
odgovornostjo Koperinvest d.o.o., kot prodajalko in zastaviteljico, kot kupcem ter izjave z
dne 22. 1. 2001, zastavljeno v zavarovanje
terjatve upnice do dolžnice družbe z omejeno
odgovornostjo Graﬁst, d.o.o. v višini 320.000
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan črpanja kredita
glavnice, z obr. mero, ki znaša ob sklenitvi
kreditne pogodbe 4,451% in ostalimi pogoji
vračila kot izhaja iz kreditne pogodbe – 1 št.
0145/0002058-00 z dne 4. 8. 2004 s klavzulo
izvršljivosti, v korist delniške družbe Kärntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, mat. št. 1430564, s sedežem v Ljubljani,
Dunajska c. št. 63.
SV 1024/04
Ob-22364/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opr. št. SV 1024/04 z dne 12. 8. 2004
in priloženega sporazuma, je bil poslovni
prostor št. 63 v pritličju poslovnega objekta
»Tržnica« v Kopru, ob Cesti JLA, sedaj Pristaniška ul. št. 2 v izmeri 30 m2, stavba stoječa na parc. št. 889/1 in parc. št. 890/1, sedaj
891, k.o. Koper, s pripadajočo solastninsko
pravico na skupnih delih in napravah stavbe ter solastninsko pravico – trajno pravico
uporabe parc. št. 889/1 in parc. št. 890/1,
k.o. občina Koper in uporabe zemljišča pred
poslovnimi prostori, kot je opredeljeno v projektu in delilnem načrtu in poslovni prostor št.
50 v pritličju poslovnega objekta »Tržnica« v
Kopru, ob Cesti JLA, sedaj Pristaniška ul. št.
2 v izmeri 14,70 m2, stavba stoječa na parc.
št. 889/1 in parc. št. 890/1, sedaj 891, k.o.
Občina Koper, s pripadajočo solastninsko
pravico na skupnih delih in napravah stavbe
ter solastninsko pravico – trajno pravico uporabe parc. št. 889/1 in parc. št. 890/1, k.o. občina Koper in uporabe zemljišča pred poslovnimi prostori, kot je opredeljeno v projektu in
delilnem načrtu, oba last prvega zastavitelja
Fičurin – Fićurin Milana, lastnine, pridobljene
na podlagi kupne pogodbe št. T 391/62 z dne
22. 1. 1990, kupne pogodbe št. T 391/105 z
dne 13. 4. 1990 ter prodajne pogodbe z dne
21. 10. 1998, s pobotnico o plačilu kupnine,
zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice do
dolžnika Bar Bonaca, Milan Fičurin – Fićurin,

samostojni podjetnik, v višini 160.000 EUR
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan črpanja kredita glavnice, 160.000 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
črpanja kredita glavnice z obr. mero, ki znaša
ob sklenitvi kreditne pogodbe 5,695% letno
in je sestavljena iz 6–mesečnega Euribora,
ki trenutno znaša 2,195% letno in pribitka
v višini 3,500%, z efektivno obr. mero, ki ob
odobritvi znaša 6,100% letno, z zapadlostjo
zadnje anuitete 1. 9. 2019 in ostalimi pogoji vračila kot izhaja iz kreditne pogodbe
– 1 št. 5053/0000699-00 z dne 2. 8. 2004, s
klavzulo izvršljivosti, v korist delniške družbe
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, mat. št. 1430564, s sedežem v
Ljubljani, Dunajska cesta številka 63.
SV 754/2004
Ob-22365/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora, opr. št. SV 754/2004 z dne 23. 7.
2004, je stanovanje št. 1/P v izmeri 67,52 m²,
v Slovenski Bistrici, Slovenska 2, ki stoji na
parc. št. 1486 k.o. Slovenska Bistrica, last
Umiljenović Marije, na temelju prod. pog. št.
372-03-874/97-25 z dne 17. 4. 2002 in aneksa in stanovanje št. 25/IV v izmeri 42,75
m², v Slovenski Bistrici, Pohorskega odreda
7, ki stoji na parc. št. 785/2 k.o. Slovenska
Bistrica, solast Mitkovič Rožleta in Umiljenović Aleksandre, na temelju kupoprod. pog. z
dne 14. 7. 2004, zastavljeno v korist Kärntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnice v Sloveniji, za zavarovanje denarne terjatve v višini
29.400 EUR s pp., v tolarski protivrednosti po
sr. tečaju BS na dan plačila.
SV 762/2004
Ob-22366/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora, opr. št. SV 762/2004 z dne 27. 7.
2004, je trisobno stanovanje s kabinetom št.
1, v izmeri 84,46 m², v nadstropju in teraso v
izmeri 62,13 m², v skupni izmeri 146,59 m², v
stan. vrstni enoti lamela 2 v Mariboru, Pohorska 13a, ki stoji na parc. št. 402/30 in 402/16
k.o. Zg. Radvanje, last Kutnjak Mladena, stan.
Maribor, Rožnodolska 8, na temelju kupoprod.
pog. št. 275lam.2/3 z dne 8. 7. 2004, v korist
Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,500.000 SIT s pp.
SV 788/2004
Ob-22367/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora, opr. št. SV 788/2004 z dne 30. 7.
2004, je pisarna v mezaninu, v izmeri 43,50
m², v Mariboru, Gregorčičeva 13, ki stoji na
parc. št. 1281 in 1380 k.o. Maribor Grad, last
Abecedarije d.o.o., Maribor, na temelju prodajne pogodbe z dne 3. 2. 1997, zastavljena
v korist Banke Koper d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 37,900.000 SIT s pp.
SV 824/2004
Ob-22368/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora, opr. št. SV 824/2004 z dne 10. 8.
2004, je enosobno stanovanje št. 6/I v izmeri
35,27 m², v stavbi v Mariboru, Pajkova 29,
ki stoji na parc. št. 127 k.o. Sp. Radvanje,
solast Schőnwetter Katje in Prosen Mateja,
na temelju prod. pog. z dne 23. 6. 2004, zastavljeno v korist Kärntner Sparkasse AG,
Celovec, Podružnice v Sloveniji, za zavarovanje denarne terjatve v višini 25.500 EUR
s pp, v tol. protivrednosti po sr. tečaju BS na
dan plačila.
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SV 833/2004
Ob-22369/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora, opr. št. SV 833/2004 z dne 12. 8.
2004, je dvoinpolsobno stanovanje št. 5/I v
izmeri 66,23 m², v objektu v Mariboru, Staneta Severja 11, ki stoji na parc. št. 1849/7,
1847/3, 1753/9 k.o. Sp. Radvanje, last Šiško
Ladislave in Šiško Franca, na temelju kupoprod. pog. z dne 4. 3. 1991 in aneksa z dne
12. 1. 1998, zastavljeno v korist Zavarovalnice Maribor d.d., za zavarovanje denarne
terjatve v znesku 4,339.112 SIT s pp.
SV 838/2004
Ob-22370/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora, opr. št. SV 838/2004 z dne 12. 8.
2004, je štirisobno stanovanje št. 3/I v izmeri 119,24 m², s kletno shrambo v stavbi
v Mariboru, Tyrševa 18, ki stoji na parc. št.
901/1 k.o. Maribor-Grad, last Filipič Irene,
na temelju prodajne pogodbe z dne 22. 7.
2004, zastavljeno v korist Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnice v Sloveniji, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 108.500
EUR s p.p., plačljive v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila.
SV 2480/2004
Ob-22371/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št SV 2480/2004 z dne 22. 7.
2004, je bilo štirisobno stanovanje št. 3, v
1. nadstropju stanovanjskega bloka v Nusdorferjeva 9, Ljubljana, v skupni površini
97,02 m2, skupaj s pripadajočim sorazmernim solastniškim deležem na skupnih delih zgradbe, v solasti Zore Maierle, EMŠO
1610939505187, stanujoče Nusdorferjeva 9,
Ljubljana in Romola Maierle, EMŠO 0512931500881, stanujoč Nusdorferjeva 9, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe številka
3862/04 SM z dne 15. 3. 1993, sklenjene z
Republiko Slovenijo, Ministrstvom za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnika BKS
– leasing, d.o.o., Komenskega 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
25.000 EUR s pripadki.
SV 2532/2004
Ob-22372/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV 2532/2004 z dne 29. 7.
2004, je bilo stanovanje v stanovanjski hiši
na parc. št. 467, stanovanje št. 0, 1. nadstropje in obsega 44,93 m2, skupaj s pripadajočim sorazmernim solastniškim deležem na
skupnih delih zgradbe, v lasti Milorada Jajčanina, EMŠO 0207961161944, stanujočega
Ob železnici 14, Ljubljana, ki ga je pridobil
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja številka KTM/KB/MM 57/92 z dne
18. 9. 1992, sklenjene med Kemično tovarno
– Moste, Ob železnici 14, Ljubljana, kot prodajalcem ter dolžnikom in zastaviteljem kot
kupcem ter vknjižbenim dovoljenjem z dne
7. 7. 2004, zastavljeno v korist upnika BKS
– leasing, d.o.o., Komenskega 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
28.000 EUR s pripadki.
SV 2534/2004
Ob-22373/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV 2534/2004 z dne 27. 7. 2004,
je bilo trisobno stanovanje št. 1/02, v I. nadstropju s kletno shrambo št. 102, v skupni
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izmeri 76,91 m2, v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Brilejeva 6, kar vse je last zastaviteljev
Mestek Bojana in Štancer Majde, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 0403-S-36/1-2063/92, sklenjene dne 14. 7. 1992, med njima in Republiko Slovenijo, Ministrstvom za
notranje zadeve, zastavljeno v korist upnice
Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg
18, Maribor, mat. št. 5706491, za zavarovanje denarne terjatve v višini 31.282,34 EUR,
vse s pripadki.
SV 2539/2004
Ob-22374/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV 2539/2004 z dne 27. 7. 2004,
je bilo štirisobno stanovanje v izmeri 115,70 m2, v tretjem nadstropju hiše Dunajska 41
(prej Titova 71) v Ljubljani, ki je last zastaviteljice Natalije Brišček, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 4651090/91-4, sklenjene dne 3. 8. 1994, med
njo in Občino Ljubljana Bežigrad, skupaj z
vknjižbenim dovolilom št. 466-412/2002-PB,
z dne 28. 6. 2004, zastavljeno v korist upnice
Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg
18, Maribor, mat. št. 5706491, za zavarovanje denarne terjatve v višini 35.452,34 EUR,
vse s pripadki.
SV 2567/2004
Ob-22375/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV 2567/2004 z dne
30. 7. 2004, je bilo dvosobno stanovanje
št. 1B-2s v bruto izmeri 58,60 m2 in dodatna soba št. 2, v izmeri 11,05 m2 (to je
soba, ki bi pripadala sosednjemu stanovanju), skupno torej trisobno stanovanje, v
izmeri 69,65 m2, v pritličju objekta B, kletni
prostor št. S7 v bruto izmeri 5 m2, v kleti
objekta B in dve parkirni mesti št. 6 in št. 7
v kleti objekta B, atrij v izmeri 23 m2, ki ima
sedaj začasno parc. št. 465/9009 – dvorišče, kar se nahaja na sedanji parc. št. 465/1
k.o. Gameljne; skupaj s pripadajočim sorazmernim solastniškim deležem na skupnih
delih zgradbe, v solasti Nataše Hajsinger,
EMŠO 2006977505122, stanujoča Dunajska 110, Ljubljana in Mitje Hajsinger, EMŠO
2802971500200, stanujoč Dunajska 110,
Ljubljana vsakega do 1/2, ki sta ga pridobila na podlagi prodajne pogodbe številka
6 z dne 19. 4. 2004, sklenjene med Artemia
d.o.o., Dunajska c. 158, Ljubljana, kot prodajalcem ter dolžnikoma in zastaviteljema
kot kupcema, zastavljeno v korist upnika
BKS – leasing, d.o.o., Komenskega 12,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 85.000 EUR s pripadki.
SV 2568/2004
Ob-22376/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, št. SV 2568/2004 z dne 29. 7. 2004,
je bila garsonjera št. 19-L, ki se nahaja v II.
nadstropju stanovanjskega objekta na naslovu Polje cesta XII/2, Ljubljana, parc. št.
967/29 k.o. Slape, ki je v lasti Matevža Marca
in Damijane Tizaj-Marc, oba Hudovernikova
13, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe
št. SV 1266/03 z dne 1. 10. 2003, sklenjene med Albertom Karižem, Glavarjeva 17
Ljubljana in Ljudmilo Šušteršič, Prvomajska
ulica 15, Ljubljana, kot prodajalcema ter Matevžom Marcem in Damijano Tizaj-Marc, kot
kupcema, zastavljeno v korist upnice Abanke, Vipa d.d., Slovenska 58, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 10,125.000 SIT s pripadki.
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SV 2576/2004
Ob-22377/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV 2576/2004 z dne 2. 8. 2004,
je bilo enosobno stanovanje št. 17, v izmeri
42,90 m2, v drugem nadstropju objekta Papirniški trg 17 v Ljubljani, parc. št. 2260, k.o.
Kašelj, ki je last zastavitelja Velić Razima,
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 28-0/1992, sklenjene dne 7. 4.
1992 med njim in Tovarno tapet Veta d.o.o.,
zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg 18, Maribor, mat.
št. 5706491, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 25.143,14 EUR, vse s pripadki.
SV 2639/2004
Ob-22378/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-2639/2004 z dne 11. 8. 2004,
je bilo dvosobno stanovanje št. 24, oznaka
stanovanja tip 56, v izmeri 55,31 m2, v III.
nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Preglov trg 12, Ljubljana, s pripadajočo
shrambo, z idealnim solastniškim deležem
na skupnih zgradbe, v solasti Pavčič Mirka,
stan. Preglov trg 12 Ljubljana, do 1/2, na
podlagi soinvestitorske pogodbe in 1. dodatka k navedeni pogodbi, oboje sklenjeno z
ZIL, TOZD inženiring, Ljubljana, Kersnikova
10, kot prodajalcem, na podlagi sporazuma
o ugotovitvi obsega in deleža na skupnem
premoženju ter delitvi skupnega premoženja,
sklenjenega v obliki notarskega zapisa notarke Nade Kumar z dne 9. 7. 2004, opr. št. SV
2339/2004, zastavljeno v korist upnika IMP
Promont – Klima d.o.o., Pot k sejmišču 30,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 11,500.000 SIT s pripadki.
SV 2682/2004
Ob-22379/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV 2682/2004 z dne 17. 8.
2004, je bilo triinpolsobno stanovanje št. 9 v
izmeri 79,76 m2, ki se nahaja v II. nadstropju stanovanjske hiše Lamela 23, na naslovu
Bratovševa ploščad 23, v Ljubljani, parc. št.
280 in 281 k.o. Stožice, ki je last zastaviteljev
Radovan Matjaža in Žalec Radovan Jasmine, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene
dne 6. 6. 2003 med zastaviteljema in Marijo
Janežič, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg 18,
Maribor, mat. št. 5706491, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 79.232,07 EUR, vse
s pripadki.
SV 2662/2004
Ob-22380/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar, opr. št.
SV 2662/2004 z dne 17. 8. 2004, je bilo stanovanje št. A4-II-2, to je dvosobno stanovanje v drugem nadstropju v neto stanovanjski
površini 53,34 m2, z ložo 6,71 m2, v prodajni
površini 58,37 m2, s kletnim prostorom št.
SH25, v izmeri 5,46 m2 ter enojnim parkirnim
mestom št. 70 v izmeri 12,50 m2, v garažni
kleti, v poslovno stanovanjskem objektu Poljane v Ljubljani, ki leži na parc. št. 38 in 39,
k.o. Poljansko predmestje, ki je v lasti Đura
Miljevića, Ul. Fani Grumove 23, Ljubljana,
na podlagi prodajne pogodbe št. PO13/04-S
z dne 27. 2. 2004, sklenjene med kreditojemalcem kot kupcem in SGP Kraški Zidar d.d.,
Sežana, Kolodvorska 1, Sežana, kot prodajalcem in na podlagi vknjižbenega dovoljenja
z dne 16. 8. 2004, zastavljena v korist upnice
Abanke Vipa d.d., Slovenska 58, Ljubljana,
matična številka 5026024, za zavarovanje

denarne terjatve v višini 16,600.000 SIT s
p.p.
SV 1102/04
Ob-22381/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 1102/04 z dne
20. 7. 2004, je bila nepremičnina – dvosobno
stanovanje številka 3 v izmeri 69,26 m2, v
1. nadstropju stanovanjska hiše na naslovu
Tržaška cesta 13, Maribor, zgrajene na parceli številka 829/1, pripisani zemljiškoknjižnemu vložku številka 12, katastrska občina Ob
železnici; last dolžnika – zastavitelja Intent
Holding d.o.o. na podlagi pogodbe o prodaji
nepremičnine z dne 13. 7. 2004, sklenjene
med njim kot kupcem ter med Vesno Perko
kot prodajalko; zastavljena v korist upnice
Poštne banke Slovenije d.d., za zavarovanje
denarne terjatve v višini do zneska 1,057.400
EUR z rokom veljavnosti od 15. 7. 2004 do
31. 1. 2005.
SV 1185/04
Ob-22382/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 1185/04 z
dne 10. 8. 2004, je bila nepremičnina: stanovanje številka 12, v III. nadstropju v izmeri
71,69 m2 in kletne shrambe številka 12, v
izmeri 8,20 m2, kar vse se nahaja v večstanovanjski stavbi v Mariboru, Kopitarjeva
8 in Dominkuševa 4, vhod Dominkuševa 4,
zgrajeni na parceli številka 1069, katastrska
občina Maribor-grad; last dolžnika – zastavitelja Vojka Medveda na podlagi prodajne
pogodbe z dne 27. 7. 2004, sklenjene med
njim kot kupcem in Gordano Vampl kot prodajalko; zastavljena v korist upnice Banke
Celje d.d., za zavarovanje denarne terjatve
do dolžnika – zastavitelja Vojka Medveda v
višini 111.500 EUR s pp.
SV 445/04
Ob-22553/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mojce Tavčar Pasar,
opravilna številka SV 445/04 z dne 18. 8.
2004, je bila nepremičnina, last Igorja Zorčiča, stanujočega Hrastovec 28 b, Velenje, v
naravi stanovanje v izmeri 77,30 m2, z oznako ENOTA – 6 v pritličju 2, ki se nahaja v
stanovanjski stavbi na naslovu Cesta v Pregavor 15, Izola, stoječi na parc. št. 2770/2,
2770/4, 2777/6, vpisanih v vl. št. 1668 k.o.
Izola mesto in parc. št. 2769/10, vpisani v
vl. št. 1073 k.o. Izola mesto, katero je bilo
pridobljeno na podlagi prodajne pogodbe št.
PSO-2-6-04 z dne 8. 7. 2004 in aneksa št. 1
k tej pogodbi z dne 17. 8. 2004, sklenjenih
med prodajalcem IGT d.o.o. Izola in kupcem Igorjem Zorčičem, zastavljena v korist
Volksbank – Ljudska banka d.d., s sedežem
Dunajska 128 A, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 97.000 EUR, s pripadki in stroški.
SV 453/04
Ob-22755/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana iz
Domžal, opr. št. SV 453/04 z dne 19. 8. 2004,
je bila nepremičnina – stanovanje številka
13, ki se nahaja v drugem nadstropju stanovanjskega bloka in kleti v skupni izmeri
41,70 m2, na naslovu Domžale, Ljubljanska
cesta 76, stoječega na parcelni številki 3868,
v vložku št. 3554 k.o. Domžale, zastavljena
v korist upnika Ladislava Jakliča, Ljubljana,
Jenkova ulica 10, za zavarovanje kreditne
denarne terjatve v znesku 9,922.774,20 SIT
s pripadki.
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SV 408/2004
Ob-22756/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marguč Franca iz
Slovenskih Konjic, opr. št. SV 408/2004
z dne 20. 8. 2004, je motorno kolo Scooter Gilera Runner D/D 50 FL, št. okvirja
ZAPC 3640000013344, št. motorja C364M,
sivo-rdeče barve, last Gorjup Alfreda, stan.
Oplotnica, Ul. Pohorskega bataljona 6, zastavljeno za zavarovanje denarne terjatve v
višini 250.000 SIT, v korist: Germ Peter s.p.,
Čopova ulica 8, Slovenska Bistrica.

SV 741/04
Ob-22799/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 741/04 z
dne 24. 8. 2004, je bilo trisobno stanovanje
v skupni površini 69,75 m2, št. 20 v IV. nadstropju, v stanovanjskem objektu stolpnica
S-5 v Ljubljani, Šarhova ulica, ki stoji na
parc. št. 236 in 237 k.o. Brinje, sedaj 236/7
k.o. Brinje I, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, last zastaviteljice Bernarde
Smole, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 18. 1. 1968, s Skladom za zidanje stanovanjskih hiš občine Ljubljana-Bežigrad v
redni likvidaciji, kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG,
Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem
v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 44.500 EUR, v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s pripadki.

SV 409/04
Ob-22757/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 409/04 z dne 20. 8. 2004,
je bilo stanovanje št. 8 v pritličju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta 1. maja
1, stoječe na parc. št. 879 k.o. Jesenice,
v skupni izmeri 49,35 m2, last zastavitelja
Silvestra Gerdeja, na podlagi pogodbe št.
ISP 1306/93-O o prodaji stanovanja z dne
9. 2. 1994, sklenjene s prodajalko Železarno
Jesenice d.o.o., zastavljeno v korist upnice
Posojilnice - Bank Št. Jakob v Rožu, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, 9184
Št. Jakob v Rožu/St. Jakob i. R., Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini
25.000 EUR s pripadki.
SV 1082/2004
Ob-22758/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1082/2004 z dne 23. 8.
2004, je enosobno stanovanje št. 4, v drugem nadstropju objekta na naslovu Tavčarjeva 22, Kranj, stoječega na parc. št. 11 k.o.
Kranj, v izmeri 50,59 m2, last dolžnice Irene
Šušteršič, Tavčarjeva ulica 22, Kranj, na temelju prodajne pogodbe, sklenjene dne 2. 6.
2003, s prodajalcem Milanom Zakotnikom,
zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg 18, Maribor,
za zavarovanje njegove denarne terjatve v
višini 3,700.000 SIT s pripadki.
SV 1224/04
Ob-22759/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 1224/04 z
dne 19. 8. 2004, je bila nepremičnina, trisobno stanovanje številka A 22, v 2. nadstropju in terasa, kar vse se nahaja v večstanovanjski hiši v Mariboru, Lackova cesta
41 D, zgrajeni na parcelah številka 1122/1,
številka 1122/2 in številka 1123, katastrska
občina Zgornje Radvanje; last dolžnika – zastavitelja Vojka Korena, na podlagi kupoprodajne pogodbe številka A 22/2004 z dne
18. 6. 2004 in aneksa številka 1 z dne 13. 7.
2004, k prej navedeni kupoprodajni pogodbi, sklenjenih med njim kot kupcem ter med
MTB d.o.o., kot prodajalcem; zastavljena v
korist upnice Banke Koper d.d., za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika – zastavitelja Vojka Korena v višini 10,200.000
SIT s pripadki.
SV 554/2004
Ob-22780/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Bregarja iz Litije, opr. št. SV 554/2004 z dne 17. 8. 2004,
je bilo stanovanje št. 1/III v večstanovanjski
hiši na naslovu Cesta komandanta Staneta 11, Litija, v izmeri 47,51 m2, stoječi na
parc. št. 123/12 z.k. vl. št. 560 k.o. Litija,
katerega lastnica je Ivica Deković, EMŠO

1207970500178, Rimska ploščad 5, Ptuj, do
celote, na podlagi prodanje pogodbe, sklenjene dne 21. 6. 2004, med Ramizo Dračić
in zastaviteljico, zastavljeno v korist upice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
Podružnica Šiška Bežigrad, Poslovalnica
Šiška, matična št. 5860571012, za zavarovanje denarne terjatve v višini 1,960.491,71
SIT s pripadki in zavarovanje denarne terjatve v višini 4,574.480,66 SIT s pripadki.
SV 357/04
Ob-22781/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Marjana Kotarja, opr. št. SV 357/04 z dne
11. 8. 2004, je bilo stanovanje št. 1, v skupni izmeri 48,15 m2, s pripadajočo kletjo v
izmeri 4,19 m2, ki se nahaja v visokem pritličju stanovanjske hiše na naslovu Stična
1c, 1295 Ivančna Gorica, stoječe na parc.
št. 958/2 k.o. Stična, last solidarnih kreditojemalcev Đorđa Pušca in Ksenije Korolat,
vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 2. 8. 2004, sklenjene s prodajalcem Antonm Koščakom, zastavljeno v
korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
do solidarnih kreditojemalcev ter solidarnega poroka Mare Pušec, v višini 53.945 CHF
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan črpanja kredita, s
pripadki.
SV 1478/04
Ob-22782/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik, opr. št. 1478/04 z dne 23. 8. 2004, je
bilo za zavarovanje denarne terjatve v višini 4.160 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 23. 7. 2007, zastavljeno
stanovanje št. 64, tip 83, varianta C, v skupni izmeri 82,49 m2, ki se nahaja v 6. nadstropju stanovanjskega objekta na naslovu Ljubljana, Rusjanov trg 1, stoječega na
parceli št. 1047, 1049/1, 1049 in 1050 k.o.
Slape, s pripadajočim sorazmernim solastniškim deležem na skupnih delih, prostorih
in napravah, ki je v lasti zastaviteljice Amire
Zukanović, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 23. 2. 2001, sklenjene med njo kot
kupovalko in Zehido Dizdarevič in Mustafom
Dizdarevičem kot prodajalcema, vse v korist
zastavnega upnika Fantasy 2000, podjetje
za ﬁnance in posredovanje, d.o.o., s sedežem in poslovnim naslovom Ljubljana, Trg
Ajdovščina 1, matična številka 5354013.
SV 986/04
Ob-22798/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. SV 986/04 z dne 24. 8.
2004, sta bila poslovni prostor št. 4 na lokaciji Štihova ulica 23, v stanovanjski soseski
BS2/1, Zupančičeva jama, frizerski salon
v izmeri 73,48 m2, ter skladišče št. 4, ki se
nahaja v kleti I št. 7 v izmeri 59,23 m2, in
parkirno mesto, ki se nahaja v stanovanjski
soseski BS2/1, Zupančičeva jama, kare I.,
s pripadajočim solastninskim deležem na
skupnih prostorih, delih in napravah stavbe
ter na pripadajočem stavbnem in funkcionalnem zemljišču, last zastaviteljice Mojce
Belič Ivančič, zastavljena v korist upnice
SKB banke d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
8,843.000 SIT z obrestmi v višini 8,75%
letno in ostalimi pripadki.
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SV 407/04
Ob-22800/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 407/04 z dne 24. 8. 2004,
je bilo stanovanje št. 5, v prvem nadstropju
večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Ulica
Staneta Bokala 6, stoječe na parc. št. 164/2
k.o. Jesenice, v skupni izmeri 78,07 m2, last
zastavitelja Mirhada Samardžića, na podlagi
kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 1. 7.
2004, s prodajalcem Mitjo Klemencem, zastavljeno v korist upnice NLB d.d. Ljubljana,
Trg republike 2, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 30.100 EUR s pripadki.
SV 847
Ob-22909/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 847/04 z dne 25. 8.
2004, je nepremičnina, mansardno stanovanje na vzhodni strani v skupni izmeri
28,96 m2, s pripadajočim delom podstrešja v
izmeri 35 m2 in pripadajočimi pritiklinami, ki
se nahaja v mansardi večstanovanjske stavbe v Mariboru, Limbuška cesta 50, stoječe
na parc. št. 1112, vpisani pri vl. št. 1361,
k.o. Studenci, ki je last Dragana Trivkanića,
stan. Ulica heroja Vojka 17, Maribor in Mojce Juršič, stan. Gubčeva ulica 28, Maribor,
vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 9. 8. 2003, zastavljena v
korist upnice Raiffeisenbank Eibiswald – St.
Oswald, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo, Republika Avstrija, id. št. 1870793,
za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Dragana Trivkanovića, stan. Ulica heroja Vojka 17, Maribor in Mojce Juršič, stan.
Gubčeva ulica 28, Maribor, v višini 15.800
EUR s pripadki.
SV 527/04
Ob-22911/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz
Novega mesta, opr. št. SV-527/04 z dne
26. 8. 2004, je bilo petsobno stanovanje št.
8, v pritličju stanovanjskega bloka v Novem mestu, Žlebej 11, parc. št. 237, k.o.
Novo mesto, s pripadajočimi solastniškimi
deleži na vseh skupnih prostorih, delih in
napravah, last posojilojemalke ter dolžnice
in zastaviteljice Milinković Jotanović Ruže,
Žlebej 11, Novo mesto, zastavljeno v korist
posojilodajalke in upnice Tomović Majde,
Jakčeva ulica 19, Novo mesto, za zavarovanje denarne terjatve v višini 2,645.500
SIT s pripadki.
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Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
Os-22787/04
Popravek
V stečajni zadevi pod opr. št. St 54/2004,
Okrožnega sodišča v Celju, nad dolžnikom:
Top Impex, Proizvodnja, trgovina in storitve
d.o.o., Črtomirova ulica 7/a, Celje, objavljeni
v Uradnem listu RS, št. 80 z dne 23. 7. 2004,
Os-19911/04, se v IV. točki sklic na št. pravilno glasi: 11-42153-7110006-54000004.
V stečajni zadevi pod opr. št. St 49/2004,
Okrožnega sodišča v Celju, nad dolžnikom
Habjan d.o.o., Trgovina in storitve d.o.o., Ulica
Franca Skaze 4, Šmarje pri Jelšah, objavljeni
v Uradnem listu RS, št. 80 z dne 23. 7. 2004,
Os-19912/04 se v IV. točki sklic na št. pravilno
glasi: 11-42153-7110006-49000004.
V postopku prisilne poravnave pod opr. št.
St 68/2004, Okrajnega sodišča v Celju, med
dolžnikom Hotel Turška mačka, Gostinstvo,
turizem d.o.o. Prešernova 2, Celje in njegovimi upniki, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 80 z dne 23. 7. 2004, Os-19913/04,
se v II. točki sklic na številko pravilno glasi:
11-42153-7110006-68000004.
V postopku prisilne poravnave pod opr.
št. St 66/2004, Okrožnega sodišča v Celju,
med dolžnikom: Moda, Trgovina, proizvodnja
in storitve d.o.o., Prešernova 7, Celje in njegovimi upniki, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 80 z dne 23. 7. 2004, Os-19914/04,
se v II. točki sklic na številko pravilno glasi:
11-42153-7110006-66000004.
Uredništvo
St 107/2004

Os-22481/04
Popravek
To sodišče je s sklepom St 107/2004 dne
28. 7. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Metalka blagovnica d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 87 z dne 6. 8. 2004.
V prvem odstavku teksta objave je bila
navedena napačna davčna številka, ki jo sodišče s to objavo popravlja in se davčna številka pravilno glasi: 97262536.
Ostali podatki teksta objave ostanejo nespremenjeni.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 8. 2004
St 16/2002
Os-22483/04
To sodišče je v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Amazonka gostinstvo, turizem, diskoteka d.o.o., Gregorčičeva 2,
Tolmin, dne 18. 8. 2004 sprejelo sklep:
skrajšani stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Amazonka gostinstvo, turizem,
diskoteka d.o.o., Gregorčičeva 2, Tolmin,
davčna številka 26085569, se zaključi.
V sodni register tega sodišča se pri reg.
vl. št. 1033200, matična številka 5743893,
vpiše pravnomočni sklep o zaključku stečajnega postopka.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa v
sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo
predhodni vpisi v zvezi s stečajnim postopkom.
Narok za preizkus terjatev, določen s sklepom tega sodišča St 16/2002 z dne 24. 3.
2004 za dne 19. 8. 2004, se prekliče.
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Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Kopru v petnajstih dneh
od objave tega sklepa. Morebitno pritožbo
se vloži pisno v dveh izvodih pri tukajšnjem
sodišču.
Zoper ta sklep se lahko stečajni dolžnik
pritoži na Višje sodišče v Kopru v osmih dneh
od prejema pisnega odpravka tega sklepa
oziroma od nabitja sklepa na sodno desko.
Morebitno pritožbo se vloži pisno v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 8. 2004
St 1/93
Os-22484/04
To sodišče razpisuje narok za izvolitev nadomestnih članov upniškega odbora stečajnega dolžnika Slavnik International d.o.o.
Koper – v stečaju, ki bo dne 27. 9. 2004
ob 8.45 v razpravni dvorani tega sodišča
št. 132/I.
Upniki lahko na naroku glasujejo osebno
(oziroma po zakonitem zastopniku) ali po
pooblaščencu, ki se izkaže z overjenim notarskim pooblastilom.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 30. 7. 2004
St 15/2003
Os-22486/04
V zadevi prisilne poravnave nad dolžnikom Pigal, Trgovina in storitve, d.o.o.,
Nova Gorica, Rejčeva ulica 5, bo narok za
obravnavanje predlogov za ustanovitev postopka in za začetek stečajnega postopka po
34. členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji in narok za prisilno poravnavo
dne 1. 10. 2004 ob 9. uri v razpravni dvorani
št. 108/I tukajšnjega sodišča v Novi Gorici.
Upniki si lahko načrt ﬁnančne reorganizacije lahko ogledajo v sobi št. 114/I tukajšnjega sodišča v ponedeljek, sredo in petek ob
uradnih urah.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 8. 2004
St 188/2003
Os-22488/04
To sodišče je s sklepom z dne 24. 6. 2004,
opr. št. St 188/2003, ki je postal pravnomočen dne 8. 7. 2004, po pravilih skrajšanega
postopka v stečajni zadevi stečajnega dolžnika Akro - Vombergar Janez s.p., Loška
13, Maribor – v stečaju, potrdilo osnutek
za glavno razdelitev stečajne mase v gornji stečajni zadevi, po predlogu stečajnega
upravitelja z dne 17. 6. 2004.
II. Upnike vabimo na narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev dne
8. 9. 2004, ob 12.30 v sobi 253 tukajšnjega
sodišča.
III. Upniki lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev na tukajšnjem sodišču v
sobi 226/II.
IV. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 15. 7. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 7. 2004

Stečajni postopek nad dolžnikom Pionir
Standard - Gradbeništvo, Družba za gradnjo in inženiring d.d., - v stečaju, Kočevarjeva 4, Novo mesto, se zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik Pionir Standard - Gradbeništvo, Družba
za gradnjo in inženiring d.d., – v stečaju,
Kočevarjeva 4, Novo mesto, izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 13. 8. 2004
St 38/2002
Os-22687/04
To sodišče je v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika T Sport, Izdelki za šport
in rekreacijo, d.o.o., Dombrava 1, Volčja
Draga, v stečaju, sklenilo:
II. narok za preizkus terjatev se določi na
dan 20. 9. 2004 ob 11. uri v sobi 110/I tukajšnjega sodišča v Novi Gorici.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 8. 2004
St 2/2004
Os-22688/04
Stečajni senat razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase dolžnika Posredniška trgovina
in proizvodnja, Cvetličarna Črni tulipan,
Butik, Bagladi - Ivančič Olga s.p., Križevci
pri Ljutomeru 30/a – v stečaju, ki bo dne
4. 10. 2004 ob 9. uri v razpravni dvorani št.
12 tukajšnjega sodišča. Po osnutku bodo upniki poplačani 100%. Upniki si lahko osnutek
za glavno razdelitev stečajne mase ogledajo
pred narokom v pisarni tukajšnjega sodišča
št. 413/IV v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 19. 8. 2004
St 3/2001
Os-22689/04
Po 169. členu Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji, se stečajni postopek nad
dolžnikom Purlen, Proizvodnja izolacijskih
materialov d.o.o. - v stečaju, Industrijska
cesta št. 4/b, Lendava, zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 19. 8. 2004
St 6/2003
Os-22690/04
To sodišče na podlagi 169. člena ZPPSL
objavlja, da je bil s sklepom tukajšnjega sodišča opr. št. St 6/2003 z dne 18. 7. 2004
stečajni postopek nad dolžnikom Vanes,
proizvodnja in prodaja spodnjega perila
d.o.o. Koper, Ul. Pri velikih vratih 7, Koper,
matična številka 5919495, šifra dejavnosti
18.230, zaključen.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 17. 8. 2004

Izvršbe

St 211/2002
Os-22489/04
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Mebles IMS d.o.o., Ljubljana
– v stečaju, z dne 11. 10. 2004 ob 13. uri, v
prostorih tukajšnjega sodišča, Slovenska 41,
9. nadstropje, sejna soba, razpisuje 2. narok
za preizkus prijavljenih terjatev.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 8. 2004

In 2003/00856
Os-20039/04
Na podlagi skica o izvršbi tega sodišča z
dne 18. 9. 2003, opr. št. In 2003/00856, je bil
dne 23. 6. 2004 opravlejn v korist upnice Stanovanjske zadruge Emona z.o.o., Letališka 5,
Ljubljana, rubež stanovanja št. 28, na naslovu
Grajzerjeva 28, Ljubljana, last dolžnika Matulič
Jožeta, Grajzerjeva 28, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 7. 2004

St 4/99
Os-22490/04
To sodišče je v stečajni zadevi pod opr. št.
St 4/99 na seji senata dne 13. 8. 2004 sprejelo naslednji sklep:

Z 2002/01579
Os-20043/04
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2002/01579 z dne 14. 7. 2004, so
bili parkirni prostori v dvoetažni parkirni hiši v
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ureditvenem območju BS 1/5 pod objektom na
naslovu Dunajska 101, Ljubljana, in sicer v prvi
kleti parkirnih prostorov št. 30, 31, 32, 33, 34,
39, 40, 43, 44, 45 in 46 ter v drugi kleti parkirnih
prostorov št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 23, 24,
25, 26, 27, 28 in 29, ki so last dolžnika na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 18. 4. 2002,
dne 17. 4. 2004 zarubljeni v korist upnika Hypo
Alpe – Adria – Bank AG, Alpen – Adria Platz
1, Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 2,270.000 EUR s pp.«
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 2004

revij, d.o.o., Dunajska cesta 5, Ljubljana, zaradi
razveljavitve splošnega akta.
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 treh dneh od te objave, lahko pa tudi ves čas
postopka na naroku s pisno vlogo.
Poravnalni narok je razpisan za dan 30.
9. 2004 ob 12. ur, v sobi št. 8/III. nadstropje
Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani,
Resljeva ulica 14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno
na oglasni deski tega sodišča od dne 15. 7.
2004 dalje.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 2004

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 430/2000
Os-22292/04
Okrajno sodišče v Kopru je s sklepom opr.
št. P430/2000 z dne 16. 8. 2004, 1. toženi
stranki: Alojzu Dobrajcu, postavilo začasno zastopnico, odvetnico Moniko Mavsar iz Kopra,
Bernetičeva 18.
Začasna zastopnica je bila postavljena na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
ZPP, ki določa, da sodišče postavi začasnega
zastopnika, če je prebivališče tožene stranke neznano, pa tožena stranka nima pooblaščenca.
Začasna zastopnica bo 1. toženo stranko zastopala v postopku vse do takrat, dokler stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 16. 8. 2004
P 22/2004
Os-22290/04
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni
Renier v pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav d.d. Ljubljana, Miklošičeva
19, Ljubljana, OE Krško, Trg Matije Gubca 1,
Krško, ki jo zastopa odv. družba Vidmar, Šribar
in drugi iz Brežic, zoper toženo stranko Marjano Grmšek, Cesta 4. julija 54, Krško, zaradi
plačila 577.362,60 SIT s pripadki, objavlja naslednji oklic:
toženi stranki Marjani Grmšek, Cesta 4. julija 54, Krško, se postavi začasni zastopnik, odv.
Zoran Dular iz Krškega.
Začasni zastopnik bo zatopal toženo stranko v pravdni zadevi P 22/2004, vse dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 30. 7. 2004

Oklici dedičem
D 98/2004
Os-20030/04
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Janzhigej Andreasu (tudi
Jerčgej Andrej), rojenemu 19. 11. 1839, razglašen za mrtvega, za dan smrti se določi 1. 1.
1947, nazadnje stanujoč na naslovu Zg. Domžale 13, 1230 Domžale. Zapustnik je vpisan v
zemljiško knjigo kot solastnik zemljišč parcelne
št. 1420/7 in 1414/16, vpisani pri vl. št. 96, k.o.
Brezovica, do 1/5.
Ker sodišču ni znano kdo bi prišel v poštev
kot dedič po pokojnemu, poziva vse, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po
preteku oklica roka bo razpisana zapuščinska

obravnava in ob zadeva zaključena v skladu z
zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 7. 6. 2004
I D 451/2004
Os-20662/04
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek
po dne 16. 1. 2004 umrli Bretscher Makovec
Olgi, roj. 27. 3. 1948, državljanki Republike Slovenije, poročeni, nazadnje stanujoči Kamnica,
Cesta v Rošpoh 78.
Po doslej zbranih podatkih v krog pokojničnih zakonitih dedičev spada tudi njen mož
Makovc Dragan, katerega prebivališče je neznano.
Sodišče s tem oklicem poziva zapustničinega moža Makovec Dragana, da v enem letu od
objave oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča in tega oklica priglasi svoje pravice.
Po preteku navedenega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 7. 2004
D 541/2003
Os-19791/04
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po pokojnemu Humar Štefanu od
Antona, roj. 18. 12. 1920, Kal nad Kanalom 61,
umrlemu 8. 5. 2003.
Na podlagi določila 206. člena Zakona o
dedovanju se poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo kot dediči v enem letu
od objave tega oklica. Po poteku tega roka
bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo in
zapuščinski postopek zaključilo po podatkih, s
katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 9. 7. 2004

Oklici pogrešanih
N 21/2004
Os-22300/04
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog Filomene Madon iz Grgarja št. 130, ki jo
zastopa odvetnica Krašovec Orel Maja iz Nove
Gorice, postopek o razglasitvi pogrešane za
mrtvo, in sicer Šuligoj Alojzijo Ivano iz Francije,
ki jo zastopa poseben skrbnik Milan Ternovec
iz Grgarja št. 141.
O pogrešani razen izpiska iz rojstne matične knjige, iz katerega je razvidno, da je bila
rojena v Grgarju dne 21. 6. 1907, ne obstaja
noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o
življenju in smrti pogrešane Šuligoj Alojzije Ivane roj. Širok, naj to javijo tukajšnjemu sodišču
v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešano
razlgasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 11. 8. 2004

Kolektivni delovni spori
Kd 5/2004
Os-20111/04
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na
podlagi 49. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem
Sindikat novinarjev Gospodarskega vestnika,
Dunajska cesta 5, Ljubljana in nasprotnim udeležencem GV Revije, Založništvo časopisov in
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Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 962/2004
Rg-17756/04
To sodišče je na predlog družbenika za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti
sklep:
družba Barve Lončar, trgovsko podjetje d.o.o. Celje, Gosposka 22/a, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenika z
dne 15. 6. 2004.
Premoženje družbe ostane družbeniku Košir Borisu stan. Savinova ul. 4, 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 18. 6. 2004
Srg 1097/2004
Rg-22285/04
Družba K & F, inženiring, storitve, proizvodnja in trgovina, d.o.o., s sedežem Levstikova 26, Žiri, vpisana na reg. vl. št. 1/04992/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzameta Kavčič
Franc in Kavčič Majda, oba Levstikova ulica
26, Žiri.
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 26. 7. 2004
Srg 02826/2004
Rg-14588/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče ne predlog družbe Kobal in Kobal trgovina d.n.o, Kolajbova ulica 3, Ljubljana, ki
jo zastopa notarka Nataša Erjavec iz Ljubljane, Tržaška cesta 2, za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Kobal in Kobal d.n.o., Kolajbova
ulica 3, Ljubljana, obavlja sklep:
družba Kobal in Kobal, trgovina d.n.o.,
Kolajbova ulica 3, Ljubljana, reg. št. vl.
1/33551/00, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu ustanovitljev z dne 8. 4. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
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Ustanovitlja sta Kobal Borut in Kobal Matejka, oba Kolajbova ulica 3, Ljubljana, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse premoženje prenese v celoti na
Kobal Boruta in Kobal Matejko.
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 24. 5. 2004
Srg 03751/2004
Rg-16464/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče ne predlog družbe Obir les, Podjetje za
trgovino na debelo in drobno d.o.o., Logatec,
Brod 5, za prenehanje družbe po skrajšanem
postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe
Obir les d.o.o., Logatec, Brod 5, obavlja sklep:
družba Obir les, Podjetje za trgovino na
debelo in drobno d.o.o. Logatec, Brod 5,
reg. št. vl. 1/20110/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanovitljev z dne 25. 3.
2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitlji so Kleč Zvonimira, Titova 18,
Logatec, Kuchar Peter, Eisenkappel 102, Eisenkappel, Avstrija, Petrovčič Marjeta, Tržaška
12f, Logatec in Stolz Fritz, Pristerhaus Gasse
22, Klagenfurt, Avstrija, z ustanovitvenim kapitalom 1,600.000 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 1,600.000 SIT prenese v celoti
na: Kleč Zvonimiro, Kuchar Petra, Petrovčič
Marjeto in Stolz Fritza.
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. 6. 2004
Srg 04416/2004
Rg-17485/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče ne predlog družbe Rašica – Storitve d.o.o, Zgornje Gameljne 20, Ljubljana, za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra družbe Rašica
– Storitve d.o.o., Zgornje Gameljne 20, Ljubljana, obavlja sklep:
družba Rašica – Storitve d.o.o., Zgornje
Gameljne 20, Ljubljana, reg. št. vl. 1/36813/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanovitljev z dne 20. 5. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitljica je Rašica Holding, d.d, Zgornje Gameljne 20, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 2,100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 2,100.000 SIT prenese v celoti
na Rašica d.d., Ljubljana.
Zoper sklep ustanoviteljice o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
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družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 6. 2004
Srg 03506/2004
Rg-19419/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe EBP – skladiščenje,
transport, špedicija d.o.o., Ljubljana, Šmartinska cesta 102, ki jo zastopak odvetnik Žiga
Klun, objavlja sklep:
EBP – skladiščenje, transport, špedicija d.o.o., Ljubljana, Šmartinska cesta 102,
reg. št. vl. 1/35835/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 14. 4.
2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbeniki so Centa Jože, Ljubljana, Ob
pristanu 2, Groboljšek Tomaž, Dušana Kvedra
10, Litija, Pilko Anton, Ljubljana, Tržna 3 in Stanič Aleksander, Lovska ulica 18, Ljubljana, ki
prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na družbenike v sorazmerju z deleži.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v
Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku
tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 7. 2004
Srg 03978/2004
Rg-19420/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče ne predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Spitﬁre, trgovina in storitve,
d.o.o. Ljubljana, TPC Murgle, Cesta v Mestni
log 55, obavlja sklep:
Spitﬁre, trgovina in storitve, d.o.o. Ljubljana, TPC Murgle, Cesta v Mestni log 55,
reg. št. vl. 1/23922/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 19. 5.
2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenica je Mira Šuštar (prej Lavrič),
Ljubljana, Ulica Koroškega bataljona 13, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na ustanoviteljico.
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 1. 7. 2004
Srg 04287/2004
Rg-20278/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče ne predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Rožnik d.o.o., podjetje za
trgovino, zastopanje, proizvodnjo in turizem,
Log, C. ob potoku 11, Brezovica pri Ljubljani, ki
jo zastopa notar Peter Meze, obavlja sklep:

Rožnik d.o.o., podjetje za trgovino, zastopanje, proizvodnjo in turizem, Log, C. ob
potoku 11, Brezovica pri Ljubljani, reg. št. vl.
1/17025/00, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 24. 5. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenici sta Capuder Karmen in Rožnik
Natalija, obe Log pri Brezovici, Cesta ob potoku
11, ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
ustanoviteljici 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 13. 7. 2004
Srg 05382/2004
Rg-20293/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče ne predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe ANT''R posredovanje,
nepremičnine, gradbeništvo, d.o.o. Ljubljana,
Trdinova 3, obavlja sklep:
ANT''R posredovanje, nepremičnine,
gradbeništvo, d.o.o, Ljubljana, Trdinova 3,
reg. št. vl. 1/27638/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 16.
6. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenik je Radovanovič Miodrag, Ljubljana, Ulica Hermana Potočnika 35, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na družbenika.
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 13. 7. 2004

Izgubljene listine
preklicujejo
Priglasitveni list
Bučar Avgust s.p., Sela 54, Dolenjske Toplice, priglasitveni list, opravilna št. 038/1152-94,
izdan dne 1. 1. 1995. gnj-162087
Cesar Silva, Cesta na Rožnik 11, Mozirje,
priglasitveni list, opravilna št. 35-0440/94, izdan
dne 7. 11. 1994. gne-162071
Elgrad Pižem k. d., Kapalniška 14, Brezovica pri Ljubljani, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 057389, reprezentativno obrtno dovolenje z
isto številko in kartico obrtnik. gnl-162235
Ferlič Jože s.p., Keršičev hrib 10, Trbovlje, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
039582/0148/00-66/1995, izdana dne 6. 3.
1995. gnv-162350
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Haskić Munir, Kampel 4E, Koper –
Capodistria, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
017025/1321/01-27/1999, izdana dne 17. 12.
1999. gnf-162566
Junež Martin, Cesta 1. maja 95, Jesenice,
priglasitveni list, opravilna št. 14-0829/96.
gnh-162239
Martin Željko s.p., Tribuče 1/a, Črnomelj,
priglasitveni list, opravilna št. 05-0495/95, izdan
dne 1. 1. 1995. gnh-162589
Mazi Valter, Prešernova 22, Ptuj,
priglasitveni list, opravilna št. 064-7545/2002,
izdan dne 27. 3. 2002. gnr-161979
Potočnik Rado, Grajska cesta 28A, Bled,
priglasitveni list, opravilna št. 44-38/94, izdan
dne 29. 12. 1993. gnq-161980
Sibila Velena Toni s.p., Tomšičeva 3,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 250558/94, izdan dne 30. 4. 1997. gne-162192
Simonič Janez s.p., Svržaki 1, Metlika,
priglasitveni list, opravilna št. 34023494, izdan
dne 25. 5. 1994. gnc-162069
Tomazin Borut, Trdinova 20, Novo mesto,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 011768/
0401700-48/1995 in obrtno dovolenje z isto
številko, izdana dne 6. 3. 1995. gnm-162409
Zidar Zvonko s.p., Sotelska cesta 50,
Rogaška Slatina, priglasitveni list, opravilna št.
54-0880/95, izdan dne 29. 3. 1995. gny-162322

Borbe Gordana, Zg. Duplak 30A, Spodnji Duplek, osebno izkaznico, št. 000929997.
gnh-162314
Bordon Julij, Montinjan 1, Marezige, osebno izkaznico, št. 001191215. gnf-162291
Božič Drago, Podnanos 74, Podnanos,
osebno izkaznico, št. 001398530. gnc-162419
Brcar Ljudmila, Spodnje gameljne 87,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001392945.
gng-162215
Brelih Vesna, Pešnica 51, Zgornja
Besnica, osebno izkaznico, št. 000899431.
gnu-162301
Briški Mirjana, Rimska cesta 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001141420.
gne-162467
Bujupi Samija, Cesta 24. junija 46, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000219874. gns-162378
Bukovec Miha, Adamičeva ulica 23, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001268912.
gno-162282
Burnik Breda, Koroška 6, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000758335. gnd-162643
Cergol Alma, Slape 20, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000067080. gnj-162162
Ciman Štefan, Ledine 121, Nova Gorica,
osebno izkaznico, št. 001283565. gnr-162279
Cvelbar Milan, Grilčeva 26, Idrija, osebno
izkaznico, št. 000743854. gny-162072
Čančar Kata, Zvezda 3, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000995953. gno-161982
Časl Primož, Cesta na Markovec 15,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001762693. gnl-162035
Čavž Nina, Linhartova 6, Mengeš, osebno
izkaznico, št. 000780064. gnh-162014
Čečko Marko, Zagrad 31/a, Celje, osebno
izkaznico, št. 000484010. gnk-162486
Černigoj
Luka,
Kolodvorska
16A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001791855.
gnp-162006
Demirović Azemina, Cesta dveh cesrajev
104/m, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001100045. gns-162678
Deu Vrečer Marija, Vinska gorica 1B,
Dobrna, osebno izkaznico, št. 000824923.
gnz-162471
Djukanović Karla, Ulica Jožefe Lackove
20, Ptuj, osebno izkaznico, št. 000817975.
gnr-162404
Djukanović Paula, Ulica Jožefe Lackove
20, Ptuj, osebno izkaznico, št. 000338329.
gnp-162406
Djukanović Saša, Ulica Jožefe Lackove
20, Ptuj, osebno izkaznico, št. 000375426.
gnq-162405
Drobnič Franc, Ulica bratov Učakar 92,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000741982.
gnt-162627
Drozg Stanislava, Ulica Frankolovskih žrtev 9, Celje, osebno izkaznico, št. 001579186.
gnk-162311
Džoja Ivo, Prušnikova 30, Maribor, osebno
izkaznico, št. 00039517. gnx-162498
Đuzelić Sanel, Pokopališka ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000273531.
gny-162147
Erlah Andrej, Snakovška cesta 18, Križe,
osebno izkaznico, št. 000483004. gnt-162077
Eržen Franc, Otalež 6, Cerkno, osebno izkaznico, št. 000695945. gnx-162073
Ferrari Mladen, Erjavčeva 12, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št. 000216077.
gnp-162081
Franjković Mitja, Gažon 79, Šmarje, osebno
izkaznico, št. 000200547. gnj-162287
Fras Slavko, Rozmanova ulica 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000379416. gns-162478
Gatej Irena, Savska 2, Lesce, osebno izkaznico, št. 001248632. gnl-162060

Potne listine
Amiti Naser, Rožna ulica 27, Ljubljana,
potni list, št. P00850409. gnz-162221
Ažman Franci, Braslovče 32, Braslovče,
potni list, št. P00859869. gnl-162185
Bajt Miha, Kočna 25, Blejska Dobrava, potni
list, št. P00285370. gnx-162273
Božič Domen, Bevke 190, Vrhnika, potni
list, št. P00771580. gni-162188
Černuta Barbara, Brdo št. 62, Bovec,
potni list, št. P00744610, izdala UE Tolmin.
gng-162040
Dedić Semir, Trubarjeva 24, Izola – Isola,
potni list, št. P00904928. gnn-162083
Djukanović Saša, Jožefe lackove 20, Ptuj,
potni list, št. P00167697. gnc-162494
Drobnič Franc, Ulica bratov Učakar
92, Ljubljana, potni list, št. P00070251.
gns-162628
Frelih Luka, Rozmanova 12, Ljubljana,
potni list, št. P00040309. gnf-162266
Gojković Snežana, Polanškova 27, Ljubljana, potni list, št. P00254517. gny-162697
Grujičić Nemanja, Celovška cesta 122,
Ljubljana, potni list, št. P00106936. gnl-162260
Istenič Andreja, Ulica bratov Martinec
17, Ljubljana, potni list, št. P00961962.
gnz-162121
Jazbec Katarina, Na Staje 15, Horjul, potni
list, št. P00772756. gnn-162008
Kosmač Miran, Miklošičeva ulica 4B,
Domžale, potni list, št. P00976397. gnv-162600
Košak Miro, Miklošičeva 34, Ljubljana, potni
list, št. P00715371. gnx-162473
Kovačič Košak Uršula, Miklošičeva
34, Ljubljana, potni list, št. P00009044.
gnw-162474
Kranjc Tinkara, Einspielerjeva 23, Ljubljana,
potni list, št. P00232436. gnd-162418
Kukar Vlasta, Stara cesta 14, Semič, potni
list, št. P00009667. gnh-162489
Lavrenčič Martina, Gradišče pri Vipavi 32C,
Vipava, potni list, št. P00522960. gni-162413
Ličina Senada, Na peči 6, Ljubljana, potni
list, št. P00688886. gnp-162231
Mikić Savo, Cesta dveh cesajev 104/u,
Ljubljana, potni list, št. P00878721. gni-162438

Mohor Jasna, Ul. Moše Pijada 8, Maribor,
potni list, št. P00976247. gnm-162134
Montes Manuel Alberto, Črniče 57, Črniče,
potni list, št. P00950565, izdala UE Ajdovščina.
gnz-162046
Odlazek Marko, Pečinska 5, Ljubljana, potni list, št. P00096764. gny-162447
Pehlić Enes, Kolonija 1. Maja 20, Trbovlje,
potni list, št. P00013707. gnb-162120
Petric Miha, Šegova ulica 16, Novo mesto,
potni list, št. P00094942, izdala UE Novo mesto. gnd-162068
Petrović Koren Nedeljka, Kotnikova 6A, Ljubljana, potni list, št. P00538922.
gnd-162168
Pevec Branislav, Tržaška 117, Logatec, potni list, št. P009496040. gnp-162610
Praznik Rok, Krekov trg 5, Celje, potni list,
št. P00668218. gnp-162156
Rota Lorena, Šared 23, Izola – Isola, maloobmejno prepustnico, št. AI 170781, izdala UE
Izola. gny-162272
Slak Ana, Trg prešernove brigade 3, Kranj,
potni list, št. P00048008. gnb-162020
Šincek Damir, Brest 69, Škoﬂjica, potni list,
št. P00774314. gng-162665
Špacapan Karmen, Bilje 18, Renče, potni
list, št. P00595831. gnp-162306
Tumara Marko, Dol pri Ljubljani 3,
Dol pri Ljubljani, potni list, št. P00957711.
gnq-162205
Virant Srečko, Ig 218/a, Ig, potni list, št.
P00148325. gny-162647
Ževart Viktorija, Efenkova 10, Velenje, potni
list, št. P00798501. gnp-162506
Žibret Mira, Linhartova 94, Ljubljana, potni
list, št. P00836108. gnm-162259

Osebne izkaznice
Abrahamsberg Milan, Ob Bistrici 8, Ribnica,
osebno izkaznico, št. 000207496. gnu-162126
Adžović Sabina, C. revolucije 1B, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 000540922. gns-162128
Ahačič Peter, Senično 19, Križe, osebno
izkaznico, št. 000099021. gnx-162048
Arnol Špela, Binkelj 38, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 001625003. gnn-162033
Augustinovič Željka, Igriška 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 001437953. gny-162222
Bajec Sanja, Vena Pilona 16, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št. 001188097.
gnb-162045
Bajt Gabriela, Zg. Bitnje 182, Žabnica,
osebno izkaznico, št. 1208330. gnb-162270
Banović Čedo, Mirje 3, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 370635. gng-162590
Bedič Janez, Budinci 17, Šalovci, osebno
izkaznico, št. 000113626. gng-162065
Bek Boštjan, Sp. Ščavnica 1, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 000421141.
gng-162415
Bergant Ana, Kosančeva ulica 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 001692687. gnq-162280
Bezjak Anita, Podvinci 51, Ptuj, osebno izkaznico, št. 001571800. gnv-162025
Biščak Ivan, Polje cesta XXXVIII / 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000515029.
gnq-162630
Blatnik Hauzler Helena, Gornji trg 35,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000403896.
gnf-162441
Bole Natan, Cesta na Markovec 16, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 001703888.
gnj-162037
Boltar Tjaša, Vrtojbenska cesta 19, Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št. 000473291.
gnr-162254

Stran

Stran
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Gatej Jure, Savska 2, Lesce, osebno izkaznico, št. 001246141. gnm-162059
Gatej Tina, Savska 2, Lesce, osebno izkaznico, št. 000825710. gnk-162061
Gjerkeš Andreja, Žitkovci 40, Dobrovnik
– Dobronak, osebno izkaznico, št. 001112586.
gne-162317
Gomboc Branko, Mačkovci 30, Mačkovci,
osebno izkaznico, št. 001330734. gni-162288
Gosak Alojz, Škalce 39, Slovenske Konjice,
osebno izkaznico, št. 000144010. gnj-162066
Grčar Boris, Miren 71, Miren, osebno izkaznico, št. 000244370. gnf-162416
Gregl Veronika, Sodarska pot 5, Bizeljsko,
osebno izkaznico, št. 000611145. gno-162507
Gregorc Franc, Ropretova 14, Mengeš,
osebno izkaznico, št. 000877189. gnj-162262
Gregorec Maks, Podlehnik 44, Podlehnik,
osebno izkaznico, št. 000529160. gnr-162029
Grubelnik Boža, Gradiška 43, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 001556541.
m-1068
Guček Nal, Novi trg 4, Celje, osebno izkaznico, št. 001273918. gnp-162481
Herksel Egidija, Ob sotočju 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000102010. gng-162190
Hozjan Jožef, Ivana Turšica8, Sežana,
osebno izkaznico, št. 001105860. gnh-162039
Hramec Jožef, Spodnje Grušovlje 8, Šempeter v Savinjski dolini, osebno izkaznico, št.
000677277. gnz-162096
Hrast Jordan, Livek 16/b, Kobarid, osebno
izkaznico, št. 001162280. gnt-162052
Hrnjački Đorđe, C. Borisa Kraigharja 1,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000431900.
gni-162063
Hromc Anica, Šmartinska 269, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000526302. gnl-162010
Hrvatin Rudolf, Cesta na Markovec 55,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000413002. gnr-162129
Hudorovac Vinko, Velika Loka 60, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 000221481. gny-162247
Ilić Ivica, Čufarjeva 6, Vojnik, osebno izkaznico, št. 001012536. gni-162313
Ilijevec Anica, Knafelčeva 26, Maribor, osebno izkaznico, št. 001509489. gnn-162158
Ivanuš Bor, Mlinska pot 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000912100. gny-162372
Jamnik Samo, Ul. Anke Salmič 70,
Leskovec pri Krškem, osebno izkaznico, št.
000202842. gnf-162391
Janežič Jože, Šišenska 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000699843. gng-162440
Janežič Marija, Ivana Siliča 2B, Šempeter
pri Gorici, osebno izkaznico, št. 000865133.
gnw-162249
Jelovčan Alojzij, Cesta na Rupo 3, Kranj,
osebno izkaznico, št. 000025296. gnb-162620
Jelovčan Ivana, Cesta na Rupo 3, Kranj,
osebno izkaznico, št. 000025309. gnc-162619
Jevšnik Karol, Laze 52/c, Velenje, osebno
izkaznico, št. 001507729. gnv-162500
Jevšnik Martina, Laze 52/c, Velenje, osebno izkaznico, št. 001750503. gnu-162501
Jud Ana, Kokrški log 7, Kranj, osebno izkaznico, št. 000109043. gnf-162616
Kakovič
Petra,
Koseze
27,
Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001514931. gno-162082
Kalan Franc, Grad 7, Cerklje na Gorenjskem, osebno izkaznico, št. 001598308.
gnh-162618
Kalan Marija, Huje 31, Kranj, osebno izkaznico, št. 000310179. gnj-162187
Kalazić Branka, Liškova ulica 70, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000165080.
gnn-162408
Kaligarič Peter, Cetore 27, Izola – Isola,
osebno izkaznico, št. 000976404. gnw-162299
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Kaligaro Ivan, Ločka cesta 26, Črnomelj,
osebno izkaznico, št. 001333001. gns-162178
Kaltnekar Tamara, Krvavi potok 38, Kozina, osebno izkaznico, št. 001012725.
gng-162490
Kapele Jože, Mala Sela 3, Adlešiči, osebno
izkaznico, št. 000707347. gnl-162485
Kaučič Irena, Senčak pri Juršincih 16,
Juršinci, osebno izkaznico, št. 000200279.
gno-162382
Kladnik Peter, Planina 25, Ljubno ob
Savinji, osebno izkaznico, št. 001649227.
gnq-162055
Klemenčič Stanislav, Mrtvice 54B, Leskovec
pri Krškem, osebno izkaznico, št. 001225046.
gnl-162085
Knep Mitja, Gatina 5, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001715442. gns-162653
Kodrič Rihard, Veliki Podlog 7, Leskovec
pri Krškem, osebno izkaznico, št. 000325738.
gnd-162493
Kološa Jožef, Krčevinska 45, Maribor, osebno izkaznico, št. 001596320. gne-162092
Konič Benjamin, Orehovje 28, Miren, osebno izkaznico, št. 000920852. gnu-162051
Kosajnč Boštjan, Vinarska ulica 29, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št. 001622826.
gne-162617
Kovačev Mario, Lormanje 4, Lenart v Slov.
goricah, osebno izkaznico, št. 001734400.
gnc-162319
Kovačič Tjaša, Petrušnja vas 28, Šentvid
pri Stični, osebno izkaznico, št. 000887294.
gnk-162411
Kovačič Vlado, Viška 53, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001324299. gnr-162429
Kresevič Edi, Račice 62, Podgrad, osebno
izkaznico, št. 669757. gnp-162031
Kukovič Darja, Milčinskega ulica 6, Celje,
osebno izkaznico, št. 001479726. gne-162442
Kulnik Julijana, Poljanska 14, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000238669.
gny-162197
Lah Franc, Brezje pri Ločah 8, Loče pri
Poljčanah, osebno izkaznico, št. 000438699.
gnq-162480
Lavrič Aleš, Zalog 5, Kresnice, osebno izkaznico, št. 001330910. gni-162088
Lavrič Marjanca, Gregorčičeva 27, Bled,
osebno izkaznico, št. 000827806. gnn-162058
Leban Mitja, Gregorčičeva 4, Tolmin, osebno izkaznico, št. 000688531. gnd-162443
Leben Igor, Novakova 3, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001725764. gns-162253
Lenič Katarina, Hudovernikova 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001719600.
gnr-162004
Lesjak Matin, Moškanjci 46B, Gorišnica,
osebno
izkaznico,
št.
000904193.
gno-162407
Leskovec Anja, Jakča 2, Logatec, osebno
izkaznico, št. 001280418. gnm-162709
Leskovec Anton, Črtomirova ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000011889.
gnu-162151
Lieber Boris Ludvik, Srednje Gameljne
32E, Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
001452160. gnd-162018
Lipovac Cveta, Rojčeva 21, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000030395. gnf-161991
Lojk Damjana, Črniče 57, Črniče, osebno
izkaznico, št. 000261183. gny-162047
Loredan Marko, II prekomorskih birgad
29D, Koper – Capodistria, osebno izkaznico,
št. 000769142. gns-162428
Lukić Nataša Marija, Prvomajska 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 456289.
gnw-162674
Luthar Pavla, Kunaverjeva 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000571669. gnd-162368

Madjar Leon, Spodnja ulica 48, Lendava
– Lendva, osebno izkaznico, št. 001708650.
gnd-162318
Magyar Vika, Vinji vrh 251, Škocjan, osebno izkaznico, št. 001617982. gnw-162374
Mali Gregor, Reška cesta 17, Kozina, osebno izkaznico, št. 001345853. gng-162390
Malovrh Marija, Lavričeva 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000419769. gnr-162154
Markun Mateja, Ul. Franca Rozmana
Staneta 4, Kranj, osebno izkaznico, št.
000889278. gnq-162455
Mašera Bernarda, Gorkičeva 18, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 001448607. gnx-162698
Medle Jožica, Tržaška 332/e, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 562342. gnx-162673
Mignozzi Katja, S. Mašere 15, Nova Gorica,
osebno izkaznico, št. 001524381. gnj-162412
Mihelič Silva, Vrhovčeva 6B, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000452556. gnx-162123
Mijatović Mićo, Moškričeva 34, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 001304462. gnz-161971
Miklavčič Marija, Slavniška cesta 8,
Kozina, osebno izkaznico, št. 000597863.
gnn-162133
Mikolič Tamara, Kampel 85, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št. 001214953.
gnx-162298
Mikuž Ivan, Tržaška 392, Brezovica pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 000007960.
gnl-162435
Mlinar Tomislav, Rakitna 105, Preserje,
osebno
izkaznico,
št.
000768114.
gnm-162634
Močnik Andrejka, Ul. Tolminskega punta
1, Tolmin, osebno izkaznico, št. 000273627.
gnl-162285
Modic Martin, Pot na Polšco 37,
Krško, osebno izkaznico, št. 000690273.
gnm-162384
Molar Lucjan, Kromberk, Iztokova 19, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001475291.
gnt-162302
Mrak Manja, Erbežnikova 20, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1432810. gnm-162684
Mrakič
Martin,
Mariborska
124,
Dravograd, osebno izkaznico, št. 001452935.
gnb-162095
Mramor Tatjana Marija, Kolodvorska 18A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000426820.
gnb-162195
Naraločnik Mojca, Šmihel 12, Mozirje, osebno izkaznico, št. 001617195. gni-162263
Nikolić Radomir, Ul. Slavka Gruma 58,
Novo mesto, osebno izkaznico, št. 000401281.
gnd-162043
Nikolić Simeunić Suzana, Zelena pot 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000592878.
gns-162003
Novak Stanko, Dolga lesa 10, Ormož, osebno izkaznico, št. 000805872. gnr-162054
Novak Tjaša, Podpeška cesta 197,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
001689702. gnf-162166
Ognjanović
Radoš,
Koroška
63,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000202111.
gnz-162496
Orel Andrej, Vipavska 17, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000187592.
gnt-162127
Osmankić Emina, Povšetova 36, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000381245. gny-162022
Pavšič Albina, Gorje 21, Cerkno, osebno
izkaznico, št. 000231652. gnk-162036
Pažon Maja, Mariborska cesta 40, Selnica
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 001392780.
gnc-162094
Pepevnik Tadej, Plintovec 1/a, Zgornja
Kungota, osebno izkaznico, št. 001229383.
m-1032
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Perger Karina, Vrablova ulica 66, Maribor,
osebno izkaznico, št. 000228646. gnj-162462
Peserl Majda, Ranca 23/a, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 001783860.
m-1044
Peterlin Jure, Puterlejeva ulica 19, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1145133. gno-162682
Petročnik Jožefa, Zavetiška 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 001717582. gnn-162658
Petrović Smiljko, Borova vas 25, Maribor,
osebno izkaznico, št. 001428110. gnr-162079
Pevec Branislav, Tržaška 117, Logatec,
osebno izkaznico, št. 001590738. gnk-162611
Pfeifer Jaka, Podvin pri Polzeli 5, Polzela, osebno izkaznico, št. 001577900.
gnu-162101
Pintar Ivana, Tominčeva 11, Solkan, osebno
izkaznico, št. 001405286. gnu-162251
Plank Darja, Pešnica 55, Šentjur, osebno
izkaznico, št. 001464761. gnh-162264
Plesec Gregor, Škrilje 81, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001778831. gng-162265
Podlesnik Cvetko, Stari trg 280, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 000184459.
gne-162067
Podržaj Damijan, Ulica 25. maja 35, Prestranek, osebno izkaznico, št. 000162704.
gnh-162339
Pogačar Jože, Ptujska gora 77, Ptujska Gora, osebno izkaznico, št. 001409955.
gnt-162027
Pogačnik Ivo, Videm 24, Dol pri Ljubljani,
osebno izkaznico, št. 000263601. gnk-162086
Popović Vladimir, Bobkova 19, Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št. 000504814.
gnk-162386
Povše Peter, Klada 8, Ig, osebno izkaznico,
št. 001755047. gnk-162186
Premzl Marko, Starše 75A, Starše, osebno
izkaznico, št. 000291916. gnv-162475
Prezelj Antonija, Zelena pot 23, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 220370. gnl-162710
Primc Andrej, Ig 236, Ig, osebno izkaznico,
št. 001228407. gni-162213
Prinoza Primož, Radež 4, Loka pri Zidanem Mostu, osebno izkaznico, št. 000254592.
gnq-162080
Quraish Mohammed Nury, Levstikova ulica 1, Žalec, osebno izkaznico, št. 001693404.
gnu-162076
Ramić Fikreta, Sketova 5/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 001699367. gnl-162660
Redžepi Gani, Rožičeva 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000455865. gnq-162155
Rehbergar Andrej, Spodnje Pirniče 16,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001057853.
gno-162607
Remše Denis, Na trgu 18, Mozirje, osebno
izkaznico, št. 001288906. gnj-162437
Repar Luka, Tonijeva ulica 8, Škoﬂjica,
osebno izkaznico, št. 001385365. gnt-162602
Repe Bogomir, Spodnje gorje 61/a, Zgornje Gorje, osebno izkaznico, št. 000063558.
gnj-162062
Resman Nina, Zasavska 18, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001167709. gnv-162150
Rober Matija, Perkova 18, Domžale, osebno izkaznico, št. 001600924. gnp-161956
Robida Ivanka, Strossmayerjeva ulica 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000426446.
gnb-162595
Roškar Robert, Keleminova 2, Maribor,
osebno izkaznico, št. 000379326. gnx-162098
Rožman Tomislav, Kapelska cesta 66,
Radenci, osebno izkaznico, št. 001386677.
gno-162432
Saksida Lucija, Zalošče 27, Dornberk, osebno izkaznico, št. 001459033. gnq-162305
Sapač Klaudija, Murski Petrovci 16, Tišina, osebno izkaznico, št. 001404997.
gnm-162584

Urh Anton, Stara Fužina 129, Bohinjsko
Jezero, osebno izkaznico, št. 000312040.
gne-162417
Urlep Dejan, Preša 28, Majšperk, osebno
izkaznico, št. 000226654. gnv-162125
Vardjan Marlenka, Trsenjakova 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000191763. gnc-162194
Vatovec Andrej, Kidričevo naselje 3, Postojna, osebno izkaznico, št. 001771708.
gnu-162426
Verdel David, Zavrh pri Galiciji 9, Žalec,
osebno izkaznico, št. 001403947. gnh-162464
Verlek Lidija, Zg. Hajdina 12A, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001489412. gnr-162604
Vesel Tanja, Goljek 5, Trebnje, osebno izkaznico, št. 000236065. gnz-162646
Vetrih Ivica, Erjavčeva 5, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000115150. gnu-162701
Vidmar Boštjan, Maistrova ulica 8/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000857200.
gnu-162401
Vode Dunja, Glavarjeva 78, Komenda,
osebno izkaznico, št. 000425570. gni-162688
Vode Simon, Glavarjeva 78, Komenda,
osebno izkaznico, št. 000528651. gnk-162686
Vogrinec Boštjan, Zabovci 12, Markovci,
osebno izkaznico, št. 001510184. gns-162028
Voh Štefan, Zg. Ponikva 38, Žalec, osebno
izkaznico, št. 000752966. gnf-162491
Vozlič Jasna, Zadobrova 61, Škofja vas,
osebno izkaznico, št. 001364640. gny-162497
Vozlič Mira, Šafarsko 43A, Ljutomer, osebno izkaznico, št. 000619169. gnt-162427
Vrečko Mihael, Jurklošter 9, Jurklošter,
osebno izkaznico, št. 000673078. gnv-162075
Vrečko Valerija, Šmartno 5, Šmartno na
Pohorju, osebno izkaznico, št. 000234830.
gnp-162656
Zupančič Loti, Kotnikova ulica 32, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000729045. gny-162297
Žagar Barbara, Goriča vas 20, Ribnica,
osebno izkaznico, št. 602979. gnl-162210
Žerjav Andrej, Hruševska 78/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1121713. gno-162207
Žganjar Zdenko, Drenovec 16, Zavrč, osebno izkaznico, št. 001075320. gno-162307

Sevšek Martin, Prelska 23, Velenje, osebno
izkaznico, št. 000100285. gng-162465
Simčič Igor, Belsko 37A, Postojna, osebno
izkaznico, št. 001598491. gni-162138
Sirol Boštjan, Bilčeva pot 7, Ilirska Bistrica,
osebno izkaznico, št. 000520676. gnc-162269
Skokić Eva, Šišenska 11, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000363130. gnx-162148
Sladič Slađana, Hruševska cesta 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 517427. gnh-162614
Slapšak Klemen, Padež 5, Laško, osebno
izkaznico, št. 000995033. gnp-162131
Sluga Aleksander, Jagodje 57, Izola – Isola, osebno izkaznico, št. 000426430.
gnp-162056
Smole Darja, Sladki vrh 40/a, Sladki Vrh,
osebno izkaznico, št. 000263231. m-1041
Stare Mateja, Zgornje Pirniče 40/c, Medvode, osebno izkaznico, št. 000209642.
gnb-162695
Starin Matjaž, Pot na Fužine 33, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000366703.
gnh-162439
Steblovnik Konrad, Rečica ob Paki 37,
Šmartno ob Paki, osebno izkaznico, št.
000390741. gnn-162483
Stopar Ana, Črneče 27, Dravograd, osebno
izkaznico, št. 000618666. gnt-162477
Struna Roman, Škrlovica 3, Velike Lašče,
osebno izkaznico, št. 001429200. gnf-162041
Studen Marko, Levstikov trg 4A, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000252859. gnr-162179
Šink Andrej, Kovinarsko naselje 2,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001267563.
gno-162032
Šink Valentina, Linhartova 68, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000415977. gnv-162400
Šinkovec Valentina, Čekovnik 2, Idrija,
osebno izkaznico, št. 001777802. gni-162588
Škrjanc Zdenka, Sadinja vas 15, LjubljanaDobrunje, osebno izkaznico, št. 001318685.
gnj-162612
Škrjanec Mateja, Detelova 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 001034258. gnz-162021
Špiclin Stanko, Gornja Bistrica 183, Črenšovci, osebno izkaznico, št. 001045040.
gnq-162030
Šteﬁč Andrej, Dragučova 34, Pernica, osebno izkaznico, št. 000824292. gnp-162456
Štrukelj Vera, Trotkova 9, Benedikt, osebno
izkaznico, št. 000755725. gnm-162084
Štumberger Boris, Ribiška pot 5, Dravograd, osebno izkaznico, št. 001299172.
gnd-162093
Tancig Simona, Suhadolčanova 53,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001450493.
gni-162163
Ternik Natalija, Spodnja korena 34, Zgornja Korena, osebno izkaznico, št. 001443668.
gno-162132
Tomc Maja, Ulica bratov Učakar 110,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000269349.
gnk-162636
Tomšič Primož, Bač 133, Knežak, osebno
izkaznico, št. 1368468. gnq-162605
Toplikar Silva, Branik 42, Branik, osebno
izkaznico, št. 001019896. gnw-162424
Trajković Miodrag, Trinkova 2, Piran
– Pirano, osebno izkaznico, št. 000662262.
gnr-162304
Tratnik Anton, Dol Pod Goko 11, Frankolovo,
osebno izkaznico, št. 695203. gnw-162274
Trček Janez, Rovte 148, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 000656303. gnj-162637
Trstenjak Iris, Boreci 47/a, Križevci pri
Ljutomeru, osebno izkaznico, št. 001306807.
gne-162042
Tumara Marko, Dol pri Ljubljani 3, Dol
pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 1615447.
gnp-162206

Stran

Vozniška dovoljenja
Ademović Irena, Lormanje 4, Lenart v Slov.
goricah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 692010, reg. št. 7527, izdala UE Lenart.
gnz-162196
Adžović Sabina, Cesta revolucije 1B, Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S1175185, izdala
UE Jesenice. gnl-161960
Avguštinčič David, Gradac 112, Gradac,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1516477,
reg. št. 5386, izdala UE Metlika. gnx-162198
Babić Ale, Taborska ceta 32A, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S1755360, reg. št. 15429, izdala UE Grosuplje.
gnf-162191
Banović Čedo, Mirje 3, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1352570, reg. št.
229959, izdala UE Ljubljana. gnv-162575
Bartolj Jasna, Levstikova 12, Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 00119387,
reg. št. 8309, izdala UE Trebnje. gnf-162366
Bečić Maid, Polje, Cesta VI/28, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1869303, reg. št. 260764, izdala UE Ljubljana.
gnq-162580
Berce Katarina, Vodnikova 14, Dornberk,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 37715,
izdala UE Nova Gorica. gno-161957
Bernjak Elek, Radovci 60, Grad, vozniško
dovoljenje, reg. št. 1962. gnp-162181
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Biščak Ivan, Polje cesta XXXVIII / 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1487851, reg. št. 140213. gnr-162629
Blagus Emanuel, Beblerjev trg 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1042550,
reg. št. 209801. gnb-161970
Bogataj Rajko, Clevelandska ulica 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1011286, reg. št. 204935, izdala UE Ljubljana.
gnw-162449
Brekih Vesna, Pešnica 51, Zgornja Besnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1619100,
reg. št. 7001. gnx-162173
Briški Mirjana, Rimska cesta 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1964598, reg. št. 134344, izdala UE Ljubljana.
gnf-162466
Brodnik Aleš, Velika Loka 33, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1953331, reg. št. 29433, izdala UE Grosuplje.
gnr-162454
Brodnik Primož, Velika Loka 33, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
S 1522790, reg. št. 20015, izdala UE Grosuplje. gns-162453
Buzar Jure, Ljubljanska cesta 20, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
26649. gno-162582
Cizerle Danica, Ravno 15, Dobje pri Planini,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S921166,
reg. št. 7207, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnf-162316
Čačič Darko, Kvedrova 7, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI22759, reg. št. 19846. gnq-162330
Čečko Marko, Zagrad 31/a, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 181622, reg. št.
29695. gnj-162487
Čretnik Simon, Socka 9, Nova Cerkev, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. A 1515680, reg.
št. 44354. gns-162503
Deu Vrečer Marija, Vinska gorica 1B,
Dobrna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1515422, reg. št. 24737. gny-162472
Dobnik Alojz, Dolga gora 28, Ponikva, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 4589,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnt-162102
Drnolšek Davorin, Loke 24, Tabor, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S001441309, izdala UE
Žalec. gni-162463
Drobnič Franc, Ulica bratov Učakar 92,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BCGH, št. S1822424, reg. št. 62546.
gnu-162626
Dvanajščak Aglaja, Ulica Moša Pijade 23/b,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1278152, reg. št. 104116, izdala UE Maribor.
gnp-162381
Đogić Đevad, Mestni trg 24, Višnja Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1262427, reg.
št. 15977, izdala UE Grosuplje. gnq-162430
Đurić Zoran, Podmilščakova ulica 51,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1320099, reg. št. 38686. gnw-162624
Favento Mirjana, Vena Pilona 7, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 33959, reg. št. 19400. gno-162182
Felbar Simon, Filovci 126, Bogojina, vozniško dovoljenje, št. S976756, reg. št. 28591.
gne-162117
Festić Lejla, Strossmayerjeva ulica 34, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGHG, št. S
11226704, reg. št. 110777, izdala UE Maribor.
gnt-162502
Fink Suzana, Prečna 11, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 24960, izdala UE Novo mesto. gnj-161962
Frankovič Dejan, Srednja pot 8, Semič,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 10757,
izdala UE Črnomelj. gny-162672
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Fras Slavko, Rozmanova ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 544820, reg. št. 14714, izdala UE Ljubljana.
gnr-162479
Gabršček Simon, Bevkova 70, Deskle, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 93/2004. gnm-162309
Gartner Gašper, Breznikova ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1762518, reg. št. 215147. gns-162278
Gerčar Urška, Gimnazijska cesta 15D, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12959, izdala UE Trbovlje. gnb-162570
Gerkšič Ivan, Vrtna 8, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9805, izdala
UE Izola. gnw-161999
Gmajnič Anton, Dečno selo 17/a, Artiče,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št.
12460, izdala UE Krško. gnv-162175
Gorjup Jožef, Mlakarjeva 73, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S676141, reg. št.
11271, izdala UE Domžale. gnh-162189
Goropevšek Milan, Loke 38, Tabor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1757660, izdala
UE Žalec. gno-162157
Gortnar Jure, Zg. Bela 15, Preddvor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h GH, št.
S1909166, reg. št. 58361, izdala UE Kranj.
gnt-162577
Grčar Boris, Miren 71, Miren, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 45432, izdala UE
Nova Gorica. gno-162332
Grdadolnik Jože, Skopčeva ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S1587087, reg. št. 149297. gnh-162668
Green Jodi Lynne, W. Davies Eldridge
1, Towa, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1367386, reg. št. 232599. gns-162303
Grošelj Valentin, Pot za Bistrico 50, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S1974031, reg. št. 19210, izdala UE
Domžale. gnb-162445
Honomihl Marko, Col 83, Col, vozniško dovoljenje, št. S000784421, reg. št. 14304, izdala
UE Ajdovščina. gnn-162608
Hozjan Boštjan, Ulica 28. maja 61,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1822738, reg. št. 262896, izdala UE Ljubljana.
gnm-162009
Hudorovac Vinko, Velika Loka 60,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1398189, reg. št. 22450, izdala UE Grosuplje.
gnz-162246
Hudorovič Romana, Gazice 29, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1389800,
reg. št. 16898, izdala UE Brežice. gnz-162321
Hyseni Brahim, Likozarjeva 23, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S1932435,
reg. št. 25905. gnu-162351
Hyseni Ljubica, Likozarjeva 23, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S807204, reg.
št. 32301. gnq-162355
Ileršič Jana, Gerbičeva 40, Cerknica, vozniško dovoljenje, št. S1427704, reg. št. 7351,
izdala UE Cerknica. gnm-162109
Ilijevec Anica, Knafelčeva 26, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S1665156, reg. št. 47245. gnm-162159
Jakob Danijel, Paka 16, Vitanje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9147.
gnl-162385
Jazbec Katarina, Na Staje 15, Horjul, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S1996247.
gno-162007
Jelovčan Alojzij, Cesta na Rupo 3, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S641428,
reg. št. 18602, izdala UE Kranj. gnz-162621
Jevšnik Karol, Laze 52C, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S001558309, reg.
št. 31629, izdala UE Velenje. gnc-162044

Kabashi Ramon, Prisoje 3, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 1500964, reg. št. 47028, izdala UE Koper.
gnm-162234
Kamenčič Denis, Smaregljeva 12, Izola
– Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11525, izdala UE Izola. gnm-161959
Karadžić Alisa, Cesta dveh cesarjev 108/d,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1825751, reg. št. 263203, izdala UE Ljubljana.
gnh-162364
Kastelic Ivan, Seliškarjeva 5, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S1755702, reg. št. 2384, izdala UE Grosuplje.
gnx-161998
Kastelic Ivan, Drnovo 30, Leskovec pri Krškem, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
reg. št. 10336. gnw-162053
Kelher Suzi, Titova cesta 88, Senovo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 19802.
gni-162488
Kenk Matjaž, Martina Krpana ulica 26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1610895, reg. št. 29364, izdala UE Ljubljana.
gnw-162574
Klepac Jure, Slivna 15, Vače, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1432653, izdala UE
Litija. gng-162140
Kličič Sajid, Stranska pot III/8, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S161590, reg.
št. 14516, izdala UE Grosuplje. gnb-162599
Knep Mitja, Gatina 5, Grosuplje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S1566122, reg. št.
252190, izdala UE Ljubljana. gnt-162652
Kodrič Rihard, Veliki Podlog 7, Leskovec pri
Krškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9424. gnb-162495
Kotnik Dušanka, Tomšičeva 37, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 767. gnc-161969
Kotorri Faradin, Pod Trško goro 27, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, reg. št. 38635. gnx-161973
Kovač Luka, Ulica bratov Učakar 136,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1297319, reg. št. 207194. gnw-162124
Kozlović Marinela, Topolovec 21, Gračišče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S190166,
reg. št. 18864, izdala UE Koper. gng-162115
Kozole Martin, Planina pri Sevnici 76, Planina pri Sevnici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 13052, izdala UE Šentjur pri Celju.
gns-162103
Kresnik Danijel, Trnava 11, Gomilsko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1082114, izdala UE Žalec. gno-162457
Kuhar Darja, Razgor pri Žabjeku 31,
Laporje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S0001882868, reg. št. 25156, izdala UE
Slovenjska Bistrica. gnr-162329
Kuralt Gregor, Zgornji Brnik 50B, Cerklje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. A do
50 km/h BGH, št. S1997710, reg. št. 41856.
gni-162638
Kužnik Anton, Glavna ulica 104,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 15578, izdala UE Lendava.
gnm-162034
Lah Pavel, Šibeniška ulica 19, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. A od 50km/h BGH, št.
S2056547, reg. št. 9069, izdala UE Ajdovščina.
gnw-162074
Lajić Dalibor, Begunje 160, Begunje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. 1. letnika
Srednje elektro, strojne šole v Kranju, št. 1995.
gns-162228
Lampič Matej, Mala Loka 11, Velika Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1296412,
reg. št. 37930, izdala UE Novo mesto.
gnm-162209
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Lavrič Marjanca, Gregorčičeva 27, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S1934449,
reg. št. 5113. gnd-161968
Ljubec Boštjan, Sp. Hajdina 54A, Hajdina,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S1245625, izdala UE Ptuj. m-1052
Lončar Sonja, Selo pri Vodicah 1, Vodice,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
2029237, reg. št. 65181, izdala UE Ljubljana.
gnr-162379
Lotrič Janka, Podlubnik 230, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 5080,
izdala UE Škofja Loka. gnn-162308
Marin Nenad, Sončno nabrežje 10A,
Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 12695, izdala UE Izola.
gnf-161966
Markež Stanislav, Bišečki vrh 61, Trnovska
vas, vozniško dovoljenje, kat. AFGH, reg. št.
1099582, izdala UE Ptuj. gny-161997
Marzidovšek Milan, Dol pod Gojko 17A,
Frankolovo, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S001888561, reg. št. 14678.
gns-162078
Matošević Frano, Bernetičeva 4, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, št. SI53959,
reg. št. 27643. gni-162113
Matuš Dejan, Maistrova ulica 5, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1377578, izdala
UE Ptuj. gnp-162106
Mervič Aleš, Cankarjeva 76, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 47992.
gnm-162184
Mihovec Dejan, Šutna 92, Žabnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S600585, reg. št.
42722, izdala UE Kranj. gnc-162644
Mikolič Tamara, Kampel 85, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
24208, reg. št. 26461. gnu-162176
Mikulec Rajko, Cankarjeva ulica 39, Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S002071306, reg. št. 8779, izdala UE Trebnje.
gnw-162024
Milić Slobodan, Tominškova ulica 64,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1589184, reg. št. 79867, izdala UE Ljubljana.
gnf-162591
Mlinar Tomislav, Rakitna 105, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S1822931,
reg. št. 158809. gnn-162633
Mlinarič Aleš, Skadanščina 2, Materija, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 14570,
izdala UE Sežana. gne-161967
Močnik Nejka, Most na Soči 24A, Most na
Soči, vozniško dovoljenje, reg. št. 1461284, izdala UE Tolmin. gni-161963
Mravlja Marko, Strahin 72, Naklo, vozniško
dovoljenje, kat. ABCGH, št. S1533067, reg. št.
29175, izdala UE Kranj. gnk-162361
Nemet Franc, Glavna ulica 2, Lendava –
Lendva, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 813, izdala UE Lendava. gnm-162459
Nikolić Simeunić Suzana, Zelena pot 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1749270, reg. št. 258525. gnt-162002
Novinšek Marijan, Paka 30C, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BCGH, št.
S001961222, reg. št. 30294, izdala UE Velenje.
gnb-162320
Očakar Rajko, Prečna ulica 3, Šmartno pri
Litiji, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1880016, izdala UE Litija. gnx-162373
Ortar Blanka, Zatolmin 1D, Tolmin, vozniško
dovoljenje, št. S1669269. gnl-162335
Padežnik Matija, Preglov trg 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1298356,
reg. št. 226176. gnx-162023
Pančur Anton, Cesta treh talcev 14A, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 81,
izdala UE Kamnik. gnd-162268

Rutar Ivan, Volče 22, Košana, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št. 2058.
gnn-161958
Savič Stevan, Brodarjev trg 15, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S1593316, reg. št. 14574. gng-162165
Sevšek Martin, Belska 23, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BCEFGH, št.
S 001447497, reg. št. 7272. gnr-162504
Sikole Staša, Pečovje 9B, Štore, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S1893039, reg. št.
51566. gng-162090
Simčič Igor, Belsko 37A, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 5306.
gnh-162139
Slabajna Valentina, Balantičeva ulica 2,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000309231, reg. št. 26460, izdala UE Domžale.
gnv-162375
Sladič Slađana, Hruševska cesta 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1778440, reg. št. 187231, izdala UE Ljubljana.
gni-162613
Sluga Viktorija, Leskovec 24, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 914575,
reg. št. 86054. m-1038
Spudić Vojko, Vojna vas 21, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11760, izdala UE Črnomelj. gni-162038
Srdoči Majer Zlatka, Kristan vrh 96, Podplat,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 780183,
reg. št. 8905, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnk-162586
Srebrnič Jordan, Šolska ulica 48, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BCE, reg. št.
28501. gnj-162337
Stipetič Niko, Ilčeva ulica 12, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S1569658, reg. št.
40991, izdala UE Ptuj. gnn-162358
Stojilković Goran, Trubarjeva cesta 74,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h BGH, št. S1709882, reg. št. 257855.
gnc-162144
Šager Matej, Finžgarjeva ulica 6,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001199706, reg. št. 32454, izdala UE
Domžale. gnb-162245
Šifrar Seta, Žiče 25A, Loče pri Poljčanah,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 15508.
gnv-162050
Škoberne Janja, Harije 87, Ilirska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S205954,
reg. št. 5123, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnd-162193
Šlamberger Martin, Dobovec pri Rogatcu
44, Rogatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 9289. gne-162392
Štefančič Maja, Peričeva ulica 31, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S2083255,
reg. št. 154991. gnh-162664
Štefanec Jožef, Lončarovci 9/a, Križevci
pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S 1984893, reg. št. 6465, izdala
UE Ljutomer. gnq-162180
Šteﬁč Andrej, Dragučova 34, Pernica, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S 176117, reg. št. 98873, izdala UE Maribor.
gnw-162499
Tešič Marija, Prvomajska 3, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 45530.
gnk-161961
Tomc Gašper, Slovenska cesta 55/c, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1352766, reg. št. 232003, izdala UE Ljubljana.
gnn-162708
Tomc Maja, Ulica bratov Učakar 110, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1489769, reg. št. 244725, izdala UE Ljubljana.
gnl-162635

Pavlin Miha, Cankarjeva 58, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 45780,
izdala UE Nova Gorica. gni-162363
Pehlić Zijad, Bosanska Krupa, Hodžinac,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BCGH,
št. S 1918464, reg. št. 266057, izdala UE Ljubljana. gnc-162394
Pepevnik Tadej, Plintovec 1/a, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1241814, reg. št. 5565. m-1033
Pergarec Peter, Ob Radoljni 99, Lovrenc
na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000026149, reg. št. 1265, izdala UE Ruše.
m-1064
Pernič Aleš, Bonini 14, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 26734, reg. št. 190960, izdala UE Koper.
gnw-162174
Peserl Majda, Ranca 23/a, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S
249254, reg. št. 6272. m-1043
Peterlin Jure, Puterlejeva ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1190546, reg. št. 148869, izdala UE Ljubljana.
gnp-162681
Piršič Patricija, Ljubljanska 17, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1495813, izdala UE Šentjur pri Celju.
gns-162153
Pohar Marija, Zelena pot 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S1917519,
reg. št. 44403. gnv-162300
Polajnko Miran, Gmajna 40, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1565902, reg. št. 129291, izdala UE Ljubljana.
gnd-162218
Polajžar Anton, Jezaro 140, Preserje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S1759191,
reg. št. 51344. gnn-161983
Poredoš Mira, Brezovci 37, Puconci, vozniško dovoljenje, reg. št. 23285. gng-161965
Pratnekar Miran, Milčinskega 8, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S1018464,
reg. št. 38255. gnh-162064
Premzl Marko, Starše 75A, Starše, vozniško dovoljenje, kat. BCEHG, št. S1291681,
reg. št. 93824. gnu-162476
Ramšak Jure, Vodnikov trg 3, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1607400, reg. št. 125413, izdala UE Maribor.
gnn-162508
Rančigaj Oto, Trnava 10C, Gomilsko, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S793179,
izdala UE Žalec. gnb-162470
Repar Luka, Tonijeva ulica 8, Škoﬂjica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1795193, reg. št. 259974, izdala UE Ljubljana.
gns-162603
Reš David, Mizarska cesta 4A, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
17419. gnl-162160
Robida Ivanka, Strossmayerjeva ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 44194, reg. št. 122035, izdala UE Ljubljana.
gnc-162594
Ročkar Sandi, Gunduličeva 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
719522, reg. št. 102338, izdala UE Maribor.
gnq-162505
Roškar Robert, Keleminova 2, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1278659, reg.
št. 116232, izdala UE Maribor. gny-162097
Rottman Gorazd, Masarykova 26, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 350ccm BCGH,
št. S 1534021, reg. št. 112122, izdala UE Maribor. gnl-162460
Rramanaj Mitat, Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001337068, reg. št. 22220, izdala UE Slovenska Bistrica. m-1080
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Toplak Tomaž, Rožičeva ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S 1776654, reg. št. 260031, izdala UE Ljubljana. gnf-162666
Toplek Jožef, Janežovski vrh 36, Destrnik,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
S1554284, izdala UE Ptuj. gnc-162569
Trajković Miodrag, Trinkova 2, Piran – Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BFGH in A do
50km/h, št. SI 51190, reg. št. 3209, izdala UE
Piran. gnt-162177
Tršinar Boštjan, V Zafošt 33, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001308449, reg. št. 18489, izdala UE
Slovenska bistrica. m-1067
Turk Tanja, Slomškova ulica 36, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
945120, reg. št. 29470, izdala UE Domžale.
gnk-162711
Vidic Josip, Bevkova ulica 12, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S955824,
reg. št. 26291, izdala UE Ajdovščina.
gnw-162324
Vidmar Boštjan, Maistrova ulica 8/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1566948, reg. št. 180572, izdala UE Ljubljana.
gnt-162402
Vidmar Mihael, Draga 45, Šentrupert, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 12733,
izdala UE Trebnje. gnk-162461
Vidmar Mihael, Draga pri Šentrupertu 45,
Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1732821, reg. št. 12733, izdala UE Trebnje.
gnm-162659
Vidner Kristjan, Mali Breg 9, Loče pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
12195. gng-162315
Vode Dunja, Glavarjeva 78, Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 2857, izdala UE Kamnik. gnj-162687
Vode Simon, Glavarjeva 78, Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št. 17431,
izdala UE Kamnik. gnl-162685
Volasko Peter, Mariborska cesta 149, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1561403,
reg. št. 45012. gnt-162452
Volkar Emil, Podstudenec 12, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 15394, izdala UE Kamnik. gnx-162248
Vovri Štefan, Sveti Jurij 17D, Rogašovci,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 93/2004. gnt-162327
Vrčkovnik Mihael, Topolšica 156, Topolšica,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S2083525, reg. št. 15793, izdala UE Velenje.
gnh-162089
Vrščaj Bojana, Preglov trg 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 12504654,
reg. št. 224055, izdala UE Ljubljana.
gnz-162371
Vukovič Nejka, Obala 134, Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI59779, reg. št. 13346, izdala UE Piran.
gnf-162116
Zajc Peter, Kalanova ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S1872481,
reg. št. 200451. gnt-162277
Ziherl Jure, Špikova 4, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BCEFGH, št.
S1720453, reg. št. 47749, izdala UE Kranj.
gnc-162169
Zlatnar Gašper, Pod Lipami 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1043096,
reg. št. 207470. gnz-162271
Zrnec Blaž, Mariborska pot 3, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S1415073, reg. št. 17439, izdala UE Grosuplje.
gnv-162250
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Zupančič Loti, Kotnikova ulica 32, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S1796599,
reg. št. 176495. gnz-162296
Zupančič Mira, Bajčeva ulica 9, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
17725, izdala UE Novo mesto. gnx-162323
Zver Branka, Celjska 16, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S915472, reg. št.
89629. gnv-162100
Žičkar Simona, Ul. frankolovskih žrtev
44, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000987100, reg. št. 39995. gnl-162135

Zavarovalne police
Bukovec Štefan, Stara cesta 19, Straža,
zavarovalno polico, št. 00101635556, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gnp-162581
Demirović Salih, Voduškova ulica 40, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 967333, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnd-162593
Dšuban Gabrijela, Trubarjeva 273, Velike Lašče, zavarovalno polico, št. 40247727
in 015136450, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gno-162632
Feršič Maja, Marjana Nemca 8, Miklavž
na Dravskem polju, zavarovalno polico, št.
00101691186, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d.. m-1028
Habjanič Hermina, Dornavska cesta 14A,
Ptuj, zavarovalno polico, št. 00101669702,
izdala
zavarovalnica
Slovenica
d.d..
gnd-162568
Hyseni Brahim, Likozarjeva 23, Kranj, zavarovalno polico, št. 1005818, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnt-162352
Klobučar Peter, Bršljin 42, Novo mesto –
Krka, zavarovalno polico, št. 214065, izdala
zavarovalnica Tilia. gnv-162425
Kokalj Ana, Finžgarjeva 13, Dob, zavarovalno polico, št. 694013, izdala zavarovalnica
Slovenica. gnc-162219
Kumelj Tomaž, Ljubljanska cesta 43, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 00101635534,
izdala
zavarovalnica
Slovenica
d.d..
gnb-161995
Maček Franjo, Goriška 8, Maribor, zavarovalno polico, št. AO 00101704727, izdala zavarovalnica Slovenica. m-1036
Mlinar Slavko, Medvedje brdo 36, Rovte,
zavarovalno polico, št. 1229547. gnc-162344
Movrin Andrej, Na bregu 16, Črnomelj, zavarovalno polico, št. 040999355, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnw-161974
Neuwirt Gabrijela, Jablance 34, Zgornja
Korena, zavarovalno polico, št. 40282082
2000010, izdala zavarovalnica Tilia. m-1063
REMES d.o.o., Kajuhova 32, Kočevje, zavarovalno polico, št. AO 194466, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnk-162136
Ristić Stojanka, Bratovševa ploščad 10,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 40189697,
izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnq-162705
Robar Darja, Rimska ulica 22, Poljčane,
zavarovalno polico, št. AK00001234164
in AO00101715230, izdala zavarovalnica
Slovenica. m-1050
Rotar Robert, Vagajeva ulica 6, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 40301004360 – življensko zavarovanje, izdala zavarovalnica Slovenica. gnd-162693
Skerbiš Tomas, Lokanja vas 4, Slovenska
Bistrica, zavarovalno polico, št. 00101389297,
izdala
zavarovalnica
Slovenica
d.d..
gnq-162105
Sodja Dušan, Rožnik 4, Turjak, zavarovalno polico, št. 041003741, izdala zavarovalnica
Tilia d.d.. gng-161990

Zebec Marjan, Vidaviva 9, Maribor, zavarovalno polico, št. AO 00101362758, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.. m-1029
Zorko Miroslav, Pivola 39, Hoče, zavarovalno polico, št. AO 607-3360449, izdala zavarovalnica Maribor. m-1054

Spričevala
Alauf Mateja, Mazovčeva pot 10, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje frizerska šola
Ljubljana, izdano leta 2001. gnu-162601
Aristovnik Aleksandra, Arja vas 25A, Petrovče, diplomo Srednje šole Borisa Kidriča Celje – smer frizer izdano na Stopar Aleksandra.
gne-162167
Babič Robert, Plavje 93, Škoﬁje, spričevalo
3. in 4. letnika Srednje ekonomske in kovinarske šole z italjanskim učnim jezikom Izola, izdano leta 1990 in 1991. gnd-162118
Balog Živa, Naselje heroja Maroka 7, Sevnica, spričevalo 4. letnika Gimnazije in srednje
šole Brežice, izdano leta 2001. gnd-162243
Barbulović Dejan, Jakčeva ulica 5, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 2004. gnc-162369
Barun Darko, Letonjeva 6, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene šole Maribor,
izdano leta 1978. m-1046
Baša Jožica, Brodarjev trg 7, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Živilske šole v Mariboru,
izdano leta 2001. m-1039
Bekonjić Jasmina, Veliko malčevo 59, Grosuplje, spričevalo 2. letnika Srednja šola za
gostinstvo in turizem – smer kuhar, izdano leta
1999. gnd-162143
Bigec Andreja, Pobrežje 117A, Videm pri
Ptuju, diplomo Srednje tekstilne šole MB, smer
tekstilno konf. II leta 1989. m-1065
Bizjak Boštjan, Črešnjevec 67, Slovenska
Bistrica, izkaz OŠ Veljka Vlahoviča na Črešnjevcu,. gnq-162680
Bole Janja, Koce 40A, Prestranek,
spričevalo Srednje zdravstvene šole Izola.
gny-162347
Borovnik Matej, Graška gora 22A, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, preklic spričevala za 4. letnika srednje šole za oblikovanje in fotograﬁjo v
Ljubljani izdano leta 2004, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 74/2004. gnl-162110
Borštnik Janez, Beč 3, Cerknica, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gradbene
šole I. Kavčiča v Ljubljanai, izdano leta 1980.
gnn-162333
Brečko Darja, Trg Franca Fakina 3A, Trbovlje, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
graﬁčne šole, izdano leta 1981. gny-162572
Bukšek Kristina, Kersnikova cesta 5, Grosuplje, spričevalo o končani OŠ Luisa Adamiča
v Grosupljah, izdano leta 1990. gnu-162676
Cigler Urška, Sv. Lovrenc 98, Prebold, spričevalo 3. letnika Poslovno komercialne šole v
Celju, izdano leta 2003. gnt-162227
Čelebić Luka, Stražarjeva ulica 24, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Gimanzije Šentvid, izdano leta 2000 in 2001. gnl-162310
Čeplak Maja, Šolska pot 3, Logatec, spričevalo 3.letnika Gimnazije Bežigrad, izdano
leta 2003. gny-162422
Černe Klemen, Reboljeva ulica 11, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Vič, izdano
leta 2002. gnn-162233
Černoga Anja, Razgled 42, Piran – Pirano,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole.
gnr-162204
Čevnik Vinko, Trg 4. Julija 26, Dravograd,
spričevalo o zaključnem izpitu Hotelsko turistične šole v Ljubljani, izdano leta 1982. m-1049
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Čolan Nina, Mlekarniška 8, Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 2001. m-1030
Dakič Maša, Ziherlova ulica 10, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Jožeta
Plečnika v Ljubljani, izdano leta 2003 in 2004.
gnq-162230
Divjak Aleksandra, Tišina 33B, Tišina, spričevalo 1., 2. in 3. letnik Srednje živilske šole
MB-smer slaščočar, izdano leta 1994, 1995 in
1996. m-1053
Djuras Mario, Pionirska ulica 2, Radomlje,
spričevalo 3. letnika Srednje gradbene in ekonomske šole v Ljubljani. gnq-161955
Dolmovič Matic, Klemenčičeva ulica 4,
Novo mesto, indeks, št. 23030429, izdala Strojna fakulteta v Ljubljani. gnc-162469
Dolničar Mihael, Toplarniška ulica 9, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Tehniške šole za
elektro stroko, izdano leta 1969. gne-162242
Đukić Zoran, Hladilniška pot 26A, Ljubljana,
spričevalo 1. Srednje trgovske in komercialne
šole v Ljubljani – ekonomsko komercialni tehnik, izdano leta 1990. gnb-162145
Đukić Zoran, Hladilniška pot 26A, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole – smer prodajalec, izdano leta 1992.
gnz-162146
Eichmeir Suzana, Prušnikova 42, Maribor,
indeks, št. 81603547, EPF Maribor. m-1076
Fende Ana, Britof 416, Kranj, spričevalo
3. letnika Gimnazije Kranj, izdano leta 2003.
gnp-162331
Fikfak Rasto, Prešernova 10, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Tolmin.
gnd-162343
Fikfak Rasto, Prešernova 10, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Tolmin.
gnb-162345
Frank Jana, Gornji Zemon 1A, Ilirska Bistrica, indeks, št. 71990712, Biotehniška fakulteta.
gnf-162641
Franzogna Ingrid, Kolodvorska 4, Nova
Gorica, diplomo Srednje ekonomske in
trgovske šole, smer uparavni tehnik, leto 1989.
gng-162365
Gačnik Janez, Bodkovci 3, Juršinci, spričevalo 1., 2. in 3. letnik Srednje strojno kmetijske
šole Maribor, izdano leta 1979-1981. m-1074
Gačnik Janez, Bodkovci 3, Juršinci, spričevalo o zaključnem izpitu in letnega poklicna
strojna kmetijska šola v Mariboru, izdano leta
1981. m-1075
Gianfrate Ana, Levstikova 18, Idrija, spričevalo o končani OŠ Jožeta Mihevca v Idriji,
izdano leta 1998. gnc-162669
Glamočanin Svetislav, Struževo 2C, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu in 3. letnika
Srednje kovinarske šole Škofja Loka, izdano
leta 1998. gnb-162170
Glogovčan Tanja, Krivec 1, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Škofje
Loke, izdano leta 1992. gnu-162276
Golob Borut, Drnovk 13, Dobrovo v Brdih,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje trgovske
šole Nova Gorica, izdano leta 1991 in 1992.
gni-161988
Gorenc Uroš, Opekarna 18, Trbovlje, spričevalo o končani OŠ ZLU Trbovlje, izdano leta
1996. gnx-162573
Gracej Matej, Veliko Tinje 16, Zgornja Ložnica, indeks, št. 93544486, Fakulteta za računalništvo in informatiko. m-1078
Grbić Brigita, Zakotnikova ulica 1, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Vide Pregarc v Ljubljani, izdano leta 2003. gng-162640
Grdina Matjaž, Krambergerjeva pot 11, Ptuj,
diplomo Srednješolskega centra Ptuj, Srednje
kovinarske šole, metalurška in kmetijska šola
V. Vlahovič, s številko 159/VI. gns-162328

in gradbene šole v Ljubljani, izdano leta 1993.
gnb-162220
Knežević Nives, Pušnikova ulica 5, Maribor,
spričevalo poklicne mature Srednje trgovske
šole v Mariboru, izdano leta 2002. m-1084
Kokalj Gordana, Sestranska vas 15, Gorenja vas, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 1. in 3. letnika Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev v Ljubljani, izdano leta
1992, 1994. gnw-162399
Kolenac Roman, Kandijska cesta 36, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu Šolski
center Novo mesto – smer gradbinec II, izdano
leta 1998. gnj-162112
Komel Dimitrij, Sončna ulica 1, Nova Gorica, spričevalo 3. letnika Tehniškega šolskega centra Branko Brelih, izdano leta 1992.
gne-162267
Konjević Dejan, Poljče 13, Begunje na Gorenjskem, spričevalo 3. letnika Turistične šole
Radovljica. gnv-161975
Kotnik Marjeta, Mizarska 27/a, Slovenske
Konjice, spričevalo 3., 4. letnika in diplomo, št.
I 149 (85) SEŠ Celje, izdano leta 1983 in 1984.
gnj-162587
Kovač Tjaša, Glinškova ploščad 15, Ljubljana, obvsetilo o uspehu 1. letnika Gimnazije
Ledina, izdano leta 2004. gny-162397
Kozamernik Marta, Vrhovci, cesta XII 20,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole v Domžalah. gnk-162286
Krajnc Barbara, Volčji Potok 47A, Radomlje, spričevalo 1. letnika Srednje upravno administrativne šole, izdano leta 2001. gnr-162654
Krajnc Blaž, Pernice 28, Muta, spričevalo
SKŠ Velenje, izdano leta 1983. gno-162057
Krajnc Gregor, Bočna 58, Gornji grad, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje elektro tehnične šole v Celju, izdano leta 1997. gnj-162012
Kramar Natalija, Gubčeva ulica 7, Krško,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Brežice, izdano
leta 2002. gnx-162423
Križnik Linda, Cesta Krimskega odreda 134,
Vrhnika, indeks, št. 23020533, izdala Fakulteta
za strojništvo v Ljubljani. gnk-162436
Kršlin Iztok, Velika dolina 34, Jesenice na
Dolenjskem, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske
šole v Brežicah, izdano leta 1999 in 2000.
gnu-162576
Kupnik Matjaž, Kumen 53, Lovrenc na Pohorju, indeks, št. 93441590, izdala FERI Maribor. m-1037
Ladinek Irena, Ob suhodolnici 24, Slovenj
Gradec, spričevalo 3., 4. letnika in zaključnega
izpita Srednje Gradbene šole MB, izdano leta
1977 in 1978. m-1062
Lajić Dalibor, Begunje 160, Begunje na Gorenjskem, spričevalo 3. letnika Strojne šole v
Kranju, izdano leta 2000. gnj-162212
Lajić Dalibor, Begunje 160, Begunje na Gorenjskem, spričevalo 2. letnika Srednje strojne
šole v Kranju, izdano leta 1996. gnf-162216
Lajić Dalibor, Begunje 160, Begunje na Gorenjskem, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje elektro in strojne šole, izdano leta 2000.
gnh-162214
Lazar Andreja, Kidričeva 28/c, Nova Gorica,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Nova Gorica.
gnz-162346
Lebar Milan, Koprivnik 60, Fram, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo
in turizem MB, smer kuhar, izdano leta 1998.
m-1055
Lenardič Žiga, Kajuhova 9, Izola – Isola,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Koper, izdano leta 1996 in 1997. gnj-162387
Levičar Marko, Vojkova 87, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje šole tiska in papirja v
Ljubljani, izdano leta 2000. gnb-162370

Gregorič Lucija, Zabrdje 26, Mirna, spričevalo 1. letnika Srednje vzgojiteljske šole v
Ljubljani, izdano leta 2001. gnb-162395
Grižon Alenka, Zlatičeva 1, Koper
– Capodistria, diplomo o šolanju V. stopnje.
gnv-162000
Grosman Martina, Gubčeva cesta 25, Radenci, spričevalo o zaključnem izpitu in 4. letnika Gimanzije Murska Sobota, izdano leta 2004.
gnl-161985
Guberac Ivica, Križevniška ulica 8, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu ŽEKŠ v Ljubljani, št. 750/, izdano leta 1978. gnc-162448
Habulin Anita, Vrazova 60, Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje upravne šole MB,
izdano leta 1993 in 1994. m-1060
Hladnik Gašper, Na vasi 30, Spodnja Idrija,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Jurija Vege
v Idriji, izdano leta 2003 in 2004. gnc-162244
Hribar Barbara, Triglavska ulica 1, Radomlje, spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole v
Ljubljani, izdano leta 2001. gng-162615
Hrovatin Gregor, Preglov trg 5, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje šole za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani, izdano leta
2004. gnc-162444
Irgl Tadej, Ločki vrh 2/a, Destrnik, spričevalo
9. razreda OŠ Destrnik, št. delovodnika 698/04,
izdano leta 15. 6. 2004. gnw-162199
Jančič Dejan, Ob ribniku 83, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ Maribor,
izdano leta 1999. m-1073
Jančič Jože, Ortnice 4, Buče, spričevalo
o končani OŠ Podčetrtek, izdano leta 1986.
gng-162290
Jančič Metka, Goriška 7, Maribor, spričevalo 3. letnika Pedagoške Gimnazije Maribor družboslovna jezikovna smer, izdano leta
1982. m-1069
Jernejec Sabina, Ulica bratov Učakar 54,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Vide
Janežič Poljane, izdano leta 1980, izdano na
ime Klemenc Sabina. gnj-162712
Jeruc Ajda, Jakopičeva ulica 7, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene, geodetske in ekonomske šole v Ljubljani – ekonomski
tehnik, izdano leta 2003. gnz-162171
Jurinec Miran, Bolehnečici 22, Sveti Jurij
ob Ščavnici, diplomo SŠGT Radenci, št. 8, leto
izdaje 1990. gne-162567
Kališnik Kristina, Bevkova ulica 8, Kamnik,
spričevalo 4. letnika Gimnazija Jožeta Plečnika
v Ljubljani, izdano leta 2003. gng-162240
Kecman Drago, Šarkova 34, Ljubljana,
diplomo PTT Srednješolski center Ljubljana,
telekomunikacije smer elektrotehnik telekomunikacij. gnw-162649
Kemperle Andreja, Hudajužna 23, Grahovo
ob Bači, spričevalo od 1 do 4. letnika Tehniške tekstilne šole v Kranju – tekstilno kemijska
smer, izdano leta 1980, 1981, 1982 in 1983.
gnt-162202
Kermc Martin, Koglo 4, Šmarješke Toplice,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra
Novo mesto, poklicna in tehniška strojna šola,
izdano leta 2001. gnm-162334
Kersnič Darja, Maroltova ulica 12, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Moste, izdano leta 1997. gnv-162675
Kerznar Sebastjan, Vrtna 7, Štore, indeks,
št. 12110195002, VSŠ Velenje. gnn-162583
Kink Janez, Nušičeva 2A, Celje, spričevalo
3. letnika Srednje trgovske šole Celje, izdano
leta 1997. gnw-162349
Klančar Gregor, Moste 6, Žirovnica, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske in upravno
administrativne šole Kranj, izdano leta 1997.
gny-162172
Kmet Barbara, Šmartinska cesta 10, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
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Levičnik Marko, Gramozna pot 5, Ljubljana,
maturitetno
spričevalo
Elektrotehnična
šola Vegova v Ljubljani, izdano leta 1980.
gnk-162111
Lokar Tanja, Stan 15, Mirna, maturitetno
spričevalo in spričevalo 4. letnika Šolskega
centra Novo mesto – Srednja gradbena in lesarska šola, izdano leta 2004. gni-162713
Lužar Špela, Zofke Kvedrove 30, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole Šolski
center Ljubljana, izdano leta 1998 in 1999.
gnu-162026
Maglica Vanja, Lovska 4, Maribor, spričevalo 3. letnika Upravno administrativne šole v
Mariboru, izdano leta 1981. m-1059
Malnar Anton, Hrvatini 218/a, Ankaran – Ankarano, zaključno spričevalo Delovodske šole
Strokovne smeri. gnr-162354
Malovrh Maša, Koroška 8A, Velenje, indeks, št. 20202201, Pravna fakulteta Ljubljana. gnk-162161
Marić Malden, Beethovnova ulica 14, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednja šola tehničnih strok in osebnih storitev v Ljubljani, izdano
leta 1999. gnp-162281
Marinko Petra, Rašica 14A, Ljubljana
Šmartno, maturitetno spričevalo Gimnazije Jožeta Plečnika, izdano leta 2002. gnd-161993
Martinčič Taja, Polica 45, Grosuplje, maturitetno spričevalo in spričevalo 4. letnika Gimnazije Jožeta Plečnika v Ljubljani, izdano leta
2004. gnx-162598
Maučec Niko, Černelvci, Črtomirova
1, Murska Sobota, spričevalo 4. letnika
Gimnazije Murska Sobota, izdano leta 2004.
gnu-162226
Mavec Ana, Polanškova ulica 25, Ljubljana,
spričevalo od 1. do 4. razreda OŠ Maksa Pečarja v Ljubljani. gnj-161987
Mavrič Ines, Radomerščak 51B, Ljutomer,
indeks, št. 81601527, EPF Maribor. m-1061
Meglič Nuša, Potarje 7, Tržič, spričevalo o
zaključnem izpitu srednje gostinske šole v Radovljici, izdano leta 1998. gns-161978
Mrak Alenka, Zabreznica 3/a, Žirovnica,
spričevalo 3. letnika Srenje šole Jesenice, izdano leta 2001. gnk-162336
Muha Špela, Bilečanska 4, Ljubljana, indeks, št. 20990532, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gno-162482
Murić Enisa, Tabor 45, Cerknica, spričevalo
1. letnika Srednje administrativne šole v Ljubljani, izdano leta 1993, izdano na ime Harbaš
Enisa. gnk-162340
Murić Enisa, Tabor 45, Cerknica, obvestilo
o uspehu 2. letnika Srednje usnjarske šole v
Domžalah, izdano leta 1994, izdano na ime
Harbaš Enisa. gnf-162341
Muršec Saša, Trčova 104, Maribor, spričevalo 3. letnik Srednje ekonomske šole v Mariboru, izdano leta 2003. m-1079
Mušić Islam, Goriška cesta 53, Velenje,
indeks, št. 61163586, Pedagoška fakulteta.
m-1082
Nahtigal Urška, Brodska cesta 19, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje šole za pošto,
ekonomijo in telekomukacije, izdano leta 1999.
gnm-162609
Napotnik Anica, Radegunda 6, Mozirje,
spričevalo od 1. do 6. razreda OŠ Mozirje,
izdano leta 1974, izdano na ime Predovnik
Anica. gnf-162141
Narad Bojan, Kolodvorska ulica 16, Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika Srednje poklicne in strokovne šole
Bežigrad, izdano leta 2002. gnu-162376
Njegač Mojca, Bukovci 100/f, Markovci, indeks, št. 01003166, izdala Pedagoška fakulteta
v Ljubljani. gnt-162702
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Njivar Feliks, Sp. Ščavnica 44/a, Gornja
Radgona, spričevalo o zaključnem izpitu Živilsko šolskega centra Maribor, izdano leta 1974.
m-1042
Ocvirnik Vesna, Kidričeva ulica 7, Žalec,
indeks, št. 20202826, Pravna fakulteta leto izdaje 2002. gne-162292
Ograjenšek Alen, Kajuhova cesta 13, Velenje, maturitetno spričevalo Gimnazije Moste,
izdano leta 2000. gnp-162631
Omahen Boris, Veliko Mlačevo 20, Grosuplje, spričevalo 1. letnika Šolskega centra za
pošto, ekonomijo in telekomunikacije v Ljubljani, izdano leta 2001. gnh-162414
Ornik Matjaž, Šentilj 107C, Šentilj v Slov.
goricah, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo in turizem, izdano leta
1993. m-1051
Otavnik Ema, Jesenkova ulica 5, Ljubljana,
spričevalo od 1 do 3. razreda OŠ Sp.Šiška.
gnk-162661
Ovsenjak Peter, Šarhova ulica 26, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje šole za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani, izdano
leta 2004. gnn-162283
Pančur Herman, Ulica Lojzeta Hrovata 10,
Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Hotelske
šole v Ljubljani, št. 61 -gostinski tehnik, izdano
leta 1975. gnz-162696
Perhavec Nejc, Mladinska 24, Murska Sobota, spričevalo 3. letnika Gimnazije Murska
Sobota. gnk-162211
Perhavec Nejc, Mladinska 24, Murska Sobota, spričevalo 4. letnika Gimnazije Murska
Sobota. gne-162367
Perko Mojca, Bevke 123, Vrhnika, indeks,
št. 29679, Fakulteta za upravo leto izdaje 2002.
gnt-162152
Peršl Bojan, Rožna dolina cesta XIX/13,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in 4.
letnika Srednje elektotehniška šola, Vegova v
Ljubljani. gnq-162130
Peršuh Jožef, Lovnenc na Dravskem polju
51A, Lovrenc na Dravskem polju, spričevalo o
zaključnem izpitu in 2. letnika Kmetijske šole
Turnišče, izdano leta 1979. m-1056
Pintar Ivana, Tominčeva 11, Solkan, maturitetno spričevalo Srednje glasbene in baletne
šole v Mariboru – umetniška gimnazija, izdano
leta 2003. gng-162019
Pinter Ivana, Tominčeva 11, Nova Gorica,
obvestilo o uspehu pri maturi Srednje glasbene
in baletne šole Maribor, leta 2003. m-1072
Pipan Miha, Ažmanova 18, Ljubljana, indeks, št. 23010099, izdala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani. gns-162403
Pirc Marko, Tavčarjeva ulica 11, Škofja
Loka, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Škofja Loka. gns-162578
Popovič Silva, Cesta 14. divizije 60, Rogaška Slatina, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje zdravstvene šole – smer ambulanta,
bolničar, izdano leta 1983. m-1058
Popovič Tamara, Potrčeva ulica 2, Ljubljana, maturitetno spričevalo Šolski center Ljubljna, splošna in strokovna Gimnazija, izdano leta
2004. gnx-162648
Povirk Benjamin, Dol pri Ljubljani 2, Dol
pri Ljubljani, maturitetno spričevalo Aškerčeve
gimnazije v Ljubljani, izdano leta 2001.
gnr-162679
Primon Albert, Šeškova ulica 30, Kočevje,
spričevalo o končani OŠ Frana Miličinskega
Smlednik, izdano leta 1984. gnz-162396
Ramšak Stanko, Nezbiše 8, Pristava pri
Mestinju, spričevalo o končani OŠ Podčetrtek.
gnh-161964
Ratnik Katarina, Št. Jurij 69, Grosuplje, spričevalo 1. letnika Gimnazije Šentvid, izdano leta
2004. gni-162388

Rešek Rok, Golnik 55, Golnik, spričevalo o
zaključnem izpitu in 3. letnik Srednje šole, oblikovalec kovin, izdano leta 1993. gnl-162360
Riga Vladimir, Ulica Mersijev 10, Rogatec,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne kovinarske in metalurške šole v Štorah, št. 1566,
izdano leta 1979. gnv-162225
Rožič Urška, Bevkova ulica 7, Dob,
spričevalo od 1 do 4. letnika Gimnazije
Ledina, izdano leta 2000, 2001, 2002 in 2003.
gnw-162699
Ržen Rado, Pod Plevno 94, Škofja Loka,
spričevalo o zaključnem izpitu Gradbenega šolskega centra Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano
leta 1965. gnn-162208
Seferović Dijana, Brodarjev trg 1, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednja šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano leta 2002.
gnt-162377
Selevšek Marjetka, Gubčeva cesta 9, Trebnje, spričevalo 3. letnika DESŠ Novo mesto, izdano leta 1983, izdano na ime Perpar Marjetka.
gnm-162338
Senčar Miljan, Josipa Priola 33, Maribor,
indeks, št. 83015775, Magisterski študij.
gnc-162119
Sever Bojan, Strosmayerjeva 28, Maribor,
spričevalo Srednje železniško prometno transportne šole Maribor, izdano leta 1982. m-1071
Sevnik Marko, Brezje pri Bojsnem 11, Globoko, spričevalo 4. letnika in poklicne mature Srednje tehnično strojne šole, izdano leta
2002. gne-162642
Sivec Maja, Mala Slevica 30, Velike Lašče,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Kočevje, izdano
leta 2002. gne-162692
Sivec Mateja, Mala Slevica 30, Velike Lašče, spričevalo 1. letnika Srednje gradbene, geodetske in ekonomske šole v Ljubljani, izdano
leta 2002. gnf-162691
Sivec Miha, Mala Slevica 30, Velike Lašče,
spričevalo 1. letnika Srednje šole v Kočevju,
izdano leta 2002. gng-162690
Smiljanić Milorad, Polanškova 21, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Elektrokovinarske šole v Ljubljani-smer strojni ključavničar, izdano leta 1980. gnb-162645
Sparavec Metka, Ljubljanska 19A, Maribor,
spričevalo 2. letnika II Gimanzije Maribor, izdano leta 1995. m-1081
Srša Ksenija, Ravenska cesta 54, Beltinci,
indeks, št. 11150120007, VSŠ Murska Sobota
leto izdaje 2000. gne-161992
Stavber Ana, Sergeja Mašere 2, Koper –
Capodistria, spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske, poslovne šole v Kopru, izdano leta
2002. gnb-162670
Stenovec Gašper, Mavčiče 96A, Mavčiče,
spričevalo 1. letnika srednje elektro in strojne
šole Kranj. gnk-161986
Stojaković Zvezdana, Frankovo naselje
147, Škofja Loka, spričevalo 3. letnika Srednje
šole za farmacijo in zdravstvo v Ljubljani, izdano leta 1996. gnq-162380
Strika Anita, Babnogoriška cesta 33, Škofljica, spričevalo 3. letnika Srednje upravno administativne šole v Ljubljani, izdano leta 2003.
gnd-162393
Svetec Boštjan, Smrtnikova ulica 3, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole
tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta 1990 in
1991. gnk-162011
Šakanović Mirsad, Muzejska ulica 9, Tržič,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za gostinstvo
in turizem Bled – smer tehnik kuharstva, izdano
leta 1990. gny-161972
Šakanović Mirsad, Muzejska ulica 9, Tržič,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za gostinstvo
in turizem Bled – smer tehnik kuharstva, izdano
leta 1991. gnt-161977
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Škof Nataša, Trubarjeva cesta 24, Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnik Srednje
ekonomske šole V Ljubljani, izdano leta 19871991. gnh-162114
Škrabe Tjaša, Ulica Iga Grudna 19, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Vič, izdano leta 2004. gnp-162606
Škrabe Tjaša, Ulica Iga Grudna 19, Ljubljana, obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije
Vič. gnj-162662
Šoštarič Blanka, Bodkovci 28A, Juršinci,
indeks, št. 41046715 leto izdaje 2001.
gnb-162070
Švigljin Sašo, Fabianova ulica 37, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu šole Cene
Štupar, smer pek-slaščičar, izdano leta 2001.
gne-162667
Talić Alen, Tavčarjeva 2, Jesenice, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Jesenice,
izdano leta 1991. gnx-162223
Tatalovič Peter, Pleterje 10A, Krško, spričevalo 1. in 3. letnika Gimnazije Brežice, izdano
leta 2001 in 2003. gnn-162183
Temnikar Aleš, Mislinjska Dobrava 80/b,
Podgorje pri Slovenj Gradcu, spričevalo 1.
in 2. letnika Trgovske šole Slovenj Gradec.
gnp-162356
Tonkli Mitja, Florjan 258, Šoštanj, spričevalo
o zaključnem izpitu Splošne Gimnazije v Velenju, izdano leta 1998. gnd-162468
Toporiš Miha, Ulica Lojzeta Hrovata 7,
Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole tehnišnih strok Šiška, izdano leta 2002.
gnn-162433
Trobec Nežka, Kašeljska cesta 99, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem, smer turistični tehnik, izdano
leta 2002. gnv-162275
Ukmar Opara Tina, Ladjedelniška reber 8,
Portorož – Portorose, spričevalo o zaključnem
izpitu Gimnazije Piran, izdano leta 1997, izdano na ime Opara Tina. gnj-162237
Uran Dreo Valentina, Finžgarjeva 17, Maribor, spričevalo 1., 2. in 3. letnik Srednje tekstilne šole MB, izdano leta 2001, 2002 in 2003.
m-1047
Varga Velimir, Slovenska cesta 25, Mengeš,
indeks, št. 81554164, izdala Ekonomska poslovna fakulteta v Mariboru. gnn-162458
Veber Maja, Obala 11, Portorož – Portorose, indeks, št. 09990430, Fakulteta za pomoestvo in promet leto izdaje 2000. gnz-162671
Vidmar Anja, Hraše 28, Smlednik, spričevalo o zaključnem izpitu STOGŠ Kranj – smer
frizer, izdano leta 2000. gni-162017
Virant Dejan, Jakopičeva ulica 5, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Vide Pregarc v Ljubljani, izdano leta 2001. gno-162232
Višnjevac Anja, Slomškova ulica 16, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje upravno administrativne šole v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnx-162398
Vnuk Andreja, Janhova 5, Apače, spričevalo 1. letnika Administrativne šole MB, izdano
leta 2004. m-1048
Volf Jernej, Kržičeva 6, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Ekonomska šola Ljubljana, izdano
leta 2003. gnp-162256
Vrankar Ema, Gorenjska cesta 13, Mengeš,
maturitetno spričevalo Tehniška šola za lesarstvo v Ljubljani, izdano leta 1981. gnq-162005
Vrečar Milena, Pelechova 39, Preserje, Radomlje, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
prodajalce, izdano leta 1975, izdano na ime
Pogačar Milena. gnp-162431
Vučenović Mira, Ul. Gorenjskega odreda 8,
Kranj, spričevalo Gimnazije Kranj, izdano leta
2004. gnn-162108

11. 12. 2002, na ime pokojnega moža Garafol
Antona. gnq-162655
Gomzej Teja, Prešernova 16, Šentjur, študentsko izkaznico, št. 04028017, Visoka Upravna šola. gnf-162241
Hrnčič Teja, Jurčičeva 12, Trebnje, delovno
knjižico. gnl-162585
Hvastija Barbara, Saveljska cesta 60,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 01099750,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnm-162434
Jamnik Andrej, Kresniške poljane 44, Kresnice, delovno knjižico. gne-162596
Jankovič Jožef, Trzinska cesta 15, Mengeš,
delovno knjižico. gnn-162258
JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI, Celovška cesta 160, Ljubljana, izvod licence, izdala
Gospodarska zbornica Slovenije z veljavnostjo
do 23. 12. 2007, s serijsko številko G 1005210.
gnh-161989
Jesenko Franc, Pot na Zavrte 18, Cerkno,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-5837/96. gne-162492
Kaltnekar Tamara, Krvavi potok 39, Postojna, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gni-162663
Kapun Polonca, Velika Polana 165, Velika
Polana, študentsko izkaznico, št. 61195934, izdala Pedagoška fakulteta v Mariboru. m-1035
Klemenšek Marija, Podolševa 25, Solčava,
delovno knjižico. gne-162142
Kovačič Milena, Bača pri Modreju 17, Most
na Soči, delovno knjižico. gnv-162650
Kržan Katarina, Cundrovec 21, Brežice,
študentsko izkaznico, št. 01003043, Pedagoška fakulteta. gni-162013
Kumše Peter, Trnovska ulica 6, Ljubljana,
delovno knjižico. gns-162703
Kušar Blanka, Rakovnik 109, Medvode, delovno knjižico. gnh-162289
Ladinik Vikica, Gozdna pot 26, Slovenj Gradec, študentsko izkaznico, št. 01003149, Pedagoška fakulteta. gnk-162261
Laščak Jože, Bača pri Modreju 17, Most na
Soči, delovno knjižico. gnu-162651
Macić Sadik, Strunjan 55, Portorož – Portorose, delovno knjižico. gnb-162420
Malus Matjaž, Bizeljska vas 5, Bizeljsko,
delovno knjižico. gnv-162325
Mehulić Mevlid, Zadružna cesta 11, Izola
– Isola, delovno knjižico. gnz-162421
Mihajlović Dragana, Ulica Simona Jenka
13, Domžale, delovno knjižico. gnu-161976
Mikola Boris, Drapšinova 5B, Celje, delovno
knjižico. gnj-162312
Murić Ismet, Rimska cesta 2, Ljubljana, delovno knjižico. gnh-162164
Nešić Marko, Žikarce 1A, Zgornja Korena,
študentsko izkaznico, št. 93532584. m-1057
Njegač Mojca, Bukovci 100/f, Markovci, študentsko izkaznico, št. 01003166, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gnv-162700
Nograšek Matic, Brodarjev trg 12, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani. gno-162707
Ocvirnik Vesna, Kidričeva ulica 7, Žalec,
študentsko izkaznico, št. 20202826, Pravna
fakulteta. gnd-162293
Pahor Tatjana, Ulica Milojke Štrukelj 68,
Solkan, študentsko izkaznico, št. 18991113, izdala FF v Ljubljani. gnm-162484
Petković Tomislav, Ulica Molniške čete 5,
Ljubljana, delovno knjižico. gnw-162149
Potrč Polona, Ob sotočju 16, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 01001520, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gnv-162450
Rašič Katja, Pri kozolcih 13, Rače, delovno
knjižico, št. 10324. m-1045

Zafran Primož, Šolska ulica 22, Lovrenc na
Pohorju, spričevalo 2. letnika Srednje živilske
šole Maribor, izdano leta 1992. m-1031
Zajc Bojana, Gozdarska cesta 72, Mislinja,
indeks, št. 93534425, izdala Fakulteta za strojništvo v Mariboru. m-1034
Zalar Katja, Ul. Franka Malgaja 26, Šentjur,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Celje-Center,
izdano leta 1998. gnx-162623
Zalar Špela, Hrašče 26, Postojna, spričevalo 3. letnika Gimnazije Postojna, izdano leta
2003. gnu-162326
Založnik Katja, Jazbina 11, Črna na Koroškem, spričevalo 3. letnika Srednje strokovne zdravstvene šole Slovenj Gradec – tehnik
zdravstvene nege. gnx-162348
Zelenko Tilen, Prušnikova 50, Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole Maribor,
izdano leta 2002. m-1070
Zorko Gregor, Cesta na Drenik 24, Škoﬂjica, indeks, št. 27004902, izdala Fakulteta za
matematiko in ﬁziko v Ljubljani. gnr-162704
Zorman Rok, Prisoje 4, Prevalje, indeks,
št. 11120090267, VŠŠ SG – Poslovni sekretar.
gnp-161981
Zupanc Simon, Doblatina 5, Laško, indeks,
št. 37000492, izdala Vetrinarska fakulteta v
Ljubljani. gnt-162677
Žavski Tilen, Petrovče 76, Petrovče, spričevalo 3. letnika strokovne gimnazije v Celju,
izdano leta 2002. gnm-162359
Žgalin Davorin, Vičava 29, Ptuj, spričevalo
3. letnika Srednje kmetijske šole Ptuj, izdano
leta 2000. m-1040
Žgavc Petra, Na Brajdi 7, Ajdovščina, indeks, št. 20200813, Pravna fakulteta v Ljubljani
leto izdaje 2000. gno-162107
Žižek Liljana, Jakčeva 29, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole tiska in papirja,
izdano leta 1980 in 1981, izdano na ime Pigac
Liljana. gnq-162255
Žust Urška, Okroglo 18, Naklo, maturitetno
spričevalo Srednje ekonomske in upravno administrativne šole v Kranju, izdano leta 1999.
gnv-162625
Žutič Nevenka, Jamova 9, Celje, indeks,
št. II/837 Srednje družboslovne šole v Celju.
gny-162597
Žutić Nevenka, Jamova 9, Celje, diplomo
Srednje družboslovne šole Celje, Družboslovno
jezikovna dejavnost leto 87/88. gnw-162099

Ostali preklici
Antonijević Marko, Ulica bratov Učakar
112, Ljubljana, delovno knjižico, reg. št. 46439.
gns-162203
Bonak Darko, Bezje 2, Kranjska Gora, delovno knjižico. gni-162238
Čavž Nina, Linhartova 6, Mengeš, študentsko izkaznico, št. 21030090, Fakulteta za družbene vede. gng-162015
Dokl Miran, Andrenci 52, Cerkvenjak, delovno knjižico. gnu-162201
Dreganič Zlatko, Ulica Ilije Gregoriča 13,
Miklavž na Dravskem polju, potrdila št. 520,
izdanega v MB 15. 11. 1989, Andrgoški zavod
MB, opravljanje delovnih strojev. m-1066
Eichmeir Suzana, Prušnikova 42, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 81603547. m-1077
Fistrič Jure, Polje, Cesta XII/2, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani. gnk-162236
Flego Tadej, Cesta na Markovec 12, Koper
– Capodistria, delovno knjižico. gnc-161994
Garafol Gertruda, Ulica Marije Drakslerjeve
16, Ljubljana, izvod licence, št. 4243 za vozilo
Volvo FH 12 6x2, reg. št. LJ U1-20H, izdana
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Stanič Dušanka, ul. heroja Marinclja 9,
Kočevje, študentsko izkaznico, št. 01002716.
gnm-161984
Starc Boštjan, Grič pri Dobličah 14, Črnomelj, delovno knjižico. gnj-162137
Šega Petra, Plešičeva ulica 10, Ljubljana,
delovno knjižico. gnr-162104
Šlamberger Martin, Dobovec pri Rogatcu
44, Rogatec, orožni list, št. OL2510.
gnu-162451
Špedicija Franci d.o.o., Herbesteinova 7,
Ljubljana, Hrvaške dovolilnice št. 0004172, za
kamionske prevoze pod oznako 119/11 za leto
2004. gnu-162001
Štembergar Jadran, Stritarjeva 5, Ilirska
Bistrica, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-4945/96, VČ-1822/96.
gnv-162200
TAG TRANS d.o.o., Celovška 280,
Ljubljana, licence v mednarodnem prometu št.
GE000224/03057 za vozilo LJ Z7-69P, licenca
št. G0010477 za vozilo LJ Y1-631, NM 26 92H
in NM 21-14M. gno-162657
Tomc Milan, Nasipi 4, Trbovlje, delovno knjižico. gnz-162571
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Trajkov Trajčo Rajko, Predjamska cesta 9,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem tečaju za gostinskega delavca na gostinski šoli v Ljubljani,
izdano leta 1975. gnn-162683
Trajković Miodrag, S.P. Trinkova 2, Piran –
Pirano, licenco za taxi vozilo reg. št. KP J3-282,
št. 010667/MJ 50-6-792/2004. gnr-162579
Trojner Matej, Osek 86A, Sv.trojica v Slov.
goricah, delovno knjižico. m-1083
Trop Simon, Cesta na Urh 39, Ljubljana,
delovno knjižico. gnf-162016
Turk Dermastia Kim, Spodnje Gameljne
61, Ljubljana Šmartno, študentsko izkaznico,
št. 21018918, izdala FDV v Ljubljani.
gnh-162639
Turk Matjaž, Sela 12, Dolenjske Toplice,
delovno knjižico, ser. št. 506612, reg. št. 4026.
gns-162353
Venko Peter s.p., Oplotniška 13E, Slovenske Konjice, izvod licence za tovorno vozilo
IVECO, z reg. št. CE H9-905, z veljavnostjo od
4. 11. 2002 do 4. 5. 2005, vezan na licenco št.
2092. gne-162342
Vode Simon, Glavarjeva 78, Komenda,
študentsko izkaznico, št. 32006881, izdala

Naravoslovno tehnična fakulteta v Ljubljani.
gnh-162689
Vozelj Ivan, Široka Set 4, Litija, delovno
knjižico. gne-162592
Zanjko Anton, Ulica Kozjanskega odreda
17, Rogaška Slatina, potrdilo o opravljenem
izpitu za trgovskega poslovodjo, št. 378/96.
gnw-162224
Zen Borut, Rozmanova 35, Koper – Capodistria, delovno knjižico. gnz-161996
Zgonc Nadja, Lipsenj 7, Grahovo, študentsko izkaznico, št. 01002568, Pedagoška fakultete. gnz-162446
Ziherl Snežana, Trampuževa 1, Medvode,
delovno knjižico. gnj-162362
Zorič Bojan, Hrastarjeva ulica 5, Medvode,
vpisni list za čoln, št. 26251-214/1-2004, izdan
30. 3. 2004. gnc-162694
Žargi Edvard, Mlakarjeva ulica 68, Trzin,
delovno knjižico. gny-162622
Žibert Aljoša, Gradišče v Tuhinju 10, Kamnik, delovno knjižico. gnh-162389
Žilih Nuša, Vogelna ulica 8, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 31230180, izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani. gne-162217
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