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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
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Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila gradnje
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj
Št. 35103-11-27/2004
Ob-22999/04
1. Naročnik: Občina Cerklje na Gorenjskem.
2. Naslov naročnika: Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, tel.
04/281-58-00, faks 04/281-58-20.
3. Datum izbire: 18. 5. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: notranja oprema.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, referenca in plačilni
pogoji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Atlas oprema, d.o.o., Samova 12 A, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 38,060.812 SIT
z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 71,105.795,46 SIT in 38,060.812,80
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: 24. 8. 2004.
Občina Cerklje na Gorenjskem
Št. 35103-07-16/2004
Ob-23000/04
1. Naročnik: Občina Cerklje na Gorenjskem.
2. Naslov naročnika: Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, tel.
04/281-58-00, faks 04/281-58-20.
3. Datum izbire: 18. 5. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: notranja oprema.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference in plačilni pogoji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: AGS Gastro Sistemi, d.o.o.,
Kosovelova 2, 1290 Grosuplje.
7. Pogodbena vrednost: 21,076.822,08
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 29,230.980 SIT, in 21,076.822,08 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: 24. 8. 2004.
Občina Cerklje na Gorenjskem
Št. 093/04
Ob-23283/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 30. 6. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izgradnja dveh dostopnih
poti do slovenskih objektov v Razkrižju.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Asfalti Ptuj d.o.o., Žnidaričevo nabrežje 13, 2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 44,499.070
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 47,906.136 SIT, 44,499.070 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 8. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 092/04
Ob-23284/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36
3. Datum izbire: 30. 6. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: rekonstrukcija podvoza za
železnico v Kranju na R2-412/0210.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Map trade d.o.o., Špindlerjeva 2c, 2310 Slovenska Bistrica.
7. Pogodbena vrednost: 61,950.881
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 62,570.321 SIT, 61,950.881 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 8. 2004
Direkcija RS za ceste
Št. 091/04
Ob-23285/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 5. 7. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izvedba protihrupne zaščite
ob cesti R2-447 Arja vas – Trzin, odsek
0293 Želodnik – Dob.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Rafael inženiring d.o.o.,
Savska 24, 8290 Sevnica.
7. Pogodbena vrednost: 15,496.510
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 28,452.895 SIT, 15,496.510 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 8. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 090/04
Ob-23286/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 28. 6. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: ureditev in tehnično varovanje nivojskega prehoda ceste R3-695/7951 preko železniške proge Celje – Velenje
v km 22+522 – Rečica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Iskra sistemi, Stegne 21,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 65,285.267
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 68,564.728 SIT, 65,285.267 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 8. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 089/04
Ob-23287/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 18. 6. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: modernizacija ceste R3-680
Jurklošter – Dežno II. B etapa od km
4.533 do km 4.798.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 52,953.574
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 57,124.744 SIT, 52,953.574 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 8. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 088/04
Ob-23288/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 7. 7. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: gradbena dela za izvedbo
gradbiščne cestne povezave Dragarji
– Osilnica na cesti R3-656/3650 Zgornji Čačič – Osilnica od km 1.615 do km
5.399.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CGP d.d., Ljubljanska 47,
8000 Novo mesto in SCT d.d., Slovenska
56, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 208,518.321
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 284,795.201 SIT, 208,518.321 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 8. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 086/04
Ob-23289/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 7. 7. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: ureditev ceste R2-441/1298
– Ulica Štefana Kovača v Murski Soboti.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP Pomgrad d.d., Bakovska 31, 9000 Murska Sobota.
7. Pogodbena vrednost: 78,291.094
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 87,788.907 SIT, 78,291.094 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 8. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 081/04
Ob-23290/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 24. 6. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: odprava posledic elementarja na cesti R2-432 odsek 1284 v km
4.650.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: VOC – Celje d.d., Lava 42,
3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 7,085.139 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 29,984.040 SIT, 7,085.139 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 8. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 078/04
Ob-23292/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 11. 6. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: preplastitev ceste R1-225
odsek 1140 Mengeš – Duplica.

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Strabag AG Podružnica Ljubljana, Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 48,847.860
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 49,601.051 SIT, 48,847.860 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 8. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 075/04
Ob-23293/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 20. 7. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: križišče »Elektro« v Rogaški
Slatini.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 118,028.781
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 101,992.357 SIT, 118,028.781 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 8. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 069/04
Ob-23294/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 6. 7. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: modernizacija ceste Moravče – Čatež.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 96,702.021
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 119,707.844 SIT, 96,702.021 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 8. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 071/04
Ob-23296/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 8. 6. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: modernizacija ceste R3-686/
1279 Špitalič – Kartuzija.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 117,973.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 122,573.663 SIT, 117,973.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 8. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 072/04
Ob-23298/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 8. 6. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: ureditev ceste R2-403/1076
Češnjica – Škofja Loka od km 14.100 do
km 14.660 Klačar – Podlubnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT d.d., Ljubljana, Slovenska 56, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 258,913.183
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 285,759.136 SIT, 258,913.183 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 8. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 074/04
Ob-23299/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 8. 6. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: ureditev Kidričeve ceste v
Velenju II. faza – cesta R3-696.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 68,097.158
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 86,550.509 SIT, 68,097.158 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 8. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 067/04
Ob-23300/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 9. 6. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: preplastitev Žetale – Kozminci cesta R3-689/6260 km 9.588 do
11.864.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 99,264.800 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 103,130.213 SIT, 99,264.800 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 8. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 065/04
Ob-23301/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 15. 7. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: preplastitev ceste Trojane
– Lukovica G1-10/0292 km 11.250 do km
13.600.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana
d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 105,149.902
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 107,699.703 SIT, 93,894.759 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 8. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 064/04
Ob-23303/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 2. 6. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: sanacija brežin Šklendrovec
– Podkum.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Rafael inženiring d.o.o.,
Savska cesta 24, 8290 Sevnica.
7. Pogodbena vrednost: 63,330.090 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 67,563.877 SIT, 63,330.090 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 8. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 061/04
Ob-23304/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 8. 6. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: sanacija brežin »Podroteja-Zala« na cesti G2-102/1034 Sp. Idrija-Godovič.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP – Zidgrad d.d., Vojkova
8, 5280 Idrija.
7. Pogodbena vrednost: 77,580.127
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 79,487.393 SIT, 77,580.127 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 8. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 059/04
Ob-23306/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 7. 7. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: sanacija plazu Plešivec na
cesti R3-696/7919 v km 4.740 in od km
3.200 do km 4.650.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Rafael inženiring d.o.o.,
Savska c. 24, 8290 Sevnica.
7. Pogodbena vrednost: 27.059.738
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 46,195.215 SIT, 16,120.865 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: 20. 8. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 024/04
Ob-23308/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 28. 6. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: ureditev ceste R2-410/1134
Mlaka – Kokrica: krožno križišče od km
13.145 do km 13.385.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj d.d.,
Jezerska 20, 4000 Kranj.
7. Pogodbena vrednost: 187,478.461
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 206,303.294 SIT, 196,228.050 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: 20. 8. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 011/04
Ob-23309/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 17. 6. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: ureditev ceste R1-226 Dobja
vas – Ravne na Koroškem.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor d.d.,
Iztokova 30, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 170,054.847
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 249,560.144 SIT, 170,054.847 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 8. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 004/04
Ob-23310/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 10. 6. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: preplastitev ceste RT-929/1409 odcep za Areh od km 1+000 do km
2+551.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor d.d.,
Iztokova 30, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 69,391.860
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 82,101.444 SIT, 67,500.997 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: 20. 8. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-02/2004
Ob-23311/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36
3. Datum izbire: 15. 6. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: ureditev ceste R2-438/1307
Apače – Segovci.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP Pomgrad d.d., Bakovska ul. 31, 9000 Murska Sobota – vodilni
partner in NGR d.d., Miklavška 82, 2311
Hoče – partner.
7. Pogodbena vrednost: 158.659.591
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 215,354.705 SIT, 158,659.691 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: 20. 8. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 076/04
Ob-23314/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 10. 6. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izgradnja kolesarske poti ob
cesti G1-1/241 Dravograd – Maribor na
odseku Trbonje – Gortina.

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor d.d.,
Iztokova 30, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 35,640.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 46,918.210 SIT, 35,640.000 SIT
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 8. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 056/04
Ob-23326/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 10. 6. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: ureditev ceste R1-229 Lenart
(Ptujska cesta).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor d.d.,
Iztokova 30, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 34,560.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 44,595.837 SIT, 34.560.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 8. 2004.
Direkcija RS za ceste

ZJN-15.S

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila storitev
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev

Št. 64000-0001/2004-8
Ob-22998/04
1. Naročnik: Občina Vipava.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 15, 5271
Vipava, tel. 05/364-34-10.
3. Datum izbire: 29. 6. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje
šolskih prevozov na območju Občine Vipava za šolsko leto 2004/2005 z možnostjo podaljšanja do 30. 6. 2009.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena pogodbenih del.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Avrigo d. d., Kidričeva 20,
5000 Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost: 20,014.600 SIT
+ DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročilo je bilo oddano po pogajanjih.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 8. 2004.
Občina Vipava
Št. 095/03
Ob-23282/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 5. 7. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: ureditev križišča v Spodnjem Brniku: PGD/PZI projekti.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Proniz d.o.o., Na Korošici
20 a, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 10,856.880 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,156.440 SIT, 10,856.880 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 8. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 079/03
Ob-23291/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 5. 6. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava PGD,
PZI ureditve križišča na cesti R2-443 odsek 0323 Lendava.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Lineal d.o.o., Pohorskega
bataljona 49, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 11,923.845
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,808.000 SIT, 11,923.845 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 8. 2004.
Direkcija RS za ceste

Št.

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Popravek
V objavi popravka za javni razpis za infuzijske in transfuzijske sisteme (Ur. l. RS, št.
95/04) se številka Ur. l. RS, kjer je bil objavljen
razpis pravilno glasi: št. 55, dne 21. 5. 2004.
Ministrstvo za zdravje
Ob-22934/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS
d.d., kontaktna oseba: Milan Stevanovič,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava
Ljubljana, Dunajska 7, 1116 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/518-83-62, faks 01/518-83-03,
elektronska pošta: milan.stevanovic@dars.
si, internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 023/B/04-JR.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: pogonska goriva in kuriva, ter olja in maziva v
ocenjeni vrednosti: 200,000.000 SIT.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 023/B/04-JR.
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: 26. 8. 2004.
Družba za avtoceste v RS – DARS d.d.

Gradnje
Ob-23001/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni
sklad, kontaktna oseba: Biserka Prošek,
Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-05-00, faks 01/471-05-03,
elektronska pošta: biserka-prosek@stanovanjskisklad-rs.si, internetni naslov: www.
stanovanjskisklad-rs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Stanovanjski sklad Republike
Slovenije, javni sklad, kontaktna oseba: Janja Borec-Merlek, Poljanska cesta 31, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-05-00, faks
01/471-05-03, elektronska pošta: investicije-bmj@stanovanjskisklad-rs.si, internetni
naslov: www.stanovanjskisklad-rs.si.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.2) Kraj izvedbe: Ljubljana.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): 501.

97 / 3. 9. 2004 /

Stran

5993

II.4) Vrsta in obseg gradnje: gradnja 5
stanovanjskih objektov z zunanjo ureditvijo v okviru II. faze izgradnje naselja
“Pod Šmarno Goro”.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
9,300.000 EUR.
II.6) Predvideni datum začetka: postopka: 1. 12. 2004, gradnje: 1. 2. 2005.
II.7) Datum zaključka: 30. 8. 2006.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 8. 2004.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Ob-23319/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS
d.d., kontaktna oseba: 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., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba: Anton
Ferlinc, univ. dipl. inž. grad., AC Projekt 1 SV
Slovenija, Nadzorstvo Slivnica, Slivniška 1a,
2312 Slivnica, Slovenija, tel. 02/605-99-61 ali
02/605-99-71, faks 02/605-99-61, elektronska
pošta: Anton.Ferlinc@dd-ceste.si.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: AC Slivnica – Pesnica: pododsek AC Zrkovska cesta – Pesnica od km
10+847 do km 17+150; sklop 1: gradnja
železniškega nadvoza 10-3, 4-8 in sklop 2:
viadukta Dragučova 10-3, 6-7.
II.2) Kraj izvedbe: Zrkovska cesta – Pesnica.
Šifra NUTS: 502.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): 502,5.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: sklop 1:
gradnja železniškega nadvoza 10-3, 4-8 in
sklop 2. viadukta Dragučova 10-3, 6-7.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 2,200.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka: postopka 31. 8. 2004, gradnje 1. 3. 2005.
II.8) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila:
lastna sredstva DARS.
II.9) Drugi podatki: izvedbo naslednjih
gradbenih del, za katera bo javni razpis za
oddajo del izveden v avgustu oziroma septembru leta 2004, izvajala pa se bodo v letu
2005, 2006 in 2007.
Predviden pričetek gradnje marec 2005;
predviden zaključek gradnje: maj 2007.
Sklop št. 01
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE/CPA/CPC): 502.
2) Vrsta in obseg: AC Slivnica – Pesnica:
pododsek AC Zrkovska cesta – Pesnica od
km 10+847 do km 17+150; gradnja železniškega nadvoza 10-3, 4-8.
4) Predvideni datum začetka: postopka:
avgust 2004, gradnje/dobave/izvedbe: marec 2005.
5) Predvideni datum: maj 2007 - zaključek gradnje.
Sklop št. 02
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1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE/CPA/CPC): 502.
2) Vrsta in obseg: AC Slivnica – Pesnica:
pododsek AC Zrkovska cesta – Pesnica od
km 10+847 do km 17+150; viadukta Dragučova 10-3, 6-7.
4) Predvideni datum začetka: postopka: avgust 2004, gradnje/dobave/izvedbe:
marec 2005.
5) Datum zaključka: maj 2007.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2004/00387.
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: 27. 8. 2004.
Družba za avtoceste v RS – DARS d.d.

Storitve
Ob-22930/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vlada Republike Slovenije, Center
za informatiko, Sašo Matas, Langusova
4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/
478-86-00, faks +386/1/478-86-49, elektronska pošta: gp.cvi@gov.si, internetni naslov:
http://www.sigov.si/cvi/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: ODCPU.IT-9/2004.
II.2.3) Kategorija storitve: 07.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali
storitev za vsako kategorijo storitev: predmet
javnega razpisa je izvajanje storitev klicnega centra – enotne vstopne, storitve podpore za programsko okolje odjemalcev
– strank, storitve podpore za sistemsko
okolje in uporabniške storitve datotečnih
strežnikov, storitve podpore za sistemsko
okolje in uporabniške storitve aplikacijskih strežnikov.
Vrednost: 3.000,000.000 SIT.
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.
Vlada Republike Slovenije
Center za informatiko
Št. 26810/22 2004
Ob-23281/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javna agencija za železniški promet Republike
Slovenije, kontaktna oseba: mag. Anton
Hojnik, Žerak Ljubo, Kopitarjeva 5, Maribor,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/234-14-36,
faks 02/234-14-52, elektronska pošta: anton.hojnik@gov.si, ljubo.zerak@gov.si.
II.2.3) Kategorija storitve: 12.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali
storitev za vsako kategorijo storitev: priprava in izdelava prostorske, investicijske in
projektno-tehnične dokumentacije, raziskave in konzultantske storitve za pripravo
del na območju obstoječe železniške proge na odseku Divača–Koper in novega
drugega tira na odseku Divača–Koper.
II.2.3) Kategorija storitve: 12.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: izdelava investicijske, projektno-tehnične

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
dokumentacije in raziskave za obnovo
tirov na območju železniškega omrežja
Republike Slovenije.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 8. 2004.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Ob-23342/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, kontaktna oseba: Mira Koren Mlačnik, u.d.i.a.,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-72, faks 01/478-43-28, elektronska pošta: Mira.koren@mss.edus.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Proplus d.o.o., kontaktna
oseba: Bojana Sovič, u.d.i.g., Strma ul. 8,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-10,
faks 02/250-41-35, elektronska pošta: proplus@proplus.si.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: ﬁnančni najem s postopnim
odkupom – leasing objekta »preureditev bivše lokacije »Tomos« za preselitev Srednje
tehniške šole Koper«.
II.2.3) Kategorija storitve: IA6.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: ﬁnančni najem s postopnim odkupom – leasing objekta »preureditev bivše lokacije
»Tomos« za preselitev Srednje tehniške
šole Koper«.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: predvidoma 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: 30. 8. 2004.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Javni razpisi
Blago
Št. 402-8/04-84/2

Ob-23259/04

Podaljšanje roka za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 93, z dne 20. 8.
2004 je bil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca za oddajo naročila blaga po odprtem
postopku – dobave elektronskih tablic za sistem cestninjenja ABC (Ob-22001/04).
Skladno s 25. členom ZJN-1A podaljšujemo rok za predložitev ponudb (IV.3.3.): 27.
9. 2004 do 12. ure, kraj predložitve ostane
nespremenjen.
Datum javnega odpiranja ponudb se
spremeni (IV.3.7.2.) in bo 28. 9. 2004 ob
11. uri, kraj javnega odpiranja ostane nespremenjena.
Naročnik bo v fazi analize ponudb, pri
pregledu dokumentov in dokazil, s kateri
ponudnik dokazuje usposobljenost in sposobnost in so vezani na datumske omejitve, upošteval prvotno postavljeni datum za
predložitev ponudb.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

Št. 402-8/07-77-2

Ob-23260/04

Podaljšanje roka za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 93, z dne 20. 8.
2004 je bil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca za oddajo naročila blaga po odprtem
postopku – dobava posipnih materialov za
zimsko sezono 2004/2005 (Ob-22000/04).
Skladno s 25. členom ZJN-1A podaljšujemo rok za predložitev ponudb (IV.3.3.): 27.
9. 2004 do 12. ure, kraj predložitve ostane
nespremenjen.
Datum javnega odpiranja ponudb se
spremeni (IV.3.7.2.) in bo 28. 9. 2004 ob 9.
uri, kraj javnega odpiranja ostane nespremenjena.
Naročnik bo v fazi analize ponudb, pri
pregledu dokumentov in dokazil, s kateri
ponudnik dokazuje usposobljenost in sposobnost in so vezani na datumske omejitve, upošteval prvotno postavljeni datum za
predložitev ponudb.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 3511-8/2004-67

Ob-23370/04

Podaljšanje roka za predložitev ponudb
Ministrstvo za zdravje izdaja na podlagi
javnega razpisa: dobava in montaža 19 kosov operacijskih miz s pripadajočo opremo
za SB Murska Sobota, SB Novo mesto, SB
Izola in SB Maribor ter Onkološki inštitut
Ljubljana” objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 70/04 z dne 28. 6. 2004 pod Ob-17544/04
in sprememba objave objavljene v Uradnem
listu RS, št. 77/04 z dne 16. 7. 2004 pod
Ob-19774/04 in sklepa o preložitvi postopka odpiranja ponudb št. 3511-8/2004 z dne
6. 8. 2004, naslednje obvestilo o podaljšanju
roka za predložitev ponudb.
Na podlagi 25. člena Zakon o javnih
naročilih (ZJN-1, Uradni list RS, št. 39/00,
2/04) podaljšujemo rok za predložitev ponudb do 16. 9. 2004.
Rok za sprejemanje ponudb za sodelovanje: 16. 9. 2004 do 12. ure.
Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 9. 2004 ob 13. uri na Ministrstvu za
zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, I. nadstropje, srednja sejna soba.
Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan med
9. uro in 12. uro do 16. 9. 2004 do 12. ure.
Ministrstvo za zdravje
Št. 63/04

Ob-23134/04

Popravek in podaljšanje roka za oddajo
ponudb
V javnem razpisu po odprtem postopku za izbiro dobavitelja rezervnih delov za
merilnike toplotne energije, objavljenem v
Uradnem listu RS št. 88-90 z dne 13. 8.
2004, Ob-21710/04, se popravijo naslednje
točke:
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev (del naročila) in / ali
dni 75 (dele naročila) (od oddaje naročila).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila
Doda se nova alinea, ki glasi: poročilo
pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
Doda se nova alinea, ki glasi: največ 10
dnevni dobavni rok od pisnega naročila
za postopne dobave.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 9. 2004.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 9. 2004 do 9.
ure.
IV.3.7) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 9. 2004 ob 12. uri v sejni sobi
v pritličju poslovne zgradbe Energetike
Ljubljana, d.o.o. na Verovškovi 70.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-23126/04
Popravek
V javnem razpisu za dobavo in montažo
ultrazvočnega aparata in slikovno rentgenskega aparata za potrebe Rentgenološkega
oddelka, Splošne bolnišnice Celje, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 95 z dne 27. 8.
2004, Ob-22694/04, se I.2) in II.1.9) točki
popravita in se pravilno glasita:
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: 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.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Uredništvo
Št. 260-11/04-7

Ob-23262/04
Popravek
V javnem razpisu za nakup računalniške
opreme po sklopih, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 93 z dne 20. 8. 2004, Ob-22002/04, se besedilo lastne izjave – priloge št.
8 – sklop 1, pravilno glasi: »Pod kazensko
materialno odgovornostjo izjavljamo,
da zagotavljamo neprekinjeno podporo
naročniku z odzivnim časom ob napaki,
krajšim od 2 ure. Skrajni rok za odpravo
napake je 24 ur. Vse aktivnosti se opravljajo z vednostjo odgovornih zaposlenih
v računalniškem centru naročnika«.
Splošna bolnišnica »Dr. Franca
Derganca« Nova Gorica
Ob-22986/04
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.
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: drugo.
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: kurilno olje.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava 642.500 litrov kurilnega olja za
sezono 2004/2005.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: poštne poslovalnice po
Sloveniji po dispoziciji naročnika.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23.12.20.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.

II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 642.500 litrov.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
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:
bančna garancija za resnost ponudbe (v
višini 2.000.000 SIT), bančna garancija za
dobro izvedbo posla (v višini 10% pogodbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v roku
30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi sume storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do roka zahtevanega v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti vse dokumente, ki jih naročnik zahteva zase, svoje
partnerje (v primeru predložitve skupne ponudbe),
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu
v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora predložiti izjavi o dobavi
blaga na naročnikovo lokacijo in reševanju
reklamacij.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni skupaj,
– ponudnik v letu 2003 ni smel imeti čistih prihodkov manjših od mnokokratnika 2
ponudbene vrednosti.
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.
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IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 90/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 10. 2004.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR 90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš
točen naslov ter davčno številko, posredujete po faksu 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: 25. 10. 2004, ob 12. 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: do 26. 12. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 10. 2004,
ob 10. uri, v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
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: 27. 8. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-22987/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Čebelarska zveza Slovenije, kontaktna oseba: Anton Tomec, Brdo pri Lukovici 8, 1225
Lukovica, Slovenija, tel. 01/729-61-00, faks
01/729-61-32, elektronska pošta: anton.
tomec@cebelarska-zveza-slo.si, internetni
naslov: http://www.cebelarska-zveza-slo.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna
oseba: Maja Matičič, Trg OF 13a, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks
01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, dokumentacija je brezplačna.
1.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Opis: dobava opreme za laboratorij
za med in druge čebelje pridelke.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-1/2004-B.
II.1.6) Opis/predmeta javnega naročila:
dobava opreme za laboratorij za med in
druge čebelje pridelke (5 sklopov).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Čebelarska zveza Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, Lukovica, Slovenija.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.9.) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidno iz razpisne dokumentacije, ki je dosegljiva na spletnih straneh http://www.praetor.si
(področje “Javna naročila”).
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II.3) Trajanje javnega naročila ali roki za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila 90 dni od prevzema in prejema 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. Iz ponudbe mora biti razvidno, da ponudnik posluje v skladu z veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom. Ponudba ne
vsebuje lažnih ali zavajajočih podatkov ter
netočnih ali nepopolnih podatkov v bistvenih
elementih.
2. Iz ponudbe oziroma prilog, ki jih bo naročnik zahteval, mora biti razvidna registracija za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila.
3. Iz ponudbe oziroma prilog, ki jih bo
naročnik zahteval, mora biti razvidno, da
kandidat ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
4. Garancijski roki:
Sklop 1: 24 mesecev.
Sklop 2: 24 mesecev.
Sklop 3: 24 mesecev.
Sklop 4: 36 mesecev.
Sklop 5: kolikor nudi proizvajalec posamezne opreme.
5. Samo za sklop 4: obvezen ogled na
objektu (lokacija: sedež naročnika) po obvezni predhodni najavi.
III.2.1.1) Pravni status-obvezna dokazila: 1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence,
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: samo za sklop 4 je obvezen
ogled na objektu (pogoj za predložitev ponudbe za ta sklop) – potrdilo o opravljenem ogledu je obvezna priloga ponudbe
za sklop 4.
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: najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije ali dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 15. 9. 2004.
Cena: na voljo brezplačno.
IV.3.3.) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 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 15. 11. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 9. 2004.
ob 12.30, sedež naročnika – Brdo pri Lukovici 8, Lukovica.
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: za oddajo ponudbe za sklop 4 (pohištvo za laboratorij)
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je obvezen predhodni ogled objekta na sedežu naročnika (Brdo pri Lukovici 8, Lukovica). Naročnik izda potrdilo o ogledu, ki
je sestavni del ponudbe za sklop 4. Možni
termini ogleda: po obvezni predhodni najavi
pri Barbari Zajc, tel. 01/729-61-00, vsak delovni dan do roka oddaje ponudb od 8. do
12. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 26. 8. 2004.
Čebelarska zveza Slovenije
Ob-22988/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA). ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., kontaktna oseba: Milan Stevanovič,
Ulica XIV divizije 4,3000 Celje; izpostava
Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/518-83-62, faks 01/518-83-03,
elektronska poša: milan.stevanovic@dars.
si, internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji d.d., kontaktna oseba:
Brane Bizjan, Grič 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/518-83-61, faks 01/518-83-03,
elektronska pošta: brane.bizjan@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d., kontaktna oseba: Milan Stevanovič, Grič 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/518-83-62, faks 01/518-83-03, elektronska pošta: milan.stevanovic@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., vložišče
– soba 107, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-67, faks 01/300-99-01,
internetni naslov: www.dars.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
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: 020/B/04-JR.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava pisarniškega in drugega potrošnega materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: avtocestne baze naročnika v RS.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: pisarniški material in drugo
potrošno blago,
– sklop 2: papir, papir za tiskalnike in
fotokopirne stroje,
– sklop 3: kartuše, tonerji, trakovi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,440.000 SIT v kolikor ponudba presega znesek 30.000.000,00 SIT, oziroma
menično izjavo s priloženo bianco menico
v višini 750.000 SIT v kolikor ponudba ne
presega znesek 30,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik ﬁnancira dobavo blaga iz lastnih sredstev. Plačilo bo izvedeno na podlagi vzorca pogodbe,
ki je priložen 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: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 020/B/04-JR.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 10. 2004.
Cena: 1.500 SIT.
Pogoji in način plačila: pridobiti jo je mogoče vsak dan od 8. do 12. ure. Plačilo mora
biti izvedeno na transakcijski račun pri Banki
Celje d.d., št. 06000 – 0112292446.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 10. 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 ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 10. 2004,
ob 9. uri, DARS d.d., Grič 54, Ljubljana, sejna soba št. 108.
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: 26. 8. 2004.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d.
Ob-23003/04
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, Šmartinska 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) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za ﬁnance, Carinska uprava
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RS, kontaktna oseba: Erika Andrlič in Stanka
Horvat, Šmartinska 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.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je nakup strokovne literature in dopolnil k obstoječi
osnovni strokovni literaturi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Carinski urad Brežice,
Celje, Dravograd, Jesenice, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica,
Sežana in Generalni carinski urad.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPC 22.11.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
strokovne literature in dopolnil k obstoječi
osnovni strokovni literaturi obsega:
– dobavo strokovne literature in dopolnil, in sicer:
1. Kombinirana nomenklatura Skupnosti
2005 – 266 izvodov
2. Taric Skupnosti 2005 – 41 izvodov
3. Carinski zakonik Skupnosti – 137 izvodov
4. Izvedbena uredba Skupnosti – 130
izvodov
5. Funkcijska speciﬁkacija tranzitnega
postopka Skupnosti – 56 izvodov
6. Konvencija tranzitnega postopka
Skupnosti – 53 izvodov
7. Uporabniški tranzitni priročnik – 61
izvodov
8. Priročnik o izvozu blaga z dvojno rabo
– 48 izvodov
– dobavo dopolnil k obstoječi osnovni
strokovni literaturi, in sicer:
1. Taric Skupnosti 2005 – 110 izvodov
2. Carinski zakonik Skupnosti – 250 izvodov
3. Izvedbena uredba Skupnosti – 250
izvodov
4. Funkcijska speciﬁkacija tranzitnega
postopka Skupnosti – 65 izvodov
5. Konvencija tranzitnega postopka
Skupnosti – 65 izvodov
6. Uporabniški tranzitni priročnik – 65
izvodov
7. Priročnik o poreklu blaga EUR 1 – 192
izvodov
8. Priročnik Enotna upravna listina EUL
– 413 izvodov
9. Carinski postopek – 334 izvodov
10. Zakon o carinski službi – 261 izvodov
11. Priročnik o izvozu blaga z dvojno
rabo – 99 izvodov
12. Droge – Kaj veš od drogah – 132
izvodov
13. Droge – zbirka predpisov – 137 izvodov
14. Mednarodne konvencije – 166 izvodov
15. Komentar CT št. I – 150 izvodov
16. Komentar CT št. II – 150 izvodov
17. Komentar CT št. III – 150 izvodov
18. Komentar CT št. IV – 150 izvodov

19. Komentar CT št. V (Dopolnilni komentar KN CT) – 147 izvodov
20. Praktični primeri uvrščanja blaga v
Kombinirano nomenklaturo – 163 izvodov
21. ATA ZVEZEK (ATA CARNET) – 168
izvodov
22. TIR ZVEZEK (TIR CARNET) – 163
izvodov
23. Abecedni vodnik po carinski tariﬁ
– 156 izvodov
24. Abecedni indeksi I – 148 izvodov
25. Abecedni indeksi II – 148 izvodov
26. Priročnik Trošarine – 324 izvodov
27. Priročnik Davek na dodano vrednost
– 315 izvodov
Dobava strokovne literature in dopolnil k
obstoječi osnovni strokovni literaturi pomeni: prevajanje, lektoriranje, tiskanje; ažurno
spremljanje novosti in sprememb, prevajanje, lektoriranje in tiskanje novosti in sprememb v obliki dopolnil k osnovni strokovni
literaturi avtomatično brez predhodnega naročila naročnika; ter dobava strokovne literature z dopolnili po posameznih lokacijah
naročnika.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005 in/ali konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: če
ponudba ponudnika presega 30 milijonov
SIT, priloži ponudnik svoji ponudbi garancijo
za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru
ponudnik priloži svoji ponudbi menico za
resnost ponudbe.
Ponudnik priloži k ponudbi izjavo, da bo
v primeru izbora na javnem razpisu priložil:
– garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak, če njegova ponudba presega 30 milijonov SIT,
oziroma
– lastno menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak, če
njegova ponudba ne presega 30 milijonov
SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 30. dan od dneva uradnega prejema
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: glede ﬁnančne sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati naslednje zahteve:
– v preteklih šestih mesecih do vključno datuma izdaje ustreznega bonitetnega
obrazca oziroma potrdila ponudnik ni imel
blokiranega transakcijskega računa oziroma negativnega stanja sredstev v preteklem
mesecu brez odobrenega kredita za pokrivanje negativnega stanja na transakcijskem
računu;
– ponudnik mora imeti poravnane vse
svoje obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov, zapadle do
dneva oddaje ponudbe na podlagi razpisa
javnega naročila;
– ponujeni plačilni rok mora biti najmanj
30 dni od dneva prejema računa.
Glede poslovne sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati naslednje zahteve:
– ponudnik mora predložiti vsaj dve referenci za obdobje 2000 - 2003 za dela, ki so
enaka predmetu javnega naročila;
– ponudnik mora v svoji ponudbi dokazati naročniku, da je sodeloval pri uvajanju projektov evropske zakonodaje oziroma
pri drugih projektih vezanih na usklajevanje
slovenske carinske zakonodaje z zakonoda-
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jo Evropske skupnosti oziroma vezanih na
članstvo v Evropski skupnosti in na Svetovno carinsko organizacijo ter ponudnikovo
objavljanje edicij evropskega pravnega reda
in publikacij na področju zunanje trgovine
oziroma carin s predložitvijo pogodbe/pogodb oziroma dokumenta/dokumentov, iz
katerih so razvidne ponudnikove ustrezne
izkušnje, ter z izpolnitvijo pripravljenih tabel
z zahtevanimi podatki;
– ponudnik mora zagotoviti dobavo
osnovne strokovne literature ter dopolnil
k literaturi najkasneje v 8 dneh od dneva
objave v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti oziroma v Uradnem listu Republike
Slovenije;
– veljavnost ponudbe ponudnika ne sme
biti krajša od 60 dni od dneva odpiranja
ponudb;
– ponudnik mora navesti svoje podatke
glede kadrovske strukture, zmogljivosti, načina upoštevanja in reševanja reklamacij in
referenc.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
1. dokazila o veljavni registraciji dejavnosti ponudnika;
1.1. za pravne osebe – gospodarske
družbe:
– izpisek iz sodnega registra podjetij izdan s strani okrožnega sodišča;
1.2. za ﬁzične osebe – samostojne podjetnike posameznike:
– priglasitveni list pričetka poslovanja;
2. izjava z naslednjo vsebino: Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da smo poskrbeli za izpolnjevanje vseh
predpisanih pogojev za začetek opravljanja
dejavnosti (minimalni tehnični in sanitarno-zdravstveni pogoji);
3. izjava z naslednjo vsebino: Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo,
da imamo poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve;
4. a) izjava z naslednjo vsebino: Pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da imamo poravnane vse zapadle
poslovne obveznosti;
ali
b) mnenje pooblaščenega revizorja,
ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano
javno naročilo po knjigovodskih listinah izkazano, da je poravnal vse svoje zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev, kooperantov do 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega
naročila;
5. izjava z naslednjo vsebino: Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nismo bili kaznovani za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane;
6. izjava z naslednjo vsebino: Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da proti nam ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek;
7. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za
kaznivo dejanje;
8. izjava ponudnika po odredbi o ﬁnančnem poslovanju proračunskih porabnikov
skupaj s priloženo pogodbo s podizvajalci
oziroma pogodbo o skupnem nastopanju in
pisnimi izjavami vseh podizvajalcev, da je
ponudnik pravočasno in pravilno poravnal
svoje zapadle poslovne obveznosti do njih;
9. izjava o predložitvi pravnega akta o
skupni izvedbi naročila, v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo.
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III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti - obvezna dokazila:
1. dokazila o ekonomsko-ﬁnančni sposobnosti ponudnika
za pravne osebe – gospodarske družbe:
– BON-1/P;
za ﬁzične osebe – samostojne podjetnike
posameznike:
– BON-1/SP.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: izpolnjeni pripravljeni obrazci s
strani naročnika v razpisni dokumentaciji v
rubrikah “Opis kadrovske strukture”, “Zmogljivosti”, “Način upoštevanja in reševanja reklamacij” in “Reference”.
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
bodo odgovorna za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: ES: 2004 133-113068 z dne
10. 7. 2004, RS: 77/2004 z dne 16. 7. 2004,
str. 4838.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
Merilo pod 1. točko predstavlja 75%
vrednosti. Merilo pod 2. točko predstavlja
25% vrednosti.
ad 1) Cena se bo preračunala v točke po
naslednji formuli:
minimalna cena × 100
Cena v točkah =
ponujena cena
ad 2) Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco v vrednosti 30,000.000 SIT 2 točki,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 30,000.000 SIT do 60,000.000 SIT
4 točke,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 60,000.000 SIT do 120,000.000
SIT 8 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti nad 120,000.000 SIT 16 točk.
Ponudnik, ki izpolnjuje vse pogoje naročnika in prejme največje skupno število
točk,
je izbran kot najugodnejši.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 29. 9. 2004, brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 9. 2004
ob 10. uri, Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, v sejni sobi v 3. nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: po sklenitvi
pogodbe z izbranim najugodnejšim ponudnikom lahko naročnik v času trajanja pogodbe
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odda naročilo po postopku s pogajanji brez
predhodne objave v skladu in s pogoji 84.
člena in 97. člena ZJN-1A.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 8. 2004.
Ministrstvo za ﬁnance,
Carinska uprava RS
Ob-23004/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija Republike Slovenije za okolje,
kontaktna oseba: Sabina Hajrič, univ. dipl.
prav., Vojkova 1B, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-40-00, faks 01/478-40-52, 53,
elektronska pošta: gp.arso@gov.si, internetni naslov: http://www.arso.gov.si/
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: računalniški potrošni material in pribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave je sedež
naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
računalniškega potrošnega materiala in pribora za potrebe naročnika.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ponudbe v variantah niso dovoljenje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 21. 11. 2004 in/ali konec
31. 12. 2005.
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: naročnik bo sklepal pogodbo
samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora
predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi
podizvajalci. V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi pa mora skupina ponudnikov
- samo v primeru, da bo izbrana na javnem
razpisu – predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
a) da je registriran pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa,
b) da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
c) da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano
s posebnim predpisom, oziroma da izpolnjuje posebne pogoje za začetek opravljanja

dejavnosti (novega ZGD - F, Uradni list RS,
št. 45/01 in 59/02 - popravki).
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
a) dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
b) dokazilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
c) dokazilo, da ima veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
a) da veljavnost (opcija) ponudbe ni krajša od 120 dni od odpiranja ponudb,
b) da je naročniku ponudil ves računalniški potrošni material (vse artikle), ki je naveden v obrazcu ponudbe s predračunom
(priloga C) k razpisni dokumentaciji),
c) da ponudnik nudi rok za rešitev reklamacije najdalj 5 dni od prejema pisnega
obvestila o reklamaciji,
d) da ponudnik nudi rok dobave najdalj 5
dni od prejema posamičnega naročila,
e) da bo naročilo realizirano najkasneje
do 14. ure na delovni dan,
f) da zagotavlja ﬁksnost cen za najmanj 6
mesecev od sklenitve pogodbe (po preteku
te dobe se cene usklajujejo s ponudnikovim
uradnim veljavnim cenikom, s tem da se
razmerje med ponujeno ceno iz obrazca ponudbe - priloge C k razpisni dokumentaciji in
ceno v uradnem veljavnem ponudnikovem
ceniku ne sme spremeniti),
g) da v ponudbi predloži uradni veljavni
cenik vseh artiklov, ki jih ima v svojih prodajnih programih (in ki se nanašajo na predmet
tega javnega razpisa),
h) da za dobavljeni računalniški potrošni
material in pribor nudi vsaj 12-mesečni garancijski rok, šteto od dneva prevzema.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 9. 2004 (velja
za razpisno dokumentacijo), dopolnitve v
skladu z določbami ZNJ 1A.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb..
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ni omejitev. Predstavniki
ponudnikov se morajo izkazati s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 9. 2004
ob 13. uri, Vojkova 1B, 1000 Ljubljana, sejna soba v 1. nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 8. 2004.
Agencija Republike Slovenije za okolje
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Ob-23008/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Bohinj, kontaktna oseba: Ciril Strgar, Triglavska cesta 35,
4264 Bohinjska Bistrica, Slovenija, tel.
04/572-13-14, faks 04/572-18-64, elektronska pošta: obcina@bohinj.si, internetni naslov: Rezijski.obrat.bohinj@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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
tovorno vozilo s preklopnikov in pogonom 4x4.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Bohinj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
tovornega vozila s preklopnikom in pogonom 4x4.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za izvedbo prevzetih obveznosti
in bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.
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: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. najnižja ponudbena cena,
2. izpolnjevanje dodatnih tehničnih zadev,
3. garancijska doba,
4. rok dobave,
5. plačilni pogoji,
6. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: Občina Bohinj
TRR: 01204-0100008048.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 10. 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: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 10. 2004,
ob 12. uri, sejna soba Občine Bohinj.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 8. 2004.
Občina Bohinj
Ob-23013/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod Filmski studio Viba ﬁlm Ljubljana,
kontaktna oseba: Vladimir Peruničič, direktor, Stegne 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
00386/01/513-24-02, faks 00/386/01/51325-50, elektronska pošta: viba.ﬁlm@siol.
net, internetni naslov: www.vibaﬁlm.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dograditev sistema za obešanje tehnološke razsvetljave in scenograﬁje v malem ateljeju Filmskega studia Viba ﬁlm
Ljubljana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Stegne 5, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 sistem.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 26. 11. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v roku 30 dni od končnega zapisniškega
prevzema sistema.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev b laga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: opredeljeno 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: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
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III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. ponujena cena,
2. reference,
3. zagotavljanje servisa in rezervnih delov – poprodajne aktivnosti.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija se dvigne s predložitvijo potrdila o
plačilu na podračun naročnika pri Upravi RS
za javna plačila št.: 01100-6030354621.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 4. 10. 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 26. 11. 2004.
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: 4. 10. 2004,
ob 12.15, Stegne 5, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 8. 2004.
Javni zavod Filmski studio
Viba ﬁlm Ljubljana
Št. 404-08-487/2004-2
Ob-23014/04
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. 04/471-23-43, 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. 04/471-23-43,
faks 01/431-90-35, elektronska pošta: bostjan.purkat@mors.si, dusan.cirar@mors.si.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Opis: avtomobilske pnevmatike različnih dimenzij za osebna vozila, kombinirana vozila, tovorna vozila ter avtobuse.
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 279/2004-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup avtomobilskih pnevmatik.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: centralno skladišče MORS,
Miheličeva ul. b.š., Ljubljana-Šentvid.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
I. sklop: osebna vozila (348 kosov),
II. sklop: kombinirana vozila (40 kosov),
III. sklop: tovorna vozila/avtobusi (80 kosov).
Celotni obseg naročila, ki se pričakuje
v ponudbah je ocenjen na 13,750.000 SIT
brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok za zaključek v mesecu 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) Pogoji za sodelovanje:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo:
– Za pravne osebe (gospodarske družbe)
– fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij, ne starejšega od 90 dni;
– Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– fotokopija priglasitvenega lista za dejavnost, katere predmet je javni razpis, ne
starejšega od 90 dni;
– fotokopija obrtnega dovoljenja, če gre
za opravljanje obrti ali obrti podobne dejavnosti, ne starejšega od 90 dni;
– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije ali ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
Dokazilo: fotokopija potrdila, ne starejšega od 90 dni od datuma določenega za
predložitev ponudb, pristojnega okrožnega
sodišča, gospodarski oddelek, sodni register, samostojni podjetniki in obrtniki pa
predložijo potrdila, da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi
Davčnega urada ali Obrtne zbornice,
– 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, izdanega s
strani Ministrstva za pravosodje – Kazenska
evidenca, ki se nanaša na pravno osebo, ne
starejšega od 90 dni od datuma določenega
za predložitev ponudb,
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvezno-
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sti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež
ali da ima ponudnik, ki ima sedež v tujini poravnane v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki
jih mora poravnati v Republiki Sloveniji;
Dokazilo: original potrdilo, ki ga izda
Davčna uprava RS, Davčni urad, ne starejše od 30 dni od datuma določenega za
predložitev ponudb,
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano
s posebnim predpisom.
Dovoljenje izda pristojni organ Upravne
enote, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj,
za opravljanje določene dejavnosti, skladno
z Zakonom o gospodarskih družbah, v nasprotnem primeru pa zadostuje tudi lastna
izjava, skladno s 44. členom ZJN-1-UPB1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: da je ﬁnančno in
poslovno sposoben;
a) 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.
b) Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik);
Dokazilo:
a) Originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto(DURS), vključno z bilanco stanja
za preteklo leto
b) Originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
III.2.1.3) Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da dokaže svojo usposobljenost za izvedbo javnega naročila.
Ponudnik dokazuje usposobljenost za
izvedbo javnega naročila in v ta namen obvezno prilaga naslednje potrjene dokumente
in izjave:
– obrazec s podatki o ponudniku (Poglavje III.),
– izjavo, da soglaša z vsemi pogoji razpisa (Krovna izjava-Priloga št. 1),
– ponudbo (Priloga št. 2-1), za predmet
javnega naročila, ki je opredeljen v Prilogi
št. 2-1 in 2-2 -Zahteve naročnika in tehnične
speciﬁkacije predmeta naročila,
– ocenjevalne preglednice (Priloge št.
3A, 3C, 3C),
– izjavo ponudnika o boniteti podjetja na
dan oddaje ponudbe, o poravnavi obveznosti in potrditvi veljavnosti ponudbe in roka
plačila (Priloga št. 4),
– vzorčna pogodba (Priloga št. 5);
Vse izpolnjene, podpisane in žigosane
priloge so obvezni sestavni del ponudbene
dokumentacije.
Kolikor ponudbi niso predloženi dokazi
o izpolnjevanju posameznega pogoja, se
ponudba izloči.
III.2.1.4) Posebne zahteve in pogoji naročnika: pnevmatike ne smejo biti starejše
od 12 mesecev.
Pogoji za udeležbo – izločilni kriteriji:
– nepravočasno prispele ponudbe,
– neizpolnjevanje zahtev navedenih v
poglavju IV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:

A: Skupna vrednost posameznega
sklopa pnevmatik z vključenim DDV– utež
0,50.
Kriterij: najnižja skupna vrednost celotnega posameznega sklopa pnevmatik z
vključenim DDV prejme maks oceno, ostale
pa procentualno manj,
B: Rok dobave pnevmatik v dnevih po
prejemu naročila s strani naročnika (ne manj
kot 7 dni) – utež 0,30.
Kriterij: najkrajši rok dobave pnevmatik
v dnevih po obojestranskem podpisu pogodbe prejme maks oceno, ostale pa procentualno manj.
C: Garancijski rok za posamezni sklop
pnevmatik (ne manj kot 12 in ne več kot 36
mesecev) – utež 0,10.
Kriterij: najdaljši ponujeni rok garancije
za posamezni sklop avtomobilskih pnevmatik prejme maks oceno, ostali pa procentualno manj.
D: Brezplačni odvoz rabljenih pnevmatik- utež 0,10.
Kriterij: ponudnik, ki ponudi brezplačni
odvoz rabljenih pnevmatik prejme maks
oceno, ostali pa oceno 0.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik 404-08-467/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 9. 2004, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS 279/2004-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 1119119-7141998-00000279) številko faksa 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 faks-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 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: do konca leta 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: javno odpiranje ponudb bo dne 21. 9. 2004 ob 9.
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: 27. 8. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Ob-23015/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, faks. 02/331-15-33.
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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:
obvezilni in sanitetni material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005 in/ali konec
31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
II. fazi bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT ter izjava banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 75 dni od datuma prevzema blaga.
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 ugotavljal minimalno zahtevano pravno-statusno, ekonomsko in ﬁnančno ter tehnično sposobnost prijaviteljev
na osnovi predloženih dokumentov, podatkov in dokazil navedenih v točkah III.2.1.1),
III.2.1.2) in III.2.1.3).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da ima potrdilo Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke pri Ministrstvu
za zdravje RS, o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov – promet z
medicinskimi pripomočki na debelo;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da ima potrdilo sodišča, da proti prijavitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali,
da ni prenehal poslovati na podlagi sodne
ali druge prisilna odločbe; potrdilo ne sme
starejše od 60 dni na dan določen za predložitev prijav;
5. izjava prijavitelja, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane;
6. potrdili, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata
pristojni:
6.1. davčni urad in
6.2. carinski urad;
potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev prijav.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
7. da je predložil BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi prijaviteljev transakcijski račun,
da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za prijavitelje, ki ne predložijo obrazca
BON-2); dokumenti ne smejo biti starejši od
30 dni na dan določen za predložitev prijav.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8. da zagotavlja razpisane vrste in količine blaga na katerega se prijavlja;
9. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, ki so opredeljene
v speciﬁkaciji zahtev naročnika;
10. da bo dostava ddp Splošna bolnišnica Maribor – razloženo in poskrbljeno za
odvoz celotne embalaže, ki je predmet dostave blaga;
11. da bo dobavni rok največ 2 dni ter da
bo po vsakem posameznem naročilu dobavljena celotna količina naročenega blaga;
12. da bo imel blago, ki bo predmet pogodbe, na zalogi v svojem skladišču;
13. CE certiﬁkat za vse ponujene vrste
blaga iz razpisa.
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.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Uradni list RS, št. 81-84 z dne
30. 7. 2004, Ob-20665/04, popravek objavljen v Uradnem listu RS, št. 93 z dne 20. 8.
2004, Ob-22046/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 6. 10. 2004.
Cena 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno pri
skupini za javna naročila (zgradba oskrbe
in vzdrževanja), vsak delovni dan med 11. in
13. uro, ali po pošti ob predhodni predložitvi
potrdila o plačilu razpisne dokumentacije,
faks 02/33-11-533. Razpisno dokumentacijo je potrebno vplačati na podračun EZR št.
01100-6030278185, s pripisom za RD: Obvezilni in sanitetni material.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 10. 2004.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum 15. 11. 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: pripombe na zapisnik bodo
lahko dajali le tisti predstavniki ponudnikov, ki
bodo pooblaščeni za zastopanje ponudnika,
za kar bodo predložili pisno pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: predvideno
3. 12. 2004 ob 12. uri; v pisarni vodje nabave medicinskega zdravstvenega potrošnega
materiala, Monika Lepoša, univ. dipl. ekon.,
(zgradba Uprave).
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 letna vrednost naročila je 168,000.000 SIT z DDV.
Naročnik bo to javno naročilo oddal na
podlagi drugega odstavka 19. člena Zakona
o javnih naročilih ZJN-1.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 8. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-23016/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Polhov Gradec, kontaktna
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oseba: Kucler Ilinka, Polhov Gradec 95,
1355 Polhov Gradec, Slovenija, tel. 01/
364-50-12, faks 01/364-01-35, elektronska
pošta: os.polhgr@guest.arnes.si, internetni
naslov: www.ospg.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: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago po drugem odstavku
19. člena ZJN-1A.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Polhov
Gradec, Podružnica Šentjošt.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Skupine blaga
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki – svinjina in
govedina,
3. perutnina in perutninski izdelki,
4. ribe in konzervirane ribe,
5. jajca,
6. paštete,
7. olja, margarine in maščobni izdelki,
8. sveža zelenjava in sadje,
9. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje,
10. sadni sokovi, nektarji in sirupi,
11. žita, mlevski izdelki in testenine,
12. zamrznjeni izdelki iz testa,
13. kruh in pekovsko pecivo,
14. slaščičarski izdelki,keksi in torte,
15. ostalo prehrambeno blago,
16. sladoledi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: 29. 10. 2004 in/ali konec
28. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica v znesku 500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katerega je razvidno kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti-potrdilo sodišča o registraciji oziroma drugo ustrezno dokazilo (za pravne osebe redni izpis iz sodnega registra,
za samostojne podjetnike potrdilo o vpisu v
register samostojnih podjetnikov;
– 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- dovoljenje pristojnega organa ali lastno izjavo, da
po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni
predpisano;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega
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kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen - potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, če poslovanje
vodi izredna uprava ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež - potrdilo sodišča oziroma
drugega pristojnega organa, če ponudnik ni
registriran pri sodišču;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
z poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane-potrdilo Ministrstva za pravosodje.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež
ali da je ponudnik ki ima svoj sedež v tujini,
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati – originalno potrdilo davčnega urada.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – BON obrazci
ali potrdilo banke iz katerega je razvidno da
ni imel blokiranega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika, da ima zagotovljeno
kontrolo kakovosti in sistem HACCP;
– ponudnik zagotavlja dostavo blaga fco
skladišče naročnika razloženo;
– ponudnik izjavlja,da sprejema razpisne
pogoje;
– izjavo, da zagotavlja zahtevane letne
količine blaga;
– izjavo, da nudi 30 dnevni plačilni rok;
– izjavo, da zagotavlja izpolnjevanje pogodbenih obveznosti;
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 9. 2004.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: številka bančnega
računa 01221-6030648810.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 9. 2004 do 12. ure, vsak delavnik med 8. in 12. uro.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum 4. 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: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 8. 2004.
Osnovna šola Polhov Gradec
Ob-23135/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Psihiatrična klinika Ljubljana, kontaktna oseba:
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Štefan Hren, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenija, tel. 01/587-21-00, faks
01/528-46-18, elektronska pošta: stefan.
hren@psih-klinika.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: JN-OM-09/2004-B-HŠ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: živila (prehrambeno blago) po sklopih:
– sklop I: oreški, suho sadje in stročnice,
– sklop II: zamrznjena zelenjava,
– sklop III: konzervirano sadje in zelenjava,
– sklop IV: kruh in pekovsko pecivo,
– sklop V: moka, zdrob in mlevski izdelki,
– sklop VI: izdelki iz moke,
– sklop VII: testenine,
– sklop VIII: riž,
– sklop IX: mleko in mlečni izdelki,
– sklop X: meso in mesni izdelki,
– sklop XI: perutnina in perutninski izdelki,
– sklop XII: ribe in morski sadeži,
– sklop XIII: jedilno olje, margarina in
majoneza,
– sklop XIV: jajca,
– sklop XV: kis,
– sklop XVI: sladkor in sladki namazi,
– sklop XVII: čaj,
– sklop XVIII: kava, kavovine in kakavovi
napitki,
– sklop XIX: sokovi, sirupi in voda,
– sklop XX: začimbe,
– sklop XXI: jušni koncentrati in omake,
– sklop XXII: ostala živila,
– sklop XXIII: vegetarianski izdelki,
– sklop XXIV: pripravljene solate,
– sklop XXV: delikatesni artikli,
– sklop XXVI: artikli za dietno prehrano.
Sklopi od vključno št. I do vključno št.
XXII se oddajajo kot samostojen sklop v
celoti.
Sklopi od vključno št. XXIII do vključno
št. XXVI – vsak artikel se oddaja kot samostojen sklop.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: letna
količina v skupni ocenjeni vrednosti 110,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe v trajanju 1 leta.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe in
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vsaka od garancij v višini 50.000 SIT za vsak
posamezen sklop.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
roku 30 dni, skladno z določili pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali po-

nudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: kot opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot opredeljeno
v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji in izjava o zdravstveni ustreznosti živil.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem
javnem naročilu: Ob-392/04, z dne 16. 1.
2004.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Ob-19374/04, z dne 16. 7. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-OM-09/2004-B-HŠ.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 10. 2004.
Pogoji in način plačila: dokumentacija je
na voljo brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: za vse sklope: 5. 10. 2004 ob 10. uri, v Ljubljani, Studenec 48, Upravna zgradba PK Ljubljana,
sejna soba.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik ponavlja postopek oddaje javnega naročila
zaradi razveljavitve postopka oddaje javnega naročila objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 77 dne 16. 7. 2004, Ob-19374/04, v
sklopih B in C. Naročnik je v razveljavljenem
postopku oddaje javnega naročila v II. fazi
omejenega postopka za sklopa B in C pridobil le eno formalno neustrezno ponudbo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 8. 2004.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Ob-23136/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: JZ
Zdravstveni dom Brežice, kontaktna oseba: Marjetka Blažević, dr. med., Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice, Slovenija, tel.
07/499-14-00, faks 07/499-14-50, lektronska pošta: zd.brezice2@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Skupnost zavodov osnovne
dejavnosti celjske regije, kontaktna oseba:
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Geršak Vlado, Gregorčičeva 3, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/543-46-15, faks 03/
543-46-14, elektronska pošta: javna.narocila@szoze.si.
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: dobava specialnega reševalnega vozila – reanimobila za ZD Brežice – tehnične zahteve
so opredeljene 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: specialno reševalno vozilo – reanimobil – 1kom.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 3. 9. 2004 do 31. 12.
2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– menica ali bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 2 mio SIT;
– menica ali bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: v skladu z Zakonom o javnih
naročilih - 42. člen in 42.a člen ter razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z 42. členom Zakona o javnih
naročilih.
Naročnik bo ugotovil usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila tako,
da bo preveril, ali ponudnik izpolnjuje pogoje
po 42. in 42.a členu ZJN-1A:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– dokazilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– dokazilo o vpisu v register dobaviteljev
medicinskih pripomočkov.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON 1/P za poslovno leto 2003 ponudnika, ki ni starejši od 30 dni;
– reference o dobavi.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dolžina garancijske dobe za vgrajeno
opremo;
– zagotovljen servis za vozilo in opremo.
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:
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.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudnik dvigne od dneva
te objave, pri kontaktni osebi: Geršak Vladu,

Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva 3, 3000
Celje, tel. 03/543-46-15. Pri dvigu razpisne
dokumentacije je potrebno priložiti potrdilo
o vplačilu na TRR 01211-6030927108, faks
03/543-46-14.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 10. 2004, do 7.30.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 10. 2004,
ob 8. uri, Uprava Zdravstvenega doma Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice.
JZ Zdravstveni dom Brežice
Ob-23137/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, kontaktna oseba: Vesna Paljk, Altus consulting
d.o.o., Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-91-00, faks 01/283-22-43.
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) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba Katja Oman, Lepi pot 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40, faks
01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba Katja Oman,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
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: številka 5.4-15/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup raziskovalne opreme Olfaktometra za potrebe Veterinarske fakultete,
Univerze v Ljubljani, Inštituta za higieno
okolja in živali. Olfaktometer – dinamični
tip olfaktometra, ki ustreza predpisu EN
13725 in omogoča izvajanje meritev dveh
panelistov hkrati, z možnostjo uporabe 40
litrskega vzorca zraka, s kompresorjem,
prezračevalno-čistilno komoro z mehaničnimi ﬁltri in ﬁltri z aktivnim ogljem ter dodatno
opremo – testni plin N-butanol z dušikom v
jeklenki. Natančnejša speciﬁkacija tehničnih zahtev – v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana, Inštitut za higieno okolja in
živali.
Šifra NUTS: E038 Slovenija.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak: glavni predmet:
33.24.00.00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
raziskovalne opreme: Olfaktometra.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: zavarovanje za resnost ponudbe – menica z
menično izjavo v višini = 500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
na podlagi računa po dobavi, v roku najmanj
30 dni od dneva uradno prejetega računa
oziroma skladno s ponudbo izbranega ponudnika.
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 iz katerega je razvidno, kdo je nosilec posla in kakšna so njihova medsebojna
razmerja.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: splošni pogoji po 42. in 42.a členu
ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu s 42. členom ZJN-1-UPB1
– dokazila in način predložitve so navedena
v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno s 42.a
členom ZJN-1-UPB1 – dokazila in način
predložitve so navedena v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno s 42.a členom
ZJN-1-UPB1 – tehnične zahteve so navedene v razpisni dokumentaciji. Ponudniki
bodo morali ponudbi priložiti tehnični opis
(katalog) iz katerega bodo razvidne lastnosti
olfaktometra, ki jih zahteva naročnik.
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:
1. cena,
2. dobavni rok,
3. plačilni rok,
4. strokovna priporočila,
5. garancijski rok.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 9. 2004.
Cena: 6.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu
razpisne dokumentacije na poslovni račun
Altus consulting d.o.o. številka 02083-0053787157, sklic na št. 04-2004 po modelu 00,
je potrebno predložiti ob prevzemu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 9. 2004 ali 29 dni
od odposlanja obvestila 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: odpiranje ponudb bo javno; pooblaščeni predstavniki ponudnikov se
morajo izkazati s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 9. 2004
ob 14. uri, Univerza v Ljubljani, Veterinarska
fakulteta, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana, sejna soba, II. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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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: 30. 8. 2004.
Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
Ob-23234/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.,
kontaktna oseba; Joži Raspor, Ulica Mirka
Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/
281-13-00, faks 04/281-13-01, elektronska
pošta: jpk@komunala-kranj.si, internetni naslov: www.komunala-kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Komunala Kranj, javno
podjetje, d.o.o., kontaktna oseba: Primož
Bajželj, univ. dipl. org., Ulica Mirka Vadnova
1, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/281-13-51,
faks 04/281-13-01, elektronska pošta: pbajzelj@komunala-kranj.si, internetni naslov:
www.komunala-kranj.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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava kompaktorja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: deponija nenevarnih odpadkov Tenetiše.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nabava
kompaktorja, delovne teže 36 ton ali več,
motorja turbo diiessel moči vsaj 300 kW, z
hidrostatičnim pogonom za vožnjo. Robustne konstrukcije z zaščito proti povzročitvi
vžiga odpadkov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 3. 9. 2004 in/ali konec
2. 11. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 90%
plačila na podlagi začasnih računov. Rok
plačila 60 dni od izstavitve računa, 10%
plačila po opravljeni dobavi kompaktorja in
opravljeni primopredaji stroja.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: da je ekonomsko in ﬁnančno usposobljen izvesti javno naročilo, da razpolaga
s tehniko in delovnim osebjem potrebnim
za izvedbo naročila, da je registriran in ima
dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija za opravljanje dejavnosti,
dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, potrdilo, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON1/P ali
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BON1/SP, dokazilo o zavarovanju odgovornosti za škodo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: strokovna usposobljenost kadra za nabavo in in serviserjev po nabavi
kompaktorja.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: merila za ugotavljanje in priznanje
sposobnosti:
1. tehnične zmogljivosti,
2. cena,
3. garancija,
4. plačilni pogoji,
5. rok dobave,
6. servisiranje.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 9. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: opraviti osebni
prevzem oziroma poslati pisni zahtevek na
naslov: Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, faks 04/281-13-01 ali e-mail:
jpk@komunala-kranj.si.
Plačati materialne stroške na TRR Komunale Kranj št. 07000-0000464429 pri Gorenjski banki d.d. Kranj, pri čemer navedite
namen plačila: »plačilo razpisne dokumentacije za nadstrešnico na CČN Kranj.«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 10. 2004 ali 37 dni
od odposlanja obvestila, do 11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 12. 2004 in/ali 84 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki se bodo izkazali s pisnim pooblastilom za
zastopanje. V nasprotnem primeru v postopku odpiranja ponudb ne bodo mogli dajati
pripomb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 10. 2004
ob 13. uri, Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj; sejna soba družbe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 8. 2004.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Ob-23235/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Novo mesto, kontaktna
oseba: Marija Puhek, univ. dipl. inž., Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. 07/391-61-00, faks 07/332-30-97,
elektronska pošta: tajnistvo@sb-nm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Splošna bolnišnica Novo
mesto, kontaktna oseba: Marija Puhek, univ.
dipl. inž., Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto, Slovenija, tel. 07/391-61-35, faks
07/332-10-95, elektronska pošta: marija.puhek@sb-nm.si.

I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica Novo mesto,
kontaktna oseba: Kočevar Irena, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/391-61-32, faks 07/332-10-95, elektronska pošta: nabavna-sl@sb-nm.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica Novo mesto, kontaktna oseba:
Kočevar Irena, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/391-61-32,
faks 07/332-10-95, elektronska pošta: nabavna-sl@sb-nm.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 16-35/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
medicinski pripomočki in raztopine za
peritonealno dializo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila: medicinski pripomočki
in raztopine za peritonealno dializo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: v 24 mesecih od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3%
vrednosti ponudbe brez DDV in z rokom
veljavnosti 90 dni od datuma, določenega
za dostavo ponudb.
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;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da ponujeno blago izpolnjuje vse
strokovne zahteve naročnika, navedene v
seznamu razpisanega blaga in razpisni dokumentaciji;
5. da ima za ponujene artikle priložen
prospektni material ali lasten opis, ki izkazuje skladnost ponujenega blaga z naročnikovimi strokovnimi zahtevami;
6. da bo predložil vzorce ponujenega blaga, v primeru, da jih bo naročnik zahteval;
7. da nudi naslednje plačilne pogoje: 90
dnevni plačilni rok po izpolnitvi naročila o
dobavi blaga;
8. da zagotavlja letne razpisane količine
blaga, na katerega se prijavlja;
9. da zagotavlja dostavo blaga ddp Lekarna, Splošna bolnišnica Novo mesto, razloženo v sklopu ponudbene cene;
10. do bo predložil bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% vrednosti ponudbe brez DDV;
11. da sprejema vse pogoje razpisa.
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.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
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 20. 9. 2004.
Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: samo negotovinsko na podračun pri upravi RS za javna plačila št. 01100-6030278379, sklic na številko
16-35/ 04.
Ponudnik mora dokazilo o plačilu razpisne dokumentacije poslati po faksu:
07/33-21-095 na naslov naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb za
sodelovanje: 21. 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 10. 12. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 9. 2004
ob 10. uri, Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
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: 27. 8. 2004.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Ob-23323/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Izola, kontaktna oseba:
Rudi Benko, Polje 35, 6310 Izola, Slovenija,
tel. +386/5/660-68-95, faks +386/5/660-63-05,
elektronska pošta: rudi.benko@sb-Izola.si, internetni naslov: http://www.sb-izola.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Splošna bolnišnica Izola, kontaktna oseba: Rudi Benko, univ.
dipl. ekon., Polje 35, 6310 Izola, Slovenija,
tel. 05/660-68-95, faks 05/660-63-05, elektronska pošta: rudi.benko@sb-izola.si, internetni naslov: http://www.sb-izola.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica Izola,
kontaktna oseba: Biserka Benedetti,
dipl. org., Polje 35, 6310 Izola, Slovenija,
tel. 05/660-63-06, faks 05/660-63-05, elektronska pošta: biserka.benedetti@sb-izola.
si, internetni naslov: http://www.sb-izola.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica Izola, kontaktna oseba: tajništvo
zavoda: Biserka Benedetti, dipl. org., Polje
35, 6310 Izola, Slovenija, tel. 05/660-63-06,
faks 05/660-63-05, elektronska pošta: biserka.benedetti@sb-izola.si, internetni naslov:
http://www.sb-izola.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava živil in prehrambenih artiklov

(1. mleko in mlečni izdelki, 2. zelenjava
in sadje, 3. špecerija, 4. zmrznjena živila,
5. meso in mesni izdelki, 6. ribe in morski
sadeži, 7. kruh in pekovsko pecivo).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Izola,
Polje 35, Izola.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nabava živil in prehrambenih artiklov v ocenjeni
skupni vrednosti 60,000.000 SIT.
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:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT. (Naročilo se oddaja po
sklopih. Ker je vrednost posameznega sklopa nižja od zneska, ki je določen v Zakonu o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
ponudniku, ki bo predložil ponudbo le za en
sklop ali več sklopov, katerih vrednost je
nižja od zneska, ki je določen v omenjenem
zakonu, ni potrebno, da predloži bančno
garancijo za resnost ponudbe.)
Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 1,000.000 SIT.
(Če bo pogodba sklenjena za nižjo vrednost
od vrednosti, ki je določena v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije se
bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne zahteva.)
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila ne sme biti krajši od 60 dni od dneva
uradnega prejema računa, ki je izstavljen po
dostavi blaga.
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. Na statusnem področju:
– da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– da ponudnik v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ni bil pravnomočno
obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem, oziroma
mu ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja;
– da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež.
2. Na poslovnem in ﬁnančnem področju:
– da ponudniku v zadnjih 12 mesecih nihče od naročnikov ni odpovedal pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja njegovih
pogodbenih obveznosti;
– da ni izkazane blokade katerega izmed
transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih pred dnevom oddaje ponudbe;
– da ponudnik izkazuje prihodke, večje
od ocenjene vrednosti razpisa.
3. Tehnične zmogljivosti in kadri:
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– da je zanesljiv, sposoben upravljanja,
ima izkušnje in ugled, ter zaposlene, ki so
sposobni izvesti pogodbo;
– da zagotavlja kontrolo kakovosti;
– da bo dostavljal certiﬁkate o poreklu
govedi in dokazila o starosti goveda ob zakolu;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– komplet registrskih listov (redni izpisek iz sodnega registra za dejavnost, katere predmet je razpis), ki odraža zadnje
pravnorelevantno stanje ponudnika. Samostojni podjetnik mora predložiti priglasitveni
list DURS;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila ni bil pravnomočno
obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem, oziroma
mu ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila:
– potrdilo (izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence), da ni zoper ponudnika
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja. Samostojni podjetnik mora predložiti potrdilo,
da ponudnikovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne
preiskave;
– potrdilo, ki ga izda pristojni davčni
organ, da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec BON-1 ali BON-1/P, ki odraža
zadnje ponudnikovo stanje v zadnjem mesecu pred oddajo ponudbe in iz katerega
je razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih
mesecih pred izdajo obrazca ni imel blokiranih računov. Samostojni podjetnik mora
predložiti BON-1/SP in za vsak račun, ki ga
ima, boniteto poslovanja, ki ga zanj izdela
poslovna banka, iz katere mora biti razvidno, da v zadnjih šestih mesecih pred izdajo
obrazca ni imel blokiranih računov;
– izjava ponudnika, da mu v zadnjih
12 mesecih nihče od naročnikov ni odpovedal pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja njegovih pogodbenih obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika glede izpolnjevanja
pogojev na poslovnem in ﬁnančnem področju ter glede tehničnih in kadrovskih zmogljivosti;
– izjava ponudnika, da zagotavlja kontrolo kakovosti;
– izjava ponudnika, da bo dostavljal certiﬁkate o poreklu govedi in dokazila o starosti
goveda ob zakolu;
– seznam vodstvenega osebja in drugih
strokovnih delavcev, vključno s stopnjo izobrazbe in strokovnimi kvaliﬁkacijami, ki bodo
odgovorni za izvedbo pogodbe;
– seznam ključnega tehničnega osebja in drugih strokovnih delavcev, vključno
s stopnjo izobrazbe, ki bodo odgovorni za
nadzor kakovosti.
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III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. ponudbena cena,
2. plačilni pogoji,
3. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 03/BR-04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 10. 2004.
Cena: 9.600 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko plačilo na TRR 01100-6030277118 pri Banki
Koper.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 20. 10. 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 navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 10. 2004
ob 12. uri,: Splošna bolnišnica Izola, Polje
35, 6310 Izola, Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 8. 2004.
Splošna bolnišnica Izola
Št. 14-25-8/04
Ob-23324/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o.,
kontaktna oseba: Marija Kočevar, Belokranjska cesta 24, 8340 Črnomelj, Slovenija, tel.
07/30-61-664, faks 07/30-61-665, elektronska pošta: komunala.komerciala@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o., kontaktna oseba: Anica Mihelič,
Belokranjska cesta 24, 8340 Črnomelj, Slovenija, tel. 07/30-61-682.
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: 14-JN-07/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: 1
kos specialno komunalno vozilo za zbiranje, stiskanje in odvoz komunalnih odpadkov z nadgradnjo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave fca Javno
podjetje Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta 24, 8340 Črnomelj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 kos
specialno komunalno vozilo za zbiranje,
stiskanje in odvoz komunalnih odpadkov z
nadgradnjo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok za zaključek javnega naročila
oziroma za dobavo predmeta javnega naročila je 30. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora ponudbi predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 90 dni od dobave predmeta javnega naročila, oziroma uspešno opravljene
primopredaje.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem. Ponudnik mora
navesti eventualne podizvajalce v ponudbi.
V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi
pa mora skupina ponudnikov predložiti 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: razvidno iz razpisne dokumentacije.
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.
IV. 1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: prva objava v Ur. l. RS,
št. 5-6 z dne 23. 1. 2004, stran 314, druga
objava v Ur. l. RS, št. 26-29 z dne 26. 3.
2004, stran 1713.
IV.2) Merila za oddajo:
A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti
vsak delovni dan od 7. do 14. ure v tajništvu Javnega podjetja Komunala Črnomelj
d.o.o., do 24. 9. 2004.
Cena: 10.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: stroški razpisne
dokumentacije znašajo 10.000 SIT (z upoštevanim DDV) in jo ponudniki lahko poravnajo pred prejemom razpisne dokumentacije na blagajni Javnega podjetja Komunala
Črnomelj ali na transakcijski račun št. 02430-0018415109 pri NLB d.d., z navedbo
predmeta javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 27. 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: ponudbe morajo veljati še 120 dni
od dneva, ki je določen za javno odpiranje
ponudb.
IV.3.7) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: na odpiranju lahko sodelujejo samo predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki bodo svoja pisna pooblastila
komisiji oddali pred odpiranjem.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 9. 2004
ob 10.20 v sejni sobi Javnega podjetja Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta
24, 8340 Črnomelj.
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
predvideva sprejeti odločitev o oddaji javnega naročila v 5 dneh od dneva odpiranja
ponudb.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 8. 2004.
Javno podjetje
Komunala Črnomelj d.o.o.
Št. 123
Ob-23325/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Polzela, kontaktna oseba: Majda Zalokar, Polzela 10, 3313 Polzela, Slovenija, tel. 03/703-31-12, faks
03/572-01-35, elektronska pošta: tajnistvo-os.polzela@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Osnovna šola Polzela,
kontaktna oseba: Majda Zalokar, Polzela 10,
3313 Polzela, Slovenija, tel. 01/721-91-80,
041/709-352, faks 01/721-91-85 (pripis:
»razpis – Polzela«), elektronska pošta: tajnistvo-os.polzela@siol.net.
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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: živila in material za prehrano.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava živil in materiala za prehrano naročnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Polzela,
Polzela 10, 3313 Polzela in Podružnična
Osnovna šola Andraž, Andraž 64, 3313 Polzela.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1. meso, 2. perutnina in perutninski izdelki, 3.
mesni izdelki, 4. ribe, 5. mleko, 6. mlečni
izdelki, 7. kruh, 8. pekovski izdelki, 9. slaščičarski izdelki, 10. sadje, 11. zelenjava,
12. sadni sokovi, 13. testenine, 14. čaji, 15.
zmrznjena zelenjava, 16. splošno prehrambeno blago
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.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: 1. izjava o nezavajajočih podatkih,
2. potrdilo o registraciji, 3. da ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma 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 poravna-
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ve, stečajni ali likvidacijski postopek, drug
postopek katerega namen je prenehanje
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
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima sedež,
ali da je ponudnik ki ima svoj sedež v tujini,
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati,
2. v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. v zadnjih 3 letih oskrboval vsaj 4 pogodbene partnerje, 2. zagotavlja letne količine, 3. 30 dnevni plačilni rok, 4. dostava
fco skladišče naročnika, 5. odzivni čas 24,
6. zagotavljanje higiene živil in kontrole kakovosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
najmanj 2, največ 10.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 10. 2004.
Cena: 6.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila plačila na račun
OŠ Polzela, št.: 01373-6030675312, odprt
pri UJP Žalec.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 10. 2004.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum 19. 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: predstavniki ponudnikov
se izkažejo s pisnim pooblastilom za zastopanje in člani komisije.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 12. 2004
ob 9. uri v prostorih šole, Polzela 10. 3313 Polzela.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 8. 2004.
Osnovna šola Polzela
Ob-23327/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Banka Slovenije, kontaktna oseba: Mitja Anžur,
Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-19-142, faks 01/251-55-16,
elektronska pošta: razpis.PC2004@bsi.si,
internetni naslov: http://www.bsi.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.

II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Jav-raz-01-IT/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup strojne opreme za podporo pisarniškemu poslovanju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: do 31. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za:
1. resnost ponudbe,
2. dobro izvedbo posla (izbrani dobavitelj),
3. odpravo napak v garancijskem obdobju (izbrani dobavitelj).
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: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
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: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila: ustreznost
tehničnim zahtevam razpisa, cena opreme,
odprava napake , garancijski rok.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 10. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na poravnalni račun Banke Slovenije 01000-0000100090
sklic M05-31-270992-3000-1.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 10. 2004 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 10. 2004
ob 10.15, Banka Slovenije, Slovenska cesta
35, Ljubljana, soba 537.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 8. 2004.
Banka Slovenije
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Blago in gradnje
Ob-23023/04
Popravek
V objavi javnega razpisa, Ob-21700/04
v Uradnem listu RS, št. 88-90 z dne 13. 8.
2004, za nadgradnjo obstoječega lokalnega
računalniškega sistema in sistema za shranjevanje podatkov HDS 9530 z vzpostavitvijo redundance, po pooblastilu naročnika
Republika Slovenija Služba Vlade za evropske zadeve, Šubičeva 11, Ljubljana, se
popravijo naslednje točke:
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Za sklop 1 (Nadgradnja LAN) je obvezna
predložitev bančne garancije za resnost ponudbe v višini 100.000 SIT z veljavnostjo od
13. 9. 2004 do 2. 12. 2004.
Za sklop 2 (Nadgradnja HDS 9530) je
obvezna predložitev bančne garancije za
resnost ponudbe v višini 100.000 SIT z veljavnostjo od 13. 9. 2004 do 2. 12. 2004.
Služba Vlade za evropske zadeve

Gradnje
Št. 40305/04-11/04

Ob-23019/04

Zavrnitev vseh ponudb
Naročnik Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1a, Kranjska Gora, je na osnovi
izvedenega javnega razpisa, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 80/04, za adaptacijo
večnamenskega poslovnega objekta Savska 1 v Mojstrani in v skladu z določili 77.
člena Zakona o javnih naročilih – uradno
prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 36/
04), izdal odločitev o zavrnitvi vseh ponudb.
Odločitev o zavrnitvi je bila izdana na osnovi
druge alinee 4. člena Pravilnika o ugotovitvi kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št.
33/04). Naročnik bo javni razpis ponovil.
Občina Kranjska Gora
Ob-23028/04
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 87 z dne 6. 8.
2004, Ob-21371/04, je bil objavljen razpis
za “Izgradnjo stanovanjskega objekta v Prvačini; 18 neproftnih stanovanj z vsemi komunalnimi priključki in zunanjo ureditvijo.”
Na podlagi petega odstavka 25. člena
Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
39/00, 102/00 in 2/04) objavljamo podaljšanje roka za predložitev in ponudb, in sicer:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb:
17. 9. 2004 do 10. ure. Do tega časa mora
ponudba prispeti na naslov naročnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 9. 2004 ob 12. uri, Mestna občina
Nova Gorica – steklena dvorana I. nadstropje, Trg. E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
Ponudnike obveščamo, da lahko dokazila,
ki so bila glede veljavnosti datumsko vezana
na prvotno opredeljeni datum predložitve ponudb, uporabijo tudi za predložitev ponudb po
novem datumu za predložitev ponudb.
Stanovanjski sklad
Mestne občine Nova Gorica
Ob-22916/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Vojnik, kontaktna oseba: Vesna Poteko,
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Keršova 8, 3212 Vojnik, Slovenija, tel. 03/
780-06-20, faks 03/780-06-37, elektronska
pošta: obcina@vojnik.si, internetni naslov:
http://www.vojnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Vojnik, kontaktna oseba: tajništvo: Irma Blazinšek, Keršova 8,
3212 Vojnik, Slovenija, tel. 03/780-06-20,
faks 03/780-06-37, elektronska pošta: obcina@vojnik.si, internetni naslov: http://www.
vojnik.si.
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: 847-08/04-8: gradnja prizidka in nadzidava Osnovne šole Frankolovo.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja prizidka in nadzidava osnovne šole
zajema gradbeno obrtniška dela, strojne in
elektro instalacije in zunanjo ureditev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Osnovna šola Frankolovo,
Frankolovo 11, 3213 Frankolovo.
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: gradnja
prizidka in nadzidava Osnovne šole Frankolovo po gradbenem dovoljenju št. 35102-75/
2004-5/LG, in projektih PZI arhitektura št.
1089/04, načrt gradbenih konstrukcij št.
T-35/03, načrt elektro napeljav in opreme
št. 869-ET-2003/E, načrt strojnih napeljav
in opreme št. 176-IB 70-2003, načrt zunanje
ureditve št. 347/03.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po uvedbi v delo,
konec 31. 8. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik je dolžan preskrbeti naročniku bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
od ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik ﬁnancira izgradnjo iz proračuna občine.
Plačilo bo opravljeno po pogojih iz vzorca
pogodbe, ki je priložena 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: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi predložiti akt o
skupnem nastopu.
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: redni izpisek iz sodnega registra, ki
mora odražati dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika za zadnja tri leta.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam enakovrstnih del v zadnjih petih letih.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 847-08/04-8.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 9. 2004.
Cena: 15.000 SIT
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti v času uradnih ur na Občini Vojnik, Keršova 8. Plačilo
mora biti izvedeno na transakcijski račun
št. 01339-0100003082 pri UJP Žalec, sklic
847-08/04-8.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok za sprejemanje
ponudb: 4. 10. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudbe.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 10. 2004,
ob 13. uri; v sejni sobi Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik.
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: 25. 8. 2004.
Občina Vojnik
Ob-22926/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana, kontaktna oseba: Duška Jurman Šukalo,
Partizanska cesta 2, 6210 Sežana, Slovenija, tel. 05/73-11-200, faks 05/73-11-201,
elektronska pošta: info@ksp-sezana.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:
na območju CERO Sežana se uredi zbirni center za induvidualni dovoz ločeno
zbranih frakcij odpadkov in plato za začasno skladiščenje reciklatov, ki se dovažajo iz zbiralnic z območja štirih občin,
ki jim je center namenjen: Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina in Komen.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: CERO Sežana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja zbirnega centra za induvidualni dovoz
ločeno zbranih frakcij odpadkov in plato za
začasno skladiščenje reciklatov.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 10. 2004, konec 30.
9. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT, ob podpisu pogodbe bianco
menica za garancijo dobre izvedbe pogodbenih del, ob zaključku del bianco menica za
odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v 60
dneh po prejemu situacij v skladu z Zakonom
o izvrševanju proračuna.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: za vse zahtevane podatke se izpolnijo obrazci priloženi razpisni dokumentaciji
in dostavijo ustrezne listine, ki se zahtevajo
v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
– fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij (za gospodarske družbe) ali fotokopija potrdila o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, izdanega s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS,
– fotokopijo veljavnega dovoljenja za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila oziroma izjava, da mu po zakonu to
dovoljenje ni potrebno,
– potrdilo, da mu v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi
bilo povezano z njegovim poslovanjem,
– potrdilo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem
postopku oziroma, da ni nehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– potrdilo Davčnega urada RS, da ima
ponudnik poravnane vse obveznosti iz naslova davkov in drugih obveznosti.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo, da ponudnikov transakcijski račun v zadnjih šestih
mesecih ni bil blokiran; gospodarska družba
kot dokazilo priloži bilanco uspeha za leto
2003 ter obrazec BON-1/P, ﬁzična oseba pa
letno poročilo za leto 2003 podpisano s strani
AJPES ter obrazec BON-1/S.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: referenčna lista ponudnika s področja predmeta javnega naročila.
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 – 80%,
2. reference – 10%,
3. garancija – 10%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 19 9. 2004.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure po predložitvi
dokazila o plačilu na transakcijski račun št.
03179-1000010357.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 20. 9. 2004, do 12. ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: 30 dni od navedenega skrajnega roka za
sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov s
pisnimi pooblastili za sodelovanje na javnem
odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 9. 2004
ob 14. uri, Komunalno stanovanjsko podjetje
d.d., Partizanska cesta 2, Sežana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 8. 2004.
Komunalno stanovanjsko podjetje d.d.
Sežana
Ob-22984/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l., kontaktna
oseba: Stopar Mira, Ulica 15. maja 13, 6000
Koper, Slovenija, tel. 05/668-60-00, faks
05/668-61-20, elektronska pošta: rizanski.
vodovod@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Rižanski vodovod Koper d.o.o.,
kontaktna oseba: Lesjak Lilijana, Ulica
15. maja 13, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/668-60-00, faks 05/668-61-20, elektronska pošta: rizanski.vodovod@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Rižanski vodovod Koper d.o.o., kontaktna oseba: Lesjak
Lilijana, Ulica 15. maja 13, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/668-60-00, faks 05/668-61-20,
elektronska pošta: rizanski.vodovod@siol.
net.
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: 0-35/01-04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja vodovoda OLMO – II. faza (duktia
Ø 150, 100, 80 mm L = 1900 m; izgradnja
raztežilnikov 2m3 – 2 kosa.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: KS Olmo.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): priloga II. – gradbena dela ZJN, razred 50, skupina 502, točka
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: celoten obseg.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: OLMO.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 25. 10. 2004 in/ali konec
23. 4. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
se bodo izvršila v roku 75 dni od potrditve
situacije.
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:

– dokazilo o registraciji,
– dokazilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– da v 5 letih pred objavo JN ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra oziroma za
obrtnike priglasitev na davčnem uradu,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti - obvezna dokazila:
– obrazec BON 1 in BON 2 – ne starejši
od 30 dni,
– potrdilo DURS, da je poravnal davke,
prispevke in druge obveznosti dajatev – ne
starejše od 3 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna
dokazila:
– referenčno listo, potrjeno s strani investitorjev z navedbo vodovodnih objektov,
– seznam podizvajalcev,
– razpoložljiva tehnična oprema,
– strokovna kvaliﬁkacija kadra.
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: 27. 9. 2004, cena:
30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun
št. 101000-0000055382 pri Banki Koper.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 4. 10. 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: do 4. 11. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščene osebe ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 10. 2004
ob 13.15, Rižanski vodovod Koper, Ulica 15.
maja 13 (soba 113) Koper.
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: možnost oddaje del po fazah.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 8. 2004.
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
Št. 2676-2
Ob-22991/04
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: Vanda Škerjanc, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/589-73-00, faks 01/589-73-47.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 06G/2004-2676.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: zamenjava opreme in manjša gradbena dela
na železniškem pretakališču v skladišču
naftnih derivatov v Celju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: skladišče naftnih derivatov
Celje.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 50; 501; 501,5; 50;
503; 503,1.
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: 40 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančna zavarovanja:
– 1,000.000 SIT za resnost ponudbe,
– 10% od pogodbene vrednosti za dobro
izvedbo del;
– 5% obračunske vrednosti za odpravo
napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni
rok plačila je 60 dni.
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: razvidno iz 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. točk.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
dokazila iz 42. člena ZJN-1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti - obvezna dokazila: obrazec BON 1
in BON 2.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna
dokazila: ustrezna izjava in seznam potrebne
opreme ter kadrovska usposobljenost za izvedbo javnega naročila.
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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TRR Zavoda RS
za blagovne rezerve št. 01100-6030230073 s
pripisom “železniško pretakališče ND Celje”.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 29. 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: 3 mesece od navedenega skrajnega roka
za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani strokovne komisije in
predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 9. 2004
ob 9. uri, Ljubljana, Dunajska 106/1. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 8. 2004.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 2677/04
Ob-23353/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, kontaktna oseba: Vanda Škerjanc, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/589-73-00, faks 01/589-73-47.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 07G/2004-2677.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: zamenjava opreme in manjša gradbena dela
na železniškem pretakališču v skladišču
naftnih derivatov v Račah pri Mariboru.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: skladišče naftnih derivatov
Rače pri Mariboru.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50; 501; 501,5; 50; 503;
503,1
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: 40 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančna zavarovanja:
– 1,000.000 SIT za resnost ponudbe,
– 10% od pogodbene vrednosti za dobro
izvedbo del,
– 5% obračunske vrednosti za odpravo
napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni
rok plačila je 60 dni.
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: razvidno iz 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. točke.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: dokazila iz 42. člena ZJN-1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: obrazec BON 1
in BON 2.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: ustrezna izjava in seznam potrebne
opreme ter kadrovska usposobljenost za izvedbo javnega naročila.
III.3) Pogoji, ki so speciﬁčni za javna naročila 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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TRR Zavoda RS
za blagovne rezerve št. 01100-6030230073 s pripisom »železniško pretakališče ND
Rače«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 29. 9. 2004 do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: 3 mesece od navedenega skrajnega roka
za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani strokovne komisije in
predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 9. 2004
ob 12. uri, Ljubljana, Dunajska 106/1 nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 8. 2004.
Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve
Ob-23009/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske
Konjice, kontaktna oseba: Stanislav Jeršič
inž. gradb., Celjska cesta 3, 3210 Slovenske
Konjice, Slovenija, tel. 03/758-04-00, faks
03/758-04-16, elektronska pošta: slavko.jersic@bass.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: projektiranje in izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja glavnega kolektorja do CČN Slovenske Konjice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Slovenske Konjice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
vseh gradbenih del in montaža hidromehanske opreme.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 27. 8. 2004 in/ali konec
30. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v višini 5,000.000 SIT za resnost
ponudbe, ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 do 90 dni
od potrditve mesečnih situacij s strani nadzornega organa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: 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 23. 9. 2004.
Cena: 25.000 SIT.
Pogoji in način plačila na TRR št. 02280-0019152384 z namenom nakazila pristojbine za javni razpis.
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 31. 12. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki so oddali ponudbo v zahtevanem roku.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 9. 2004,
ob 12. uri, sejna soba Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice.
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: 27. 8. 2004.
Javno komunalno podjetje d.o.o.
Slovenske Konjice
Ob-23010/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno komunalno podjetje Šentjur d.o.o.,
kontaktna oseba: Igor Gorjup, Cesta Leona
Dobrotinška 18, 3230 Šentjur, Slovenija, tel.
03/747-16-20, faks 03/747-16-37.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Občina Šentjur, kontaktna oseba
Marija Rataj ali Anica Jazbinšek, Mestni trg
10, 3230 Šentjur, Slovenija, tel. 03/747-13-26
ali 03/747-13-87, faks 03/574-34-46, elektronska pošta: Marija.Rataj@obc-sentjur.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Šentjur, kontaktna oseba Marija Rataj ali Anica Jazbinšek, Mestni trg 10, III. nadstropje soba
št. 57, 3230 Šentjur, Slovenija, tel. 03/
747-13-26 ali 03/747-13-87, elektronska
pošta: Marija.Rataj@obc-sentjur.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Šentjur, vložišče, Mestni trg 10, 3230 Šentjur,
Slovenija, tel. 03/747-13-35.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja kanalizacije v naselju Primož.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Primož pri Šentjurju.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 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: opredeljena v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1 mesec od oddaje naročila, začetek 15. 10. 2004 in/ali konec 15. 11. 2004.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v višini 10% vrednosti ponudbe,
ostale zahteve 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: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca
gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni
za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
v skladu z Zakonom o javnih naročilih, podrobneje opredeljeno 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.
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. 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila stroške za razpisno
dokumentacijo ponudniki poravnajo na račun
Občine Šentjur 01320 – 0100004983, namen
nakazila: razpisna dokumentacija – gradnja
kanalizacije v naselju Primož.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 30. 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: ponudniki, ki želijo sodelovati pri odpiranju ponudb morajo predložiti
pisna pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 9. 2004
ob 11 uri, Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur, sejna soba občine v II. nadstropju.
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: 27. 8. 2004.
Javno komunalno podjetje
Šentjur d.o.o.
Ob-23011/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Sodražica, kontaktna oseba: Vinko Čampa, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, Slovenija, tel. 01/836-60-75, faks 01/837-10-04,
elektronska pošta: obcina.sodrazica.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: rekonstrukcija in dozidava zdravstvene postaje v Sodražici.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Sodražica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbeno–obrtniško–inštalacijska dela in zunanja
ureditev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 10. 2004 in/ali konec
31. 10. 2005.
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 42. in 42.a členom ZJN–1A.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po 42. členu ZJN–1A.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON – 1 ali bilanca stanja za leto 2003.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: podano 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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 16. 10. 2004.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: št. 01379-0100005681 razpisno dok. je možno dvigniti osebno
na Občini Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317
Sodražica, ob predhodni najavi vsak dan
med 9. in 10. uro.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 4. 10. 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 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: 4. 10. 2004,
ob 11. uri, Občina Sodražica, Trg 25. maja 3,
1317 Sodražica – sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 8. 2004.
Občina Sodražica
Ob-23012/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni
zavod Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva 19 A,
2250 Ptuj, Slovenija.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: SIB d.o.o, kontaktna oseba: Darja Čerič, Malečnik 18, 2229 Malečnik, Slovenija, tel. 02/473-01-71, faks 02/473-01-51,
elektronska pošta: darjaceric@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: SIB d.o.o, kontaktna oseba: Darja
Čerič, Malečnik 18, 2229 Malečnik, Slovenija,
tel. 02/473-01-71, faks 02/473-01-51, elektronska pošta: darjaceric@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: SIB d.o.o,
kontaktna oseba: Darja Čerič, Malečnik 18,
2229 Malečnik, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR/G-1/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja novih prostorov za potrebe nujne
medicinske pomoči in reševalne postaje
Zdravstvenega doma Ptuj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Zdravstveni dom Ptuj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
a) gradbena dela,
b) obrtniška dela,
c) strojne instalacije,
d) elektroinstalacije,
e) zunanja ureditev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 7 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih
pogojev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katerega je razvidno kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe in kakšna
so medsebojna razmerja med ponudniki in
natančno opredelitvijo odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in del
ki jih bo opravil.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti - potrdilo sodišča o registraciji
oziroma drugo ustrezno dokazilo (za pravne
osebe redni izpis iz sodnega registra, za samostojne podjetnike potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov;
– 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 - dovoljenje pristojnega organa ali lastno izjavo da po posebnem
zakonu takšno dovoljenje ni predpisano;
– 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 - potrdilo Ministrstva za pravosodje.
Potrdilo predloži ponudnik in vsak izmed
zakonitih zastopnikov. Potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni šteto, od datuma oddaje
ponudbe;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
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katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, če poslovanje vodi izredna uprava ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež - potrdilo sodišča oziroma
drugega pristojnega organa, če ponudnik ni
registriran pri sodišču
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi z
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane - potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega
naročila - izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež
ali da je ponudnik ki ima svoj sedež v tujini,
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati – originalno potrdilo davčnega urada.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni, šteto
od datuma oddaje ponudbe;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – BON obrazci
ali potrdilo banke iz katerega je razvidno da
ni imel blokiranega računa;
– poročilo pooblaščenega revizorja, ki potrjuje,da ima ponudnik za razpisano javno
naročilo po knjigovodskih podatkih izkazano,da je do datuma revizorjevega poročila
poravnal vse svoje zapadle obveznosti do
dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov.
Poročilo ne sme biti starejše od 30 dni,šteto
od datuma oddaje ponudbe;
– da ponudnik nudi 60 dnevni plačilni rok
po potrditvi mesečne situacije s strani pooblaščenih predstavnikov - izjava ponudnika;
– da bo ponudnik dodatna dela opravil po
cenah iz ponudbenega predračuna - izjava
ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– da je ponudnik v zadnjih petih letih že
izvajal gradnje zdravstvenih objektov v vrednosti najmanj 50 mio SIT in ima priporočilo
o strokovni in kvalitetni izvedbi del - izjava
ponudnika;
– da je ponudnik usposobljen vsaj 30%
del izvesti z lastnimi delavci,ki so pri njem v
delavnem razmerju - izjava ponudnika;
– da ima zadostno število strokovnega kadra za izvedbo del in da ima vodja gradbišča
ustrezne reference (vodenje 5. objektov v
zadnjih treh letih) - izjava ponudnika;
– da bo dela izvedel v rokih, s pravili stroke in navodilu strokovnega nadzora in da ima
zadostne kapacitete za izvedbo del - izjava
ponudnika;
– da ima poravnane obveznosti do podizvajalcev, seznam predvidenih podizvajalcev
in popis del ki jih bodo izvedli podizvajalci;
– da ponudnik upošteva obveznosti, ki
izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in
ureditvi delavnih pogojev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 2. 10. 2004.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: številka računa:
SIB d.o.o. – NLB 02280-0014954030.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 10. 2004 do 12. ure,
vsak delavnik med 8. in 12. uro.
V.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: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 10. 2004,
ob 13. uri v prostorih Zdravstvenega doma
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: Darja Čerič.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 8. 2004.
SIB d.o.o.,
Storitveno Informativni Biro
Št. 30/04
Ob-23140/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Metlika, kontaktna oseba: Danica Puljak, Mestni trg 24, 8330 Metlika, Slovenija,
tel. +386/7/36-37-410, faks +386/7/36-37-402,
elektronska pošta: danica.puljak@metlika.si,
internetni naslov: http://www.metlika.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Sl Consult d.o.o., kontaktna
oseba: Iztok Frank, univ. dipl. ek., Tržaška
cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/241-90-90, faks +386/1/241-90-92,
elektronska pošta: sl.consult@sl-consult.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Sl Consult d.o.o., kontaktna
oseba: Iztok Frank, univ. dipl. ek., Tržaška
cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/241-90-90, faks +386/1/241-90-92,
elektronska pošta: sl.consult@sl-consult.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: SI 0106.01.01.0006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet projekta Vodovodni sistem Drašiči–Vidošiči–Krmačina je izgradnja cevovoda v dolžini 4056 m ter dveh vodohranov (100 m3 in 200 m3).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Drašiči–Vidošiči–Krmačina,
Občina Metlika, Slovenija.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 502,6 (Specializirana gradbena dela povezana z vodo (z
namakanjem, izsuševanjem zemlje, vodno
oskrbo, odstranjevanjem odpadnih voda, kanalizacijo itd.)).
II.1.9) Razdelitev na sklope. ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet projekta Vodovodni sistem Drašiči–Vidošiči–Krmačina je izgradnja cevovoda v
dolžini 4056 m ter dveh vodohranov (100 m3
in 200 m3).

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 180 dni od oddaje naročila, konec
30. 4. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo skupaj s ponudbo predložiti garancijo za resnost ponudbe v znesku, ki presega
2% ponudbene cene brez davka na dodano
vrednost (DDV), v EUR. Garancija za resnost
ponudbe mora veljati 120 dni od dne odpiranja
ponudb. Garancija za resnost ponudbe bo neuspešnim ponudnikom vrnjena po zaključku
postopka javnega razpisa in uspešnemu(im)
ponudniku(om) po podpisu pogodbe s strani
vseh pogodbenih partnerjev.
Uspešni ponudnik bo moral ob podpisu
pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti, v
EUR. Garancija mora biti predložena v 28
dneh od dneva podpisa pogodbe. V primeru,
če izbrani ponudnik ne predloži take garancije v predpisanem roku, bo pogodba nična.
Pripravljena je lahko nova pogodba in poslana v podpis drugemu najugodnejšemu,
ustreznemu ponudniku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: glede
na Zakon o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2004 in 2005 /ZIPRS0405/
(Ur. l. RS, št. 130/03).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: na razpisu lahko enakopravno
sodelujejo ﬁzične in pravne osebe (posamezno ali na osnovi skupnega nastopa – Joint
Venture/Konzorcij) iz držav članic Evropske
Unije in Bulgarije, Romunije, Albanije, Bosne
in Hercegovine, Hrvaške, Republike Srbije in
Črne Gore, bivše jugoslovanske Republike
Makedonije in Turčije. Vse blago, ki bo dobavljeno v okviru pogodbe, mora izvirati iz
teh držav.
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: komisija za ocenjevanje ponudb bo izbrala ponudnika, čigar ponudba bo ustrezala
administrativnim in tehničnim kriterijem in bo
imela najnižjo ceno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ponudbe lahko predložijo samo družbe
in posamezniki, ki zadoščajo naslednjim minimalnim kvaliﬁkacijskim pogojem, lahko pa
jih presegajo:
– ponudnik mora biti sposoben izvesti najmanj 70% razpisanih del, če nastopa samostojno ali 50% del, če je vodilni partner v
ponudbenem konzorciju.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudbe lahko
predložijo samo družbe in posamezniki, ki
zadoščajo naslednjim minimalnim kvaliﬁkacijskim pogojem, lahko pa jih presegajo:
– povprečje ponudnikovih (samostojnega
ponudnika ali vseh partnerjev ponudbenega
konzorcija) letnih prometov v letih 2001, 2002
in 2003 mora biti najmanj 600.000 EUR;
– ponudnik (samostojni ponudnik ali vsi
partnerji ponudbenega konzorcija) mora imeti
dostop do posojila v višini najmanj 100.000
EUR.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudbe lahko predložijo samo
družbe in posamezniki, ki zadoščajo naslednjim minimalnim kvaliﬁkacijskim pogojem,
lahko pa jih presegajo:
– uspešna izvedba gradbenih del v zadnjih 5 letih na vsaj 3 projektih, pri katerih je
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bil ponudnik glavni izvajalec in ki so po naravi
in zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli;
gradbena dela, ki so po naravi in zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli, so izvedba
vodovodnega sistema;
– ključno osebje (vodja projekta, vodja
gradbišča in delovodja) mora imeti vsaj 3 leta
izkušenj na podobnem položaju in na področju, podobnem razpisanim delom.
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.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega postopka: zaradi ponovitve razpisa je
uporabljen skrajšan čas objave razpisa na
40 dni.
IV.1.3.2)
Druge
prejšnje
objave:
Ob-9751/04 z dne 16. 4. 2004.
IV.2) Merila za oddajo
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: SI 0106.01.01.0006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 14. 10. 2004.
Cena: 300 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo na naslednjem naslovu: Sl
Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, SI - 1000
Ljubljana, ob predložitvi dokazila o vplačilu
stroškov za razpisno dokumentacijo v višini
300 EUR ali enake vsote v SIT, na račun: Sl
Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, SI - 1000
Ljubljana, pri Hypo Alpe – Adria – bank d.d.,
Dunajska cesta 117, SI - 1000 Ljubljana, št.
računa 33000– 6617471620, IBAN koda / št.
računa SI5633000-6617471620, SWIFT koda:
KLHBSI22, s pripisom “Drašiči”. Za vplačila v
SIT je veljaven prodajni menjalni tečaj Banke Slovenije na dan objave tega razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije. Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave.
Ponudbe morajo biti predložene na način in v
obliki, kot je predpisano v navodilih za izdelavo
ponudbe v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi s tem razpisom poslati pisno, svetovalnemu inženirju, ki deluje v imenu naročnika,
SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, SI 1000 Ljubljana, faks št. +386/1/241-90-92 (z
navedbo številke objave iz 1. točke) v roku
najkasneje 16 dni pred rokom za oddajo ponudb, ki je določen v točki IV.3.3. Naročnik
mora odgovoriti na vsa vprašanja ponudnikov v roku najkasneje 6 dni pred rokom za
oddajo ponudb.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 14. 10. 2004 ob 9. uri.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: angleški.
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: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 10. 2004
ob 10. uri, Občina Metlika, Mestni trg 24, SI
– 8330 Metlika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
da;
a) Program: [ Phare / Ispa / Meda /
Drugo ]
PHARE: Council Regulation (EEC) št. 3906/89 z dne 18. december 1989 (spremenjen

s strani Council Regulation (EEC) št. 2698/90
z dne 17. september 1990, Council Regulation (EEC) št. 3800/91 z dne 23. december
1991, Council Regulation (EEC) št. 2334/92
z dne 7. august 1992, Council Regulation
(EEC) št. 1764/93 z dne 30. junij 1993, Council Regulation (EC) št. 1366/95 z dne 12. junij
1995, Council Regulation (EC) št. 463/96
z dne 11. marec 1996, Council Regulation
(EC) št. 753/96 z dne 22 april 1996, Council
Regulation (EC) št. 1266/1999 z dne 21. junij
1999, Council Regulation (EC) št. 2666/2000
z dne 5. december 2000, Council Regulation
(EC) št. 2500/2001 z dne 17. december 2001
in Council Regulation (EC) št. 769/04 z dne
21. april 2004).
b) Financiranje: [Kreditna linija / Finančni
sporazum / Drugo ]
Program: krepitev Slovenije na lokalni ravni–Vodovodni sistem Drašiči–Vidošiči
– Krmačina.
VI.4) Dodatne informacije: za zainteresirane ponudnike, ki bodo dvignili razpisno
dokumentacijo, bo organiziran informativni
sestanek in ogled kraja gradbišča, dne 17. 9.
2004, ob 10. uri po lokalnem času, na naslovu: Občina Metlika, Mestni trg 24, SI – Metlika. Sodelovanje na informativnem sestanku
in ogledu kraja gradbišča je priporočeno, čeprav ni obvezno.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 9. 2004.
Občina Metlika
Ob-23141/04
Is this contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes.
I.1) Ofﬁcial name and address of the contracting authority: Municipality of Metlika,
for the attention of: Danica Puljak, Mestni
trg 24, 8330 Metlika, Slovenija, tel. +386/7/
363-74-10, faks +386/7/363-74-02, electronic
mail: danica.puljak@metlika.si, internet address: http://www.metlika.si/.
I.2) Address from which further information can be obtained: Sl Consult d.o.o., for
the attention of: Iztok Frank, ba.econ, Tržaška
cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/241-90-90, faks +386/1/241-90-92,
electronic mail: sl.consult@sl-consult.si.
I.3) Address from which documentation
may be obtained: Sl Consult d.o.o., for the
attention of: Iztok Frank, ba. econ, Tržaška
cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/241-90-90, faks +386/1/241-90-92,
electronic mail: sl.consult@sl-consult.si.
I.4) Address to which tenders/requests to
participate must be sent: as in I.1.
I.5) Type of contracting authority: Regional/local level.
II.1.1) Type of works contract: Execution,
by whatever means of work, corresponding
to the requirements speciﬁed by the contracting authority.
II.1.4) Is it a framework agreement: no.
II.1.5) Title attributed to the contract by the
contracting authority: SI 0106.01.01.0006.
II.1.6) Description/object of the contract:
the project Water Supply Drašiči – Vidošiči
– Krmačina consists of construction of
pipeline in length of 4056 m and two water
tanks (100 m3 and 200 m3).
II.1.7) Site or location of works, place of
delivery or performance: Drašiči – Vidošiči –
Krmačina, Municipality of Metlika, Slovenia.
NUTS code: EO38.
II.1.8.2) Other relevant nomenclature
(CPA/NACE/CPC): NACE 502,6 (Specialized construction works in
connection
with water (with: soaking, drainage of land,
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water supply, removing of wastewater, sewerage etc.)).
II.1.9) Division into lots: no.
II.1.10) Will variants be accepted: no.
II.2.1) Total quantity or scope: the project
Water Supply Drašiči – Vidošiči – Krmačina
consists of construction of pipeline in length
of 4056 m and two water tanks (100 m3 and
200 m3).
II.3) Duration of the contract or time limit
for completion: 180 days from the award of
the contract; ending 30. 4. 2005.
III.1.1) Deposits and guarantees required:
– Tenderers must provide a tender guarantee in an amount of not less than 2% of
tender price excluding Value Added Tax
(VAT) in EUR when submitting their tender.
The Tender Guarantee shall have validity
of not less than 120 days from the date of
opening the Tenders. This guarantee will be
released to unsuccessful tenderers once the
tender procedure has been completed and to
the successful tenderer (s) upon signature of
the contract by all parties.
– The successful tenderer will be requested to provide a performance guarantee
of 10% of the contract value in EUR when
signing the contract. This must be delivered
within 28 days after signing the contract. If
the selected tenderer fails to provide such a
guarantee within this period, the contract will
be void and a new contract may be drawn up
and sent to the tenderer, which has submitted
the next lowest, compliant tender.
III.1.2) Main terms of ﬁnancing and payment and/or reference to the relevant provisions: please refer to Republic of Slovenia
Budget for 2004 and 2005 Implementation
Act (O.J.of the RS, No. 130/2003).
III.1.3) Legal form to be taken by the
grouping of suppliers, contractors or service
providers to whom the contract is awarded:
Participation is open on equal terms to all
natural and legal persons (participating either
individually or in grouping – Joint Venture/Consortium of Tenderers) of the Member States of
the European Union and Bulgaria, Romania,
Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia,
the Republic of Serbia and Montenegro, the
former Yugoslav Republic of Macedonia and
Turkey. All goods provided for in the contract
must originate in these countries.
III.2.1) Information concerning the personal situation of the contractor, supplier or service provider and information and formalities
necessary for the evaluation of the minimum
economic, ﬁnancial and technical capacity required: the Evaluation Committee shall select
the Tenderer whose Tender has been determined to meet the administrative and technical criteria, and has the lowest price.
III.2.1.1) Legal position – means of proof
required: Tenders should be submitted only
by companies and natural persons meeting
the minimum qualifying criteria including, but
not limited to:
– A sole Tenderer shall have the ability to
carry out at least 70% of the contract works
by his own means; in case of a Joint Venture/Consortium the Leading Partner shall
have the ability to carry out at least 50% of
the contract works.
III.2.1.2) Economic and ﬁnancial capacity
– means of proof required: Tenders should
be submitted only by companies and natural
persons meeting the minimum qualifying criteria including, but not limited to:
– The average of Tenderer’s (either a single company or Joint Venture/Consortium)
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annual turnovers in the years 2001, 2002 and
2003 shall be of at least 600,000 EUR;
– Tenderer (either a single company or
Joint Venture/Consortium) access to credit
line shall be of at least 100,000 EUR;
III.2.1.3) Technical capacity – means of
proof required: Tenders should be submitted only by companies and natural persons
meeting the minimum qualifying criteria including, but not limited to:
– Successful experience as a prime contractor in construction of at least 3 projects of
the same nature and complexity comparable
to the tendered works during last 5 years;
construction project of similar nature and complexity means execution of water supply;
– All his key personnel (Project Manager,
Site Manager, and Foreman) shall have at
least 3 years of experience on relevant position and proven qualiﬁcations relevant to
works similar to tendered project.
III.3.2) Will legal entities be required to
state the names and professional qualiﬁcations of the personnel responsible for execution of the contract: yes.
IV.1) Type of procedure: open.
IV.1.2) Justiﬁcation for the choice of accelerated procedure: because of relaunching the tender, the time limit (40 days) of
restricted procedure is used.
IV.1.3.2) Other previous publications:
Ob-9753/04, of 16. 4. 2004.
IV.2) Award criteria:
(A) Lowest price.
IV.3.1) Reference number attributed
to the ﬁle by the contracting authority: SI
0106.01.01.0006.
IV.3.2) Conditions for obtaining contract
document and additional documents: Obtainable until 14. 10. 2004.
Price: 300 EUR.
Terms and method of payment: the tender
dossier is available from the following address: Sl Consult d.o.o., Tržaška cesta 118,
SI – 1000 Ljubljana, against the proof that a
non-refundable tender fee of EUR 300.00 or
equivalent in SIT, which excludes courier delivery, has been credited to the account name
SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, SI –
1000 Ljubljana, at Hypo Alpe-Adra-Bank d.d.,
Dunajska cesta 117, SI – 1000 Ljubljana, Account No: 33000-6617471620, IBAN CODE
/ Account No: SI5633000-6617471620, Swift
CODE: KLHBSI22, with the notice “Drašiči”.
For the payments, the selling exchange rate
issued by the Bank of Slovenia on the day of
the publication of this procurement notice in
the Ofﬁcial Gazette of the Republic of Slovenia is relevant. Tenders must be submitted
using the standard tender form included in
the tender dossier, whose format and instructions must be strictly observed.
Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to the
Consulting Engineer, acting on behalf of
the Contracting Authority, Sl Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, fax
No +386/1/241-90-92 (mentioning the Publication reference shown in item 1) at least
16 days before the deadline for submission
of tenders given in item IV.3.3. The Contracting Authority reply to all tenderers’ question at
least 6 days before the deadline for submission of tenders.
IV.3.3) Timelimit for receipt of tenders or
requests to participate: 14. 10. 2004, time
9:00.
IV.3.5) Language or languages in which
tenders or requests to participate can be
drawn up: english.
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IV.3.6) Minimum time frame during which
the tenderer must maintain its tender: 90
days from the deadline stated for receipt of
tenders.
IV 3.7.1) Persons authorised to be present
at the opening of tenders: the tenders will be
opened in public session.
IV.3.7.2) Date, time and place: 14. 10.
2004, time 10:00; place: Municipality of Metlika, Mestni trg 24, SI – 8330 Metlika.
VI.1) Is this notice a non-mandatory one:
no.
VI.3) Does the contract relate to a
project/programme ﬁnanced by EU funds:
yes.
a. Programme:
Phare / Ispa / Meda / other ]
PHARE: Council Regulation (EEC) No
3906/89 of 18 December 1989 (as amended
by Council Regulation (EEC) No 2698/90
of 17 September 1990, Council Regulation (EEC) No 3800/91 of 23 December
1991,Council Regulation (EEC) No 2334/92
of 7 August 1992, Council Regulation (EEC)
No 1764/93 of 30 June 1993, Council Regulation (EC) No 1366/95 of 12 June 1995, Council Regulation (EC) No 463/96 of 11 March
1996, Council Regulation (EC) No 753/96 of
22 April 1996, Council Regulation (EC) No
1266/1999 of 21 June 1999, Council Regulation (EC) No 2666/2000 of 5 December 2000,
Council Regulation (EC) No 2500/2001of
17 December 2001 and Council Regulation
(EC) No 769/2004 of 21 April 2004).
b. Financing
[ Budget line / Financing agreement /
Other ]
Programme: Strengthening Slovenia at
local level – Water Supply Drašiči – Vidošiči
– Krmačina
VI.4) Additional information: An information meeting and site visit for prospective
Tenderers having obtained the tender dossier, will be held by the Contracting Authority and the Consulting Engineer, on 17. 9.
2004, at 10. hrs local time, at the premises of
the Municipality of Metlika, Mestni trg 24, SI
– 8330 Metlika. Participation to the information meeting and site visit is recommended,
but not compulsory.
VI.5) Date of dispatch of this notice: 3. 9.
2004.
Municipality of Metlika
Ob-23145/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
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: izvedba križišča na cesti G2-106/0263 Ribnica (Mala Hrovača) od km 4.750 do 4.850.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: cesta G2-106 Žlebič–Kočevje odsek 0263.

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 180 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;
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– 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 12. 10. 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: 12. 10. 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 ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega roka
za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 10. 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 85,600.000
SIT.
Direkcija RS za ceste
Ob-23232/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, kontaktna oseba:
Mojca Hren, Tivolska 50, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-52-70, faks 01/478-54-70,
elektronska pošta: ursiks@gov.si, internetni
naslov: www.gov.si/mp/uiks.
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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja čistilne naprave in ločitev kanalizacijskega sistema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Zavod za prestajanje kazni
zapora Dob pri Mirni.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 11. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe, za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni po
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 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 je ponudnik registriran pri pristojnemu organu za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila,
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,
3. da je ekonomsko-ﬁnančno sposoben,
tj. da v preteklih 6 mesecih ni imel dospelih
neporavnanih obveznosti oziroma blokad poslovnega računa,
4. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in
kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo predmetnega javnega naročila, tj.,
4.1 da je zadnjih treh letih izvedel vsaj tri
gradnje, ki so istovrstne razpisanim, v posamezni vrednosti vsaj 50 milijonov SIT,
4.2 da razpolaga s strojno in drugo opremo za izvedbo javnega naročila,
4.3 da razpolaga z osebo, ki izpolnjuje
pogoje za odgovornega vodjo del,
4.4 da razpolaga s strokovnimi delavci,
potrebnimi za izvedbo naročila,
5. da izpolnjuje druge pogoje, potrebne za
izvedbo javnega naročila, tj.,
5.1 da ima izpolnjene obveznosti do podizvajalcev ali ponudnikovih dobaviteljev,
5.2 da izpolnjuje pogoje po odredbi o ﬁnančnem poslovanju proračunskih uporabnikov,
5.3 da ima zavarovano odgovornost v
skladu s 33. členom ZGO-1 in predmetnim
javnim naročilom,
5.4. da je v celoti seznanjen z razpisanimi
deli in da je sposoben izvesti javno naročilo.
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.
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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:
pogoji in način plačila: brezplačno na spletni
naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 21. 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. 10. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: datum 21. 9.
2004, do 11. ure, sejna soba naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: predvideni datum sprejema odločitve o oddaji javnega naročila je 15. 9. 2004.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 8. 2004.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij
Ob-23233/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
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 kakršnimi koli 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: izvedba elektrostrojne opreme v predoru
Ljubelj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: cesta G2-101 Ljubelj
– Bistrica – (Tržič).
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: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancije 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;
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– 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);
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– 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 21. 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, ob 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 ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega roka
za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 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 234,000.000
SIT.
Direkcija RS za ceste
Ob-23318/04
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: Rade Zeljkovič
univ. dipl. inž. grad., Ul. Talcev 24, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/23-43-218, faks
02/23-43-225, elektronska pošta: rade.zeljkovic@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: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: AC
Lenart–Beltinci, gradnja sklopa I - začetna
gradbena dela in sklopa II - glavna dela na

pododseku AC Cogetinci–Vučja vas od priključka Sv. Jurij do priključka Vučja vas.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek: AC Lenart–Beltinci
pododsek: AC Cogetinci–Vučja vas od km
3+400 do km 11+983.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en sklop,
več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. Obseg ponudbenih del
1.1 Izvedba začetnih gradbenih del in
glavnih gradbenih del, ki zajema naslednje
sklope:
1.1.1 Sklop »1«: Začetna gradbena dela,
ki obsegajo:
1.1.1.1 Premostitveni objekti:
1.1.1.2. oporne zidove,
1.1.1.3. traso AC od km 7+718 do
km 9+126,
1.1.1.4. meteorno kanalizacijo,
1.1.1.5. deviacije.
1.1.2. Sklop »2«: Glavna gradbena dela
1.1.2.1 trasa od km 3+400 do km 7+718
in od km 9+126 do km 11+983,
1.1.2.2 rampe,
1.1.2.3 deviacije kategoriziranih cest,
1.1.2.4 deviacija nekategoriziranih cest,
1.1.2.5 premostitveni objekti:
· mostovi,
· podvozi,
· nadvozi,
· oporni zidovi,
· ploščati prepusti,
· cevni prepusti.
1.1.2.6 protihrupni nasip km 5+200 –
km 5+460, z desne strani AC, dolžini 260 m,
višine 1 m,
1.1.2.7 protihrupne ograje,
1.1.2.8 cestninska postaja v km 6+230,
1.1.2.9 komunalni vodi,
1.1.2.10. krajinska ureditev,
1.1.2.11 odvodnjavanje in objekti za zaščito voda.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: skrajni rok za dokončanje del je za
dela pod tč. 1.1.1 – sklop 1 Navodil ponudnikom naslednji:
· Viadukti št. 6-1, 6-2 in 6-3 18 mesecev
od uvedbe izvajalca v delo.
Pri tem je potrebno upoštevati vmesni rok
in sicer tako, da je levo polovico viaduktov v
roku 12 mesecev od uvedbe izvajalca v delo
usposobiti za gradbiščni promet
· Nadvozi št. 4-4; št. 4-5 in št. 4-6 8 mesecev od uvedbe izvajalca v delo.
· Skrajnji rok za dokončanje del za dela
pod točko 1.1.1.2 Navodil ponudnikom je 8
mesecev od uvedbe izvajalca v delo.
· Skrajnji rok za dokončanje del pod točko
1.1.1.3 in 1.1.1.4 Navodil ponudnikom je 18
mesecev od uvedbe izvajalca v delo. Pri tem
je potrebno upoštevati vmesni rok tako, da
je levo polovico trase v roku 10 mesecev od
uvedbe izvajalca v delo usposobiti za gradbiščni promet.
· Skrajnji rok za dokončanje del za dela
pod točko 1.1.1.5 je 8 mesecev od uvedbe
izvajalca v delo.
· Skrajnji rok za dokončanje del pod točko
1.1.2 – sklop 2 je 30 mesecev od uvedbe izvajalca v delo. Pri tem je potrebno upoštevati,
da nasipi in temeljna tla pod izkopom na trasi
od km 3+400 do km 11+983 morajo odležati
minimalno 10 mesecev pred nadaljevanjem
ostalih del na trasi.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
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tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 162,000.000 SIT za dela razpisana pod
točko 1.1.1, 357,000.000 SIT za dela razpisana pod točko 1.1.2 ali pa 519,000.000 SIT za
dela razpisana pod točko 1.1 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 sredstev Družbe
za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS,
d.d., kredita EIB VII in ﬁnančnega kredita
/obveznic. Način plačevanja z roki je določen
v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje 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
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila, 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: Ur. l. RS, št. 5-6 z dne 23. 1.
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 20. 10. 2004.
Cena: 30.000 SIT za sklop 1 oziroma
90.000 SIT za sklop 2 oziroma 100.000 za
oba sklopa skupaj.
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: 20. 10. 2004 do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega roka
za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 10. 2004
ob 11. uri, 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: 27. 8. 2004.
Družba za avtoceste v RS – DARS d.d.
Ob-23350/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za šport Kranj, kontaktna oseba: Rakuš
Mirko, Partizanska c. 37, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/201-44-20, faks 04/201-44-21,
elektronska pošta: zzsk@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.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba gradbeno-obrtniških del in instalacijskih del za izgradnjo objekta garderob
in sanitarij na letnem kopališču Kranj.
Predvidena gradnja je v projektu rekonstrukcije in obnove letnega kopališča
Kranj, določena kot faza 3 B.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Športni center Kranj – pomožno nogometno igrišče.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gre za
nadomestno gradnjo sanitarij in garderob,
poleg tega so še prostori za recepcijo ter
prostori za delovanje športnih klubov.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 11. 2004 in/ali konec
28. 2. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
ponujene vrednosti z rokom veljavnosti do
vključno datuma veljavnosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: mesečne
situacije v roku 60 dni po prejemu in potrditvi mesečnih situacij s strani nadzorništva in
naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v skladu s 47. členom Zakona o
javnih naročilih.
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 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih določeni z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: pogoji za ugotavljanje usposobljenosti in
navodila o načinu dokazovanja usposobljenosti ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo za izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti in jo bo predložil v 10 dneh po sklenitvi pogodbe.
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Izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v
višini 5% pogodbene vrednosti in jo bo predložil ob primopredaji izvršenih del. Veljavnost
garancije mora biti še en dan po izteku garancijskega roka.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: reference – število zgrajenih objektov enake ali večje vrednosti v zadnjih
treh letih.
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
B1) spodaj navedena merila:
1. reference,
2. standard ISo- 9001.
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: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun Zavoda za šport Kranj št.: 01252-6030723436.
Pri dvigu razpisne dokumentacije predložiti
dokument (položnica, virman).
IV.3.3) Rok z a sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 10. 2004 ali 38 dni
od odposlanja obvestila, do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: do 10. 10. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 10. 2004
ob 11. uri, učilnica v pokritem olimpijskem
bazenu Kranj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne gre za dodatno javno naročilo.
VI.4) Dodatne informacije: isto kot v I.1.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 8. 2004.
Zavod za šport Kranj
Ob-23351/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za šport Kranj, kontaktna oseba: Rakuš
Mirko, Partizanska c. 37, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/201-44-20, faks 04/201-44-21,
elektronska pošta: zzsk@ 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.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba gradbeno-obrtniških del in instalacijskih del za izgradnjo podloge za nogometno igrišče z umetno travo v športnem
centru Kranj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Športni center Kranj – pomožno nogometno igrišče.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:

II.2.1) Celotna količina ali obseg: odvoz
materiala, poglobitev, utrditev podlogev treh
slojih, asfaltiranje, vgradnja namakalnega sistema.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 20. 10. 2004 in/ali konec
28. 2. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
ponujene vrednosti z rokom veljavnosti do
vključno datuma veljavnosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: mesečne
situacije v roku 60 dni po prejemu in potrditvi mesečnih situacij s strani nadzorništva in
naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v skladu s 47. členom Zakona o
javnih naročilih.
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 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih določeni z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: pogoji za ugotavljanje usposobljenosti in
navodila o načinu dokazovanja usposobljenosti ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo za izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti in jo bo predložil v 10 dneh po sklenitvi pogodbe.
Izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v
višini 5% pogodbene vrednosti in jo bo predložil ob primopredaji izvršenih del. Veljavnost
garancije mora biti še en dan po izteku garancijskega roka.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: reference-število zgrajenih objektov
enake ali večje vrednosti v zadnjih treh letih.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
B1) spodaj navedena merila:
1. reference,
2. standard ISo-9001.
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: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun Zavoda za šport Kranj št.: 01252-6030723436.
Pri dvigu razpisne dokumentacije predložiti
dokument (položnica, virman).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 4. 10. 2004 ali 38 dni od
odposlanja obvestila, do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: do 10. 10. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 10. 2004
ob 11. uri, učilnica v pokritem olimpijskem
bazenu Kranj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne gre za dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: program Umetna
trava iz Evropske nogometne zveze.
VI.4) Dodatne informacije: isto kot v I.1.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 8. 2004.
Zavod za šport Kranj

Storitve
Ob-23128/04
V skladu s prvim odstavkom 77. člena
Zakona o javnih naročilih – ZJN-1-UPB1
(Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo) objavljamo
obvestilo o zavrnitvi vseh ponudb
V postopku javnega razpisa za oddajo
javnega naročila storitve po odprtem postopku: izvajanje šolskih prevozov v Občini
Luče, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
77/04, z dne 16. julij 2004, Ob-19660, so
pravočasno, je do 10. avgusta 2004, do 11.
ure, prispele ponudbe petih ponudnikov.
Po opravljenem pregledu ponudb je naročnik ugotovil:
– da iz prejetih ponudb ni razvidno, da bo
prevoz šolskih otrok ves čas trajanja naročila lahko potekal nemoteno,
– da ponudbene cene med seboj niso
primerljive,
– da vrednost ponudb, glede na razpisane relacije prevozov in glede na ponudbe posameznih ponudnikov za razpisane
relacije prevozov presega sredstva, ki jih
ima naročnik zagotovljene v proračunu za
namen prevoza šolskih otrok.
Glede na navedeno je naročnik odločil, da
prejete ponudbe zanj niso sprejemljive. Naročnik bo izbral izvajalce za opravljanje prevoza
šolskih otrok v Občini Luče skladno s prvo
točko tretjega odstavka 20. člena ZJN-1-UPB1
po postopku s pogajanji. Ker bo naročnik v postopek s pogajanji vključil vse ponudnike, katerih ponudbe so bile predložene v predhodno
izvedenem odprtem postopku, ponudbe pa so
skladne z zahtevo za izpolnjevanje pogojev iz
42. člena ZJN-1-UPB1, naročnik ne bo ponovno objavil javnega razpisa.
Naročnik bo izdal sklep o začetku postopka s pogajanji brez predhodne objave
za isti predmet javnega naročila ter k oddaji
ponudbe za postopek s pogajanji povabil
vse ponudnike, ki so predložili ponudbe v
predhodno izvedenem odprtem postopku.
Občina Luče
Št. 363-33/2004

Ob-23374/04

Popravek
V javnem razpisu za predmet javnega
naročila: Najem s postopnim odkupom – ﬁnančni leasing neopremljenih, ﬁnaliziranih

poslovnih prostorov za potrebe Davčne
uprave RS, Davčnega urada Maribor, objavljenem dne 27. 8. 2004 v Uradnem listu
RS, št. 95, Ob-22504/04, se popravi točka
II.3) tako, da se glasi:
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 4. 2005 in/ali konec
31. 3. 2030.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade
Ob-22989/04
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: Mojca Križ, Gregorčičeva 27/A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+ 386/1/478-18-28 faks + 386/1/478-18-78,
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 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN: 54/04 VV; številka zadeve 266-81/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
projektiranje IP, PGD, PZR in PZI na Mejnem prehodu Petišovci in Mejnem prehodu Bistrica ob Sotli.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet; glavni besednjak:
74 14 15 20-0.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPC 12.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. I.
1.1 Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet; glavni besednjak:
74 14 15 20-0.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPC 12.
2) Kratek opis: projektiranje IP, PGD,
PZR in PZI na Mejnem prehodu Bistrica
ob Sotli.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: 10 mesecev.
Sklop št. II.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet; glavni besednjak:
74 14 15 20-0.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPC 12.
2) Kratek opis: projektiranje IP, PGD,
PZR in PZI na Mejnem prehodu Petišovci.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: 10 mesecev.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: projektiranje IP, PGD, PZR in PZI.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 10 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 2,500.000 SIT za posamezni sklop.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60. dan
od dneva uradnega prejema delne oziroma
končne situacije.
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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: 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. ponudnik mora izkazati dobro opravljano istovrstno storitev v zadnjih treh letih
pred oddajo ponudbe;
6. ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
7. ponudnik mora imeti izjavo zavarovalnice, da bo izdala polico o zavarovanju
projektantske odgovornosti;
8. ponudnik mora podpisati in žigosati
izjavo, da je seznanjen z vsebino projektne
naloge;
9. ponudnik mora navesti tehnično osebje
in druge strokovne delavce, ki so v rednem
delovnem razmerju pri ponudniku in imajo
VI. ali VII. stopnjo izobrazbe fotokopijami
potrdila vpisa oseb v register pooblaščenih
inženirjev pri pristojni inženirski zbornici;
10. ponudnik mora navesti tehnično osebje in druge strokovne delavce ponudnika (odgovorni vodja projekta in delovna skupina),
ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in
odgovornih za nadzor kakovosti s VI. ali VII.
stopnjo izobrazbe s fotokopijami vpisa oseb
v register pooblaščenih inženirjev pri pristojni
inženirski zbornici, strokovnimi življenjepisi z
osebnimi referencami ter priporočili naročnikov za podobne projekte za:
a) odgovornega vodjo projekta
b) delovno skupino, z navedbo odgovornih vodij del za posamezno področje.
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;

4. 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:
1. seznam opravljenih storitev v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe v zvezi z
dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila
(projektiranje avtomobilske ceste);
2. fotokopija veljavne zavarovalne police
za predmet javnega naročila;
3. ponudnik mora predložiti ustrezno veljavno izjavo zavarovalnice;
4. pnudnik mora predložiti podpisano in
žigosano izjavo, da je seznanjen z vsebino
projektne naloge;
5. fotokopija potrdila o vpisu v imenik
pri pristojni poklicni zbornici, strokovni življenjepis, iz katerega so razvidne delovne
izkušnje osebja za vodjo projekta:
6. fotokopija potrdila o vpisu v imenik pri
pristojni poklicni zbornici, strokovni življenjepis, iz katerega so razvidne delovne izkušnje osebja za odgovorne vodje del.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(A) Najnižja cena.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN: 54/04 VV; številka zadeve 266-81/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 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: 22. 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 30. 1. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 8. 2004.
Republika Slovenija
Servis skupnih služb vlade
Št. 141
Ob-23002/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RS Upravna enota Ljubljana, kontaktna
oseba: Marija Smole, Adamič – Lundrovo
nabrežje 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-30-00, faks 01/306-31-02.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: RS Upravna enota Ljubljana, kontaktna oseba: Marija Smole, Adamič
– Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-31-87, faks 01/306-31-02,
elektronska pošta: Marija.Smole@gov.si.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: RS Upravna enota Ljubljana,
kontaktna oseba: Marija Smole, Adamič
– Lundrovo nabrežje 2, Služba za skupne
zadeve, plan in analize – tajništvo, soba
323, od 9. do 12. ure, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-31-87, faks 01/306-31-02,
internetni naslov: http://upravneenote.gov.si/
upravneenote/ostalo.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: RS Upravna enota Ljubljana, kontaktna oseba: Marija Smole, Adamič – Lundrovo nabrežje 2/III,
Služba za skupne zadeve, plan in analize,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-31-87,
faks 01/306-31-02.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve:
kategorija storitve; Priloga 1A – storitve čiščenja stavb.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čiščenje poslovnih prostorov in drugih
površin z dobavo sanitarnega potrošnega materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Notranje organizacijske
enote RS Upravne enote Ljubljana:
– Sektor za upravne notranje zadeve,
Adamič – Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana;
– Sektor za upravne notranje zadeve,
Proletarska 1, Ljubljana;
– Sektor za upravne notranje zadeve,
Roška 25, Ljubljana;
– Izpostava Vič – Rudnik, Trg MDB 7,
Ljubljana in Viška 38, Ljubljana;
– Izpostava Moste – Polje, Proletarska
1, Ljubljana;
– Izpostava Šiška, Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana;
– Izpostava Center, Adamič Lundrovo
nabrežje 2, Ljubljana;
– Izpostava Bežigrad, Linhartova 13,
Ljubljana;
– Služba na nivoju Upravne enote Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javno
naročilo se odda za celoten obseg predmeta razpisa.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005 in/ali konec
31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe ter
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
se izvede v roku 30 dni od dneva uradnega
prejema 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:
– da se sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da ni dal zavajajoče podatke,
– da nudi 30 dnevni plačilni rok in 1 delovni dan za rešitev raklamacij,
– da zagotavlja izvedbo storitev na naročnikovih lokacijah,
– da prevzema obveznosti iz naslova
varstva pri delu,
– da je zanesljiv, sposoben upravljanja,
ima izkušnje, ugled ter zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo,
– da uporablja okolju prijazna čistila,
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– da predloži kot zavarovanje za resnost
ponudbe bančno garancijo v višini 10% ponudbene vrednosti,
– da predloži izjavo banke, da bo ponudniku v primeru, da bo izbran, izdala bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% pogodbene cene
(za posamezno leto) za čas veljavnosti
pogodbe,
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen,
– da je ﬁnančno in ekonomsko sposoben.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: dokazilo o registraciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti - obvezna dokazila: dokazilo o
ekonomsko-ﬁnančni sposobnosti za izvedbo predmeta tega javnega naročila
– BON – 1/P, BON – 1/SP za samostojne
podjetnike.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 11. 10. 2004.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 10. 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: 120 dni od dneva javnega odpiranja ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pravni predstavniki
ponudnika ali njihovi pooblaščeni predstavniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 10. 2004
ob 13. uri, RS Upravna enota Ljubljana,
Proletarska 1, sejna soba št. 107, I. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 8. 2004.
Upravna enota Ljubljana
Št. 236/2004
Ob-23144/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pospeševalni center za malo gospodarstvo, kontaktna oseba: Vlasta Selšek, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/530-98-01, faks 01/589-18-77, elektronska pošta: vlasta.selšek@pcmg.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
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II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 27.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PCMG-UPU/003/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
priprava in izvedba uvodnega podjetniškega usposabljanja. Podrobnejši opis je
v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Republika Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01:
2) Kratek opis: Dolenjska regija.
3) Obseg ali količina: 2 uvodni podjetniški usposabljanji (1 uvodno podjetniško
usposabljanje= 3 dni= 24 šolskih ur).
Sklop št. 02:
2) Kratek opis: Gorenjska regija.
3) Obseg ali količina: 2 uvodni podjetniški usposabljanji (1 uvodno podjetniško
usposabljanje= 3 dni= 24 šolskih ur).
Sklop št. 03:
2) Kratek opis: Goriška regija
3) Obseg ali količina: 2 uvodni podjetniški usposabljanji (1 uvodno podjetniško
usposabljanje= 3 dni= 24 šolskih ur).
Sklop št. 04:
2) Kratek opis: Koroška regija.
3) Obseg ali količina: 2 uvodni podjetniški usposabljanji (1 uvodno podjetniško
usposabljanje= 3 dni= 24 šolskih ur).
Sklop št. 05:
2) Kratek opis: Notranjsko kraška regija.
3) Obseg ali količina: 1 uvodno podjetniško usposabljanje (1 uvodno podjetniško
usposabljanje= 3 dni= 24 šolskih ur).
Sklop št. 06:
2) Kratek opis: Obalno kraška regija.
3) Obseg ali količina: 3 uvodna podjetniška usposabljanja (1 uvodno podjetniško
usposabljanje= 3 dni= 24 šolskih ur).
Sklop št. 07:
2) Kratek opis: Osrednjeslovenska regija.
3) Obseg ali količina: 9 uvodnih podjetniških usposabljanj (1 uvodno podjetniško
usposabljanje= 3 dni= 24 šolskih ur).
Sklop št. 08:
2) Kratek opis: Podravska regija.
3) Obseg ali količina: 7 uvodnih podjetniških usposabljanj (1 uvodno podjetniško
usposabljanje= 3 dni= 24 šolskih ur).
Sklop št. 09:
2) Kratek opis: Pomurska regija.
3) Obseg ali količina: 3 uvodna podjetniška usposabljanja (1 uvodno podjetniško
usposabljanje= 3 dni= 24 šolskih ur).
Sklop št. 10:
2) Kratek opis: Posavska regija.
3) Obseg ali količina: 2 uvodni podjetniški usposabljanji (1 uvodno podjetniško
usposabljanje= 3 dni= 24 šolskih ur).
Sklop št. 11:
2) Kratek opis: Savinjska regija.
3) Obseg ali količina: 5 uvodnih podjetniških usposabljanj (1 uvodno podjetniško
usposabljanje= 3 dni= 24 šolskih ur).
Sklop št. 12:
2) Kratek opis: Zasavska regija.
3) Obseg ali količina: 2 uvodni podjetniški usposabljanji (1 uvodno podjetniško
usposabljanje= 3 dni= 24 šolskih ur).
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: priprava in izvedba uvodnega podjetniškega
usposabljanja.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 11. 2004 in/ali konec
31. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe in bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v 30
dneh po prejemu in dokončni potrditvi računa in poročila o izvedenih aktivnostih in
stroških.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca
gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za
vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati pogoje iz prvega odstavka 42. člena ZJN-1 in prve, druge in tretje
točke četrtega odstavka 42. člena ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Za izpolnjevanje pogojev iz:
– prve točke prvega odstavka 42. člena
ZJN-1- izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
– druge točke prvega odstavka 42. člena
ZJN-1- izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence;
– tretje točke prvega odstavka 42. člena
ZJN-1- potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
– prve točke četrtega odstavka 42. člena
ZJN-1- izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
– druge točke četrtega odstavka 42. člena ZJN-1- potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež;
– tretje točke četrtega odstavka 42. člena
ZJN-1- potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: zadnja revidirana
bilanca stanja.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. reference izvajalca pri izvedbi podjetniških usposabljanj (60 točk),
2. cena (40 točk).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 003/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 10. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 10. 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 15. 1. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki strokovne
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komisije naročnika in predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje
na odpiranju ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 10. 2004,
ob 10. uri, Pospeševalni center za malo gospodarstvo, Dunajska 156, 1000 Ljubljana,
8. nadstropje, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: izvajalec se
lahko prijavi za naročilo v celoti ali za posamezen sklop.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 8. 2004.
Pospeševalni center za malo
gospodarstvo
Ob-23322/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Planinska zveza Slovenije, kontaktna oseba:
Brigita Vilar, Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 04/201-06-70, faks 04/
201-06-71, elektronska pošta: grs@pzs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Gorska reševalna služba Slovenije, kontaktna oseba: Brigita Vilar,
Bleiweisova 34, p.p. 245, 4101 Kranj, Slovenija, tel. 04/201-06-70, faks 04/201-06-71,
elektronska pošta: grs@pzs.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Gorska reševalna služba Slovenije, kontaktna oseba: Brigita Vilar, Bleiweisova 34, p.p. 245, 4101 Kranj, Slovenija, tel.
04/201-06-70, faks 04/201-06-71, elektronska pošta: grs@pzs.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Gorska reševalna služba Slovenije, kontaktna oseba: Brigita
Vilar, Bleiweisova 34, p.p. 245, 4101 Kranj, Slovenija, tel. 04/201-06-70, faks 04/201-06-71,
elektronska pošta: grs@pzs.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: zavarovalniške storitve.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zavarovanje oseb in interesov Gorske
reševalne službe Slovenije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kranj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zavarovanje 500 reševalcev, 20 neimenovanih
nečlanov, 30 lavinskih psov in zavarovanje
odgovornosti.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 30. 8. 2004 in/ali konec
28. 9. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija v višini 10% od skupne
ponudbene vrednosti z vključenim DDV.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: 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.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.

Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: v skladu 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:
(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 28. 9. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 28. 9. 2004 do 12. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2004 in/ali 95 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 9. 2004
ob 13. uri, Gorska reševalna služba, Bleiweisova 34, Kranj.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 8. 2004.
Planinska zveza Slovenije
Ob-23343/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnikov: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, kontaktna oseba: Mira Koren Mlačnik, u.d.i.a.,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-72, faks 01/478-43-28, elektronska
pošta: Mira.koren@gov.si; Občina Slovenske
Konjice, kontaktna oseba: Marija Brecl, Stari
trg 29, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija,
tel. 03/757-33-60, faks 03/575-43-28.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Proplus d.o.o., kontaktna
oseba: Bojana Sovič, u.d.i.g., Strma ul. 8,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-10,
faks 02/250-41-35, elektronska pošta: proplus@proplus.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Proplus d.o.o., kontaktna oseba:
Irena Trs, Strma ul. 8, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-10, faks 02/250-41-35,
elektronska pošta: proplus@proplus.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, kontaktna oseba: Mira Koren Mlačnik, u.d.i.a., Trg OF 13,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-42-72,
faks 01/478-43-28, elektronska pošta: Mira.
koren@gov.si.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: IA6.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ﬁnančni najem s postopnim odkupom
– leasing objekta »ŠC Slovenske Konjice – Gimnazija«.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Slovenske Konjice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– izvajalec mora urediti pravice iz naslova avtorstva projekta;
– zagotoviti PGD in PZI projektno dokumentacijo, revizijo le-te, projektantski in
strokovni nadzor za vsa dela in opremo in
zagotoviti tehnično dokumentacijo;
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– izvesti gradnjo objekta v skladu s:
· projektno nalogo,
· idejno programsko zasnovo,
· lokacijsko informacijo,
· spremembami in dopolnitvami ZN št.
688/02 RC Plan Dom Celje,
· geotehničnim poročilom o pogojih temeljenja objekta »ŠC Slovenske Konjice
– Gimnazija«,
· zemljiško knjižnim dovoljenjem;
– izvesti vsa gradbena, obrtniška, strojno in elektro instalacijska dela na objektu z
zunanjo ureditvijo, vse komunalne priključke
od roba parcele do objekta vključno s plačilom priključnin in pristojbin znotraj parcelnih
mej;
– opremiti objekt po projektni dokumentaciji;
– zagotoviti gradbeno in uporabno dovoljenje;
– zagotoviti elaborat in koordinatorja za
varnost in zdravje pri delu.
Vse v skladu z razpisno dokumentacijo
ter v skladu z veljavnimi predpisi, standardi
ter ostalo veljavno zakonodajo (najem s postopnim odkupom – leasing).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 2004 in/ali konec 2016.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
50 mio SIT izstavljena v skladu z vzorcem
garancije;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo bo izbrani ponudnik moral predložiti v 10 dneh po
podpisu pogodbe. Izjava se izdaja v skladu
z vzorcem garancije;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, ki jo bo najemodajalec izstavil ob primopredaji objekta. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem garancije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: pogodbeno
ceno mesečnega obroka bosta naročnika pričela plačevati na transakcijski račun najemodajalca 30. dan od dneva uradnega prejema
obračuna, vendar ne prej kot 1. 2. 2006. Plačevala bosta skozi celotno obdobje (10 let) v
enakomernih obrokih, skladno s pripadajočim
amortizacijskim načrtom; vrednosti mesečne
najemnine, ki so določene v amortizacijskem
načrtu se ne spreminjajo ves čas trajanja
najema, oziroma se lahko spremenijo le na
osnovi določil pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence, in sicer:
za gospodarske družbe (pravne družbe):
· izpisek iz sodnega registra podjetij in
za samostojne podjetnike posameznike
(ﬁzične osebe):
· priglasitveni list DURS.
– ponudniki priložijo tudi dovoljenje za
opravljanje dejavnosti (odločba, obrtno dovoljenje in sl.), kolikor je na podlagi posebnega zakona dovoljenje za opravljanje te
dejavnosti potrebno;
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, steča-
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ja ali likvidacije ali drug postopek, katerega
posledica je namen prenehanja poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež;
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisan;
– potrdilo, da ima ponudnik 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 davke, ki
bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji: obrazca BON-1 in BON-2, mnenje pooblaščenega revizorja o ugotovitvah v
zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi,
izvleček iz bilance stanja in iz izkaza poslovnega izida za leto 2003 ter potrdila o plačilni
sposobnosti vseh bank, pri katerih ima odprte transakcijske račune;
– samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: predložijo odločbo DURS o
odmeri davka iz dejavnosti za poslovno leto
2002 (potrjeno s strani pristojne izpostave
DURS), podatke iz bilance stanja in iz poslovnega izida za leto 2003 (iz davčne napovedi za leto 2003), ki jih potrdi DURS ter
potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu za zadnje tri obračunsko zaključene
mesece pred odpiranjem ponudb ter morebitnih blokadah le-tega;
– ponudniki s sedežem v tujini: dokazila,
iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko-poslovni uspešnosti v zadnjih 2. poslovnih letih in s katerimi bo dokazal izpolnjevanje pogojev iz naslednje tč. (poglavje II,
točka 7.1.2. – b.2.).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– odgovorni vodja GOI del (najmanj dve
potrjeni referenci za zgrajeni objekt nad 300
mio sit vrednosti GOI del na objektih visokih
gradenj);
– odgovorni projektant arhitekture – koordinator izdelave PGD, PZI projektne dokumentacije in projektiranja objektov visokih
gradenj (najmanj dve potrjeni referenci vrednosti nad 300 mio SIT).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o gradnji objektov, Zakon o
ﬁnančnih storitvah.
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: Uradni list RS, št. 77 z dne
16. 7. 2004, str. 4840, Ob–19410.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 22. 10. 2004.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Novi KBM d.d. 04515 – 0000334091, pred dvigom razpisne dokumentacije; Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti pri Proplus d.o.o., Strma ulica 8,
2000 Maribor ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: datum prejema:

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
22. 10. 2004 do 10. ure, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Služba za investicije,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana – vložišče.
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: minimalno 90 dni od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pismenim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 10. 2004
ob 13. uri, Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Služba za investicije, Kotnikova 38,
sejna soba – 3. nadstropje, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 8. 2004.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-22924/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Danica Mirnik, Vrunčeva 2 a, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/420-10-00, faks
03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Celje, d.d., kontaktni
osebi: Aleš Selič – tehnični del, Danica Mirnik
– splošni del, Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/420-10-00, faks 03/548-50-23,
elektronski pošti: ales.selic@elektro-celje.si,
danica.mirnik@elektro-celje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktna oseba: Sonja Marinček, soba 411/IV,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-14-77, faks 03/548-50-23.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktni osebi: Irena Verbič
– tajništvo, Sonja Marinček – soba 411/IV,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-10-00, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža nadgradnje digitalnega telekomunikacijskega omrežja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d., energetski objekti podjetja.

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: nadgradnja digitalnega telekomunikacijskega
omrežja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, za odpravo napak v garancijskem roku, menična izjava.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. reference,
3. usposobljenost.
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: 24. 9. 2004.
Cena: 12.000 SIT.
Valuta pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 06000-0001100279, sklic na številko 1207 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: 24. 9. 2004, do 8.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 9. 2004,
ob 9. uri, Celje, Vrunčeva 2 a, sejna
soba/IV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Aleš Selič, tel. 03/420-14-06 in Danica Mirnik, tel.
03/420-14-73.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 8. 2004.
Elektro Celje, d.d.
Št. 102/3530/2004
Ob-23143/04
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: Boštjan Barl, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-2441,
faks ++386/1/474-2442, elektronska pošta: bostjan.barl@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. ++386/1/474- 2433,
faks ++386/1/474-2442, elektronska pošta:
andreja.mihevc@eles.si.
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: sklep št. 138/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: dobava vodnika za DV 220 kV Podlog-Obersielach.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: RTP Pekre.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 60 dni 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.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru skupnega nastopanja večih ponudnikov bo naročnik z
izbrano skupino ponudnikov sklenil pogodbo, v tem primeru mora biti v ponudbeni dokumentaciji predložena pogodba o skupni
izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila.
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: 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.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: sklep št. 138/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 6. 10. 2004.
Cena: 6.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega naročila na TRR
št. 02924-0017900956, sklic št. 138/2004
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 10. 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: 6. 10. 2004 ob
10. uri, Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, IV. nadstropje, dvorana D.
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: 27. 8. 2004
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Storitve
Ob-22932/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjeta Lindič, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/562-61-44, faks 03/565-21-21, elektronska pošta: rth@rth.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 23.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
varovanje objektov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trbovlje.
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: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti, ki mora biti
v veljavi 90 dni po roku določenem za odpiranje ponudb in izjava banke, da bo izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti pogodbe v
primeru, da je ponudbena vrednost višja od
30,000.000 SIT.
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III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: podrobnosti so navedene 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: naročnik bo z izbranim izvajalcem sklenil pogodbo.
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: ponudba mora biti izdelana v
skladu s pogoji razpisa.
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:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba.
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 10. 2004.
Cena: 12.000 SIT (10.000 SIT plus
DDV).
Pogoji in način plačila: na blagajni RTH
d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje, nakazilo
na transakcijski račun številka 26330-0011210706 pri NLB Banki Zasavje d.d., Trbovlje.
Pri nakazilu je potrebno obvezno navesti, za
kateri razpis se plačuje dokumentacija in
pisno sporočiti ga. Lindič vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 10. 2004 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 10. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 10. 2004
ob 10.15, Trbovlje, sejna soba RTH d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje.
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: 25. 8. 2004.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-22933/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjeta Lindič, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/562-61-44, faks 03/565-21-21, elektronska pošta: rth@rth.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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 25.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zdravstvene storitve – obdobni pregledi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trbovlje, Hrastnik, Zagorje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: izvajanje storitev za delavce s področja Hrastnika.
3) Obseg ali količina: skladno z razpisno
dokumentacijo.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: izvajanje storitev za delavce s področja Trbovelj.
3) Obseg ali količina: skladno z razpisno
dokumentacijo.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: izvajanje storitev za delavce s področja Zagorja.
3) Obseg ali količina: skladno z razpisno
dokumentacijo.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna speciﬁkacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti, ki mora biti
v veljavi 90 dni po roku določenem za odpiranje ponudb in izjava banke, da bo izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti pogodbe v
primeru, da je ponudbena vrednost višja od
30,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: podrobnosti so navedene 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: naročnik bo z izbranim izvajalcem sklenil pogodbo.
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: ponudba mora biti izdelana v
skladu s pogoji razpisa.
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 cena.
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 7. 10. 2004.
Cena: 12.000 SIT (10.000 SIT plus
DDV).
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Pogoji in način plačila: na blagajni RTH
d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje, nakazilo
na transakcijski račun številka 26330-0011210706 pri NLB Banki Zasavje d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno obvezno navesti
za kateri razpis se plačuje dokumentacija in
pisno sporočiti ga. Lindič vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 7. 10. 2004 do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 10. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 10. 2004
ob 10.15; Trbovlje, sejna soba RTH d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje.
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: 26. 8. 2004.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-23142/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjeta Lindič, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/562-61-44, faks 03/565-21-21, elektronska pošta: rth@rth.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
druge storitve – pranje in šivanje delovnih oblačil.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Trbovlje, Hrastnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: izvajanje storitev na področju Hrastnika.
3) Obseg ali količina: skladno z razpisno
dokumentacijo.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: izvajanje storitev na področju Trbovelj.
3) Obseg ali količina: skladno z razpisno
dokumentacijo.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna speciﬁkacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti, ki mora biti
v veljavi 90 dni po roku, določenem za odpiranje ponudb in izjava banke, da bo izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti pogodbe v
primeru, da je ponudbena vrednost višja od
30,000.000 SIT.

III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: podrobnosti so navedene 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: naročnik bo z izbranim izvajalcem sklenil pogodbo.
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: ponudba mora biti izdelana v
skladu s pogoji razpisa.
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:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba.
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 6. 10. 2004.
Cena: 12.000 SIT (10.000 SIT plus
DDV).
Pogoji in način plačila: na blagajni RTH
d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje, nakazilo
na transakcijski račun številka 26330-0011210706 pri NLB Banki Zasavje d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno obvezno navesti
za kateri razpis se plačuje dokumentacija in
pisno sporočiti ga. Lindič vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje 6. 10. 2004 do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 10. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 10. 2004
ob 10.15, Trbovlje, sejna soba RTH d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje.
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: 27. 8. 2004.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

Javni razpis za natečaj
Storitve
Ob-23239/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport in Univerza v Ljubljani,
kontaktna oseba: Branka Arnautovič, univ.
dipl. inž. arh., Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo; znanost in šport, Trg OF
13, Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00 386 1 478
42 00, faks 00 386 1 478 43 28, elektronska
pošta: branka.arnautovic@gov.si, internetni
naslov: www.mszs.si/slo/.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: IMOS d.d., Ljubljana, kontaktna oseba Anton Vidic, univ. dipl. inž. grad.,
Dunajska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
00 386 1 473 33 42, faks 00 386 473-33-01,
elektronska pošta: anton.vidic@imos.si, internetni naslov: www.imos.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: IMOS d.d., Ljubljana, kontaktna
oseba: Anton Vidic, univ. dipl. inž. grad.,
Dunajska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
00 386 1 473 33 42, faks 00 386 473 33 01,
elektronska pošta: anton.vidic@imos.si, internetni naslov: www.imos.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
prijave za sodelovanje/ projekte: Univerza v
Ljubljani, kontaktna oseba, Branka Arnautovič, univ. dipl. inž. arh., Kongresni trg 12,
1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Naslov natečaja, ki ga je določil
naročnik: JN zap. št.: 404-01-138/2004.
II.1.2) Opis: javni razpis za pridobitev
anketnih natečajnih rešitev za urbanistično rešitev šolskega območja med Poljansko in Roško cesto ter Strupijevim
nabrežjem in arhitekturne rešitve objekta
Akademije za glasbo, Akademije za gledališče, radio, ﬁlm in televizijo in Akademije za likovno umetnost.
II.1.3) Lokacija: Ljubljana, Slovenija.
II.1.4.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPC): arhitekturne storitve, storitve urbanističnega planiranja in krajinske arhitekturne
storitve.
Kategorija storitve 12
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:
1. urbanistična zasnova celonega kompleksa – 40 točk,
2. arhitektonska zasnova – 70 točk,
3. ekonomičnost – 25 točk,
4. racionalna raba energije – 10 točk,
5. konstrukcija – 10 točk,
6. ponudbena cena – 5 točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN zap. št.:
404-01-138/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 1. 2005.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TR račun št.
05100-8011007067, pri Abanki d.d., ID št.
za DDV SI 28003713.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 6. 1. 2005, do 12. ure.
IV.4.1) Število in vrednost nagrad, ki se
bodo podelile:
1. nagrada: 5,500.000 SIT,
2. nagrada: 3,850.000 SIT,
3. nagrada: 2,750.000 SIT,
fond za odkupe 3 × 900.000 – 2,700.000.00 SIT,
Skupaj nagradni fond 14,800.000 SIT.
IV.4.3) Ali je javno naročilo storitev, ki
sledi natečaju, treba oddati zmagovalcu ali
zmagovalcem natečaja: da.
IV.4.4) Ali je odločitev žirije za naročnika
zavezujoča: da.
IV.4.5) Imena izbranih članov žirije:
Branka Arnautović, univ. dipl. inž. arh.
– predsednica,
Miloš Florjančič, univ. dipl. inž. arh. –
nam. predsednice,
Boris Briški univ. dipl. inž. arh.,
Mihael Dešman, univ. dipl. inž. arh.,
Peter Skalar, univ. dipl. inž. arh.,
Janja Korun, univ. dipl. inž. arh.,
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Jani Golob, izr. prof.,
Marina Cankar, univ. dipl. inž. arh.,
Borut Simič, univ. dipl. inž. arh.;
Namestniki:
Milena Todorić-Toplišek, univ. dipl. inž.
arh.,
Slobodan Milojević, univ. dipl. inž. arh.,
Maja Simoneti, univ. dipl. inž. kraj. arh.,
Mira Stantič, univ. dipl. inž. arh.
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: 27. 8. 2004.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Univerza v Ljubljani

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Št. 41405-00027/2004 0405 Ob-22921/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktna
oseba: Polona Erker, Ul. heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-13-16
(Polona Erker), faks 02/220-12-93.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
kuhinjske opreme za centralno kuhinjo
Vrtca Pobrežje Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17,000.000 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. 8 JR: Stargast d.o.o.,
kontaktna oseba: Gorazd Kosi, Spodnji Slemen 6, 2352 Selnica ob Dravi, Slovenija, tel.
02/674-08-72, faks 02/674-04-04.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 15,669.872 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:
29. 7. 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-1854/04.
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: 24. 8. 2004.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Oddelek za družbene dejavnosti
Ob-22922/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Celje, kontaktna oseba:
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pravna služba, Dušanka Pekarovič, univ.
dipl. prav., Oblakova ulica 5, 3000 Celje,
Slovenija, tel. 03/423-30-00, 03/423-36-81,
faks 03/423-37-57, elektronska pošta: info@sb-celje.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: nakup in dobava računalniške opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
a) Skupna ponudbena vrednost (90%
delež);
b) Certiﬁkat kakovosti SIST EN ISO 9001:2000 (10% delež).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/ 04 INFR: Lancom d.o.o.,
kontaktni osebi: Zvone Šalamun, Petra Predan, Tržaška cesta 63, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/330-03-00, faks 02/330-03-09,
elektronska pošta: info@lancom.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 30,088.200 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.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
Če je odgovor da, navedite sklic na obvestilo: Uradni list RS, št. 61 z dne 4. 6.
2004, Ob-15007.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 8. 2004.
Splošna bolnišnica Celje
RTV-025/2004
Ob-22925/04
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. +386/1/475-21-96, 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: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.25.00.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-025/2004-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: postavitev centralnega diskovnega polja v SAN/NAS okolju (sklop A: Centralno diskovno polje,
SAN/NAS oprema, sistem za varovanje
podatkov; sklop B: Oprema za nadgradnjo SDLT knjižnic).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): za oba sklopa v višini 35,000.000
SIT (z DDV).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena:
– za sklop B.
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: – za sklop A:
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– cena (80%),
– garancijska doba (4%),
– tehnična ustreznost (7%),
– vzdrževanje (4%),
– reference (5%).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-025/2004-E-ODP/B:
Eurocomputer systems Informacijski inženiring in zastopstva d.o.o., Motnica 7, 1236
Trzin, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): Cena 34,473.368,32 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo
je dokumentu določil naročnik: RTV
025/2004-E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 64, z dne 11. 6.
2004, Ob-15798/04.
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: 24. 8. 2004.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-22931/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Splošna bolnišnica Celje, kontaktna
oseba: Pravna služba, Dušanka Pekarovič, univ. dipl. prav., Oblakova ulica 5,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/423-30-00,
03/423-36-81, faks 03/423-37-57, elektronska pošta: info@sb-celje.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: nabava endoprotez:
Sklop/artikel
Artikel št. 56.1.
Artikel 56.2.
Artikel št. 56.3.
Artikel 56.4.
Artikel 56.5.
Artikel 56.6.
Artikel 56.7.
Artikel 56.8.
Artikel št. 56.9.
Artikel št. 56.10.
Artikel št. 56.11.
Artikel 56.12.
Artikel 56.13.

Opis artikla
cementna endoproteza kolka
cementna endoproteza kolka
brezcementna endoproteza
kolka
brezcementna modularna
endoproteza kolka
revizijska modularna stegnenična endopropteza kolka
cementna proteza kolka – tip
travma 1
cementna proteza kolka – tip
travma 2
parcialna sankasta endoproteza kolena
cementna endoproteza kolena z žrtvovano zadnjo križno
vezjo
cementna endoproteza kolena brez žrtvovane zadnje
križne vezi
rotacijska endoproteza
kolena
diskalna endoproteza
unipolarna cementna endoproteza ramenskega sklepa

II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
150,000.000 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:
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g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: tehnični.
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-Lekarna: izbrani
ponudniki po sklopih:
Sklop/artikel:
Artikel št. 56.1.
Artikel 56.2.
Artikel 56.3.
Artikel 56.4.
Artikel 56.5.
Artikel 56.6.
Artikel 56.7.
Artikel 56.8.
Artikel št. 56.9.
Artikel št. 56.10.
Artikel št. 56.11.
Artikel 56.12.
Artikel 56.13.

Izbrani dobavitelj:
Mollier d.o.o Celje
Impakta d.d., Ljubljana
Mollier d.o.o Celje
Auremiana d.o.o. Sežana
Impakta d.d., Ljubljana
Auremiana d.o.o. Sežana
Impakta d.d., Ljubljana
Largo Medical d.o.o Ljubljana
Auremiana d.o.o. Sežana
Auremiana d.o.o. Sežana
Impakta d.d., Ljubljana
Impakta d.d., Ljubljana
se ne odda

Sklop/artikel:
Artikel št. 56.1.
Artikel 56.2.
Artikel št. 56.3.
Artikel 56.4.
Artikel 56.5.
Artikel 56.6.
Artikel 56.7.
Artikel 56.8.
Artikel št. 56.9.
Artikel št. 56.10.
Artikel št. 56.11.
Artikel 56.12.
Artikel 56.13.

Impakta d.d., kontaktna oseba: mag.
Miro Petkovšek, Kersnikova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/473-65-00, faks 01/
473-66-00, elektronska pošta: m.petkovšek@imapkta.si.
Auremiana d.o.o., kontaktna oseba: Ermida Grgič, Partizanska cesta 109, 6210
Sežana, Slovenija, tel. 05/731-13-44, faks
05/731-13-50, elektronska pošta: info@auremiana.si.
Mollier d.o.o., kontaktna oseba: Sonja
Uran, Opekarniška cesta 3, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/428-84-00, faks 03/428-84-02,
elektronska pošta: info@mollier.si.
Largo medical d.o.o, kontaktna oseba:
Stane Žvab, Šmartinska cesta 130, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/542-16-06, faks
01/542-16-16, elektronska pošta: largo.contracts@largo-m.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV):

Najnižja
ponudba (v SIT)
130.435,20
253.874,00
284.424,00
782.289,78
429.264,50
170.325,21
145.660,00
197.253,00
340.000,00
438.000,00
1,126.330,00
526.904,00
/

Najvišja
ponudba (v SIT)
192.473,57
253.874,00
533.940,43
782.289,78
429.264,50
170.325,21
181.254,24
247.100,00
340.000,00
438.000,00
1.126.330,00
526.904,00
/

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: 19.
7. 2004.

VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 8. 2004.
Splošna bolnišnica Celje

Št. 404-08-358/2002-26
Ob-22985/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna oseba:
Marjeta Kordiš, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, faks
01/431-81-64, elektronska pošta: javna_
narocila@mors.si, internetni naslov: www.
mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 336/2002-OMP, II.
faza/2.
II.5) Kratek opis: nakup veterinarskih
zdravil, cepiv in pripomočkov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 7,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Vetconsult Pharma d.o.o., kontaktna oseba:

Vlasta Sekavčnik-Vukovič, Gerbičeva 50,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/280-06-70,
faks 01/283-26-45.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 8,053.794,15 SIT, najvišja ponudba 9,233.433,21 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: 404-08-358/2002-25.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 115/02, z dne
27. 12. 2002, Ob-84237.
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: 26. 8. 2004.
Ministrstvo za obrambo
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Ob-22990/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom
upokojencev Polzela, kontaktna oseba: Mojca Podbregar, Polzela 18, 3113 Polzela, Slovenija, tel. 03/703-34-02, faks 03/572-00-23,
elektronska pošta: mojca.podbregar@domupokojencev-polzela.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava extra lahkega
kurilnega olja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena –
najnižja vrednost skupine blaga.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: dobava ekstra lahkega kurilnega olja: Horizont d.o.o., Vodovodna ulica
30c, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 14,526.048,81 SIT, najnižja ponudba 14.526.048,81 SIT, najvišja ponudba
14,557.641 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:
5. 7. 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-16362/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 8. 2004.
Dom upokojencev Polzela
Ob-22992/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Mežica, kontaktna oseba: Andreja
Breznik, Trg svobode 1, 2392 Mežica, Slovenija, tel. 02/827-93-50, faks 02/827-93-59,
elektronska pošta: Info@mezica.si, internetni naslov: www.mezica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
dvoranskih stolov za Narodni dom – kulturni dom v Mežici.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
Če je odgovor da, navedite sklic na obvestilo: Uradni list RS, št. 77 z dne 16. 7.
2004, Ob-19783.
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: 25. 8. 2004.
Občina Mežica
Št. 189/03
Ob-23006/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Institut informacijskih znanosti, kontaktna
oseba: Slavko Šerod, Prešernova 17, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/252-03-31, faks
02/252-63-36, elektronska pošta: izum@izum.si, internetni naslov: http://www.izum.
si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN44/2004.
II.5) Kratek opis:
1. 3 kosi računalniški strežnik, ki podpira operacijske sisteme Open VMS,
Unix;
2. 5 kosov računalniški strežnik, ki
podpira operacijski sistem Windows;
3. 2 kosa MS ISA Server 2004 Standard;
4. 1 kos MS Share Point Portal Server.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– izpolnjevanje tehničnih zahtev,
– cena ponujene opreme,
– reference ponudnika in kadrov.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: JN44/2004: ECS d.o.o.,
kontaktna oseba: mag. Franc Škedelj, direktor, Motnica 7, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/588-71-00, faks 01/588-71-70, elektronska pošta: info@ecs.si, internetni naslov:
http://www.ecs.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 16,740.113,65 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:
9. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 77 z dne 16. 7. 2004,
Ob-19253/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 8. 2004.
Institut informacijskih znanosti
Št. 17122-05-403-15/2004/8 Ob-23007/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RS,
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, po
pooblastilu: Ministrstvo za notranje zadeve,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++38614724054, faks ++38614725791, elektronska pošta: jr@mnz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-15/2004.
II.5) Kratek opis: dobava prevoznih
sredstev za potrebe Policije, in sicer:
– sklop 1: civilno osebno vozilo do 1600
ccm;
– sklop 2: civilno osebno vozilo do 1600
ccm, karavan izvedbe;
– sklop 3: osebno dostavno vozilo; (10
kosov – orientacijska količina),
– sklop 4: kombinirano vozilo za prevoz
oseb brez policijske opreme;
– sklop 5: kombinirano vozilo za prevoz
stvari;
– sklop 6: civilno osebno vozilo 2000
ccm;
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– sklop 7: specialno civilno patruljno vozilo od 1900 do 2300 ccm;
– sklop 8: specialno civilno patruljno
vozilo od 1900 do 2300 ccm, karavan izvedbe;
– sklop 9: belo-modro patruljno vozilo
od 1600 do 1900 ccm za prevoz službenih
psov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 119,720.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– cena, servisna pokritost po regijah,
– garancijski rok in cena porabe goriva.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.: 403-15/2004 (sklopi: 1, 3 in 6): Renault Slovenija, kontaktna
oseba: Igor Kastelic, Dunajska 22, 1511
Ljubljana, Slovenija, tel. ++38614723382,
faks ++38614324064, elektronska pošta: igor.kastelic@renault.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 50,100.000 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:
– za sklop 1: vrednost (brez DDV)
1,501.500 SIT, delež 5,5%,
– za sklop 3: vrednost (brez DDV)
1,280.000 SIT, delež 6,4%,
– za sklop 6: vrednost (brez DDV)
142.800 SIT, delež 5,1%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 403-15/2004 (sklopi: 2,
5, 8 in 9): Summit Motors d.o.o., kontaktna
oseba: Rok Pirc, Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++38612525120, faks
++38612525101.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 62,366.350,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.: 403-15/2004 (sklop:
4): Avtotehna Vis d.o.o., kontaktna oseba: Frančiška Irgolič, Celovška 228, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. ++38615818544,
faks ++38615073843, elektronska pošta:
ﬁrgolic@mail.at-vis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7,638.091,18 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 403-15/2004 (sklop: 6):
Porsche Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba:
Peter Verčič, Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++38615825136, faks
++38615825104, elektronska pošta: Peter.
vercic@porsche.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,584.535,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
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javno naročilo št.: 403-15/2004 (sklop: 7):
AC-Triglav Auto d.o.o., kontaktna oseba:
Aleš Ferlan, Dunajska c. 122, 1000 Ljubljana, tel. ++38615883448, faks ++38615883441, elektronska pošta: Ales.ferlan@ac-triglavavto.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,940.833,33 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-15/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 11.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 20-21 z dne 5. 3. 2004,
Ob-6364/04.
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: 26. 8. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija, po pooblastilu: Ministrstvo za
notranje zadeve
Ob-23018/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunalno podjetje Vrhnika d.d., kontaktna oseba: Zalaznik Frančišek, Pot na
Tojnice 40, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel.
01/75-05-062, faks 01/75-52-013, elektronska pošta: kpv.analize@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: 1/11-01/04.
II.5) Kratek opis: dobava trostranega
prekucnika.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16, 000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– izpolnjevanje tehničnih zahtev – 40
točk,
– cena – 25 točk,
– dobavni pogoji – 20 točk,
– plačilni pogoji – 10 točk,
– reference – 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/11-01/04: Avto Celje Trgovsko in servisno remontno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Sašo Čakš, Ipavčeva ulica
21, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/426-11-74,
faks 03/426-11-73, elektronska pošta: saso.
caks@avto-celje.si.
V. 1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,135.040 SIT,
najnižja ponudba: 17,135.040 SIT, najvišja
ponudba: 17,135.040 SIT, valuta: 45 dni.
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: 1/11-01/04.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 16.
8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL:da; Ur. l. RS, št. 72, z dne 2. 7. 2004,
Ob-17778.
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: 27. 8. 2004.
Komunalno podjetje Vrhnika d.d.
Št. 324
Ob-23146/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni gospodarski zavod, Protokolarne storitve
Republike Slovenije, kontaktna oseba: Majda Markun, Predoslje 39, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/260-15-00, faks 04/260-11-00,
elektronska pošta: Brdo@gov.si, internetni
naslov: www.brdo.com.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2-22-2-0006/04.
II.5) Kratek opis: izvedbo izdelave, dobave in montaže opreme v kleti Hotela Kokra
za potrebe Javnega gospodarskega zavoda
Protokolarne storitve Republike Slovenije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2-22-2-0006/04.
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: 2-22-2-0006/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
javno naročilo ni bilo oddano.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Uradni list RS, št. 80 z dne 23. 7.
2004, Ob-20121/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik javnega
razpisa ni oddal, ker ni prejel nobene sprejemljive ponudbe.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 8. 2004.
JGZ Brdo
Protokolarne storitve Republike
Slovenije
Št. 404-08-352/2004-9
Ob-23231/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna oseba:
Jože Mokorel, 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 227/2004-PSP, nakup tiskalnika in prenosnega računalnika.
II.5) Kratek opis: 1. sklop: nakup tiskalnika in prenosnega računalnika.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 2,875.000 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. MORS 227/2004-PSP:
1. sklop: RT-TRI d.o.o., kontaktna oseba:
Mitja Erzen, Planina 3, 1000 Kranj, Slovenija, tel. 04/235-37-11, faks 04/235-37-11,
elektronska pošta: mitja.erzen@rt-tri.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – vrednost pogodbe:
1.170.836 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: 404-08-352/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 6.
8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
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: 30. 8. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Ob-23237/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Psihiatrična klinika Ljubljana, kontaktna oseba:
Štefan Hren, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenija, tel. 01/587-21-00, faks
01/528-46-18, elektronska pošta: stefan.
hren@psih-klinika.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: JN-OM-01/2004-B-HŠ.
II.5) Kratek opis: prehrambeno blago
(živila) po sklopih:
– sklop A – sveže sadje in zelenjava
– vsak artikel se oddaja kot samostojen
sklop,
– sklop B – splošno prehrambeno blago
– naročilo se oddaja kot celoten sklop,
– sklop C – vegetarianski izdelki – vsak
artikel se oddaja kot samostojen sklop.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 120,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. Ob-19374/04: Janez
Dimnik, Studenec 16, 1260 Ljubljana-Polje,
Slovenija, Geaprodukt d.o.o., Dolenjska c.
244, 1000 Ljubljana, Slovenija, Janko Hržič, Velika Nedelja 3, 2274 Velika Nedelja,
Slovenija, Franc Bohinc, Zalog pri Cerkljah
39, 4207, Cerklje na Gorenjskem, Slovenija,
Mercator d.d., Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, Agro Mrkac d.o.o., Cesta v
Šmartno 29, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
JN-OM-01/2004-B-HŠ.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 77 z dne 16. 7.
2004, Ob-19374/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik bo ponovil
postopek oddaje javnega naročila zaradi
razveljavitve postopka oddaje javnega naročila v sklopih B in C, ker je v II. fazi postopka za sklopa B in C pridobil le eno formalno
neustrezno ponudbo.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 8. 2004.
Psihiatrična klinika Ljubljana

Gradnje
Ob-22918/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS
d.d., kontaktna oseba: Karel Ličen, Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/433-50-40, faks 01/430-45-80.
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:
„AC Karavanke–Obrežje, odsek Smednik–
Krška vas – od SK km 0.000 do SK km
13.713 začetna dela oziroma gradnja predobremenilnih nasipov na avtocesti, priključku,
deviacijah in bencinskem servisu Zaloke,
regulacija 7-I potoka Ilovar in zaščita magistralnega plinovoda M-4 DN400s.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: AC A2 Karavanke - Obrežje, odsek Smednik - Krška vas - od SK
km 0.000 do SK km 13.713 začetna dela
oziroma gradnja predobremenilnih nasipov
na avtocesti, priključku, deviacijah in bencinskem servisu Zaloke, regulacija 7-1 potoka
Ilovar in zaščita magistralnega plinovoda
M-4 DN400s.
II.5) Kratek opis: cestno - gradbena
dela: gradnja predobremenilnih nasipov
na avtocesti, priključku, deviacijah in
bencinskem servisu Zaloke, regulacija
7-1 potoka Ilovar in zaščita magistralnega plinovoda M-4 DN400s.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1.050 mio 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. 2003/00183: J.V.SCT d.d.,
Primorje d.d. in CGP Novo mesto d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/58-98-600, faks 01/58-98-630, internetni naslov: http://www.sct.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 1,027.927.996 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: 2003/00183.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 8. 2004.

VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 65 z dne 4. 7.
2003.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedeite projekt/program in kakršenkoli uporaben sklic: kredit EIB.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 8. 2004.
Družba za avtoceste v RS – DARS d.d.
Ob-22919/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Karel Ličen, Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-50-40, faks
01/430-45-80.
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 predmet, glavni besednjak:
A2 Karavanke – Obrežje, odsek Smednik
– Kraška vas, gradnja čelne cestninske postaje Drnovo.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: A2 Karavanke - Obrežje,
odsek Smednik - Krška vas, Gradnja čelne
cestninske postaje Drnovo.
II.5) Kratek opis: gradnja čelne cestninske postaje Drnovo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 548 mio 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. 2004/00035: J.V.GIZ Gradis Ljubljana in Kraški Zidar d.d. Sežana,
Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/58-429-440, faks 01/58-42-437, elektronska pošta: giz.gradis@gradis-giz.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 547.919.787,26 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: 2004/00035.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 10.
8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
V UL: da; Uradni list RS, št. 17-18. 2004 z
dne 27. 2. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program ali kakršenkoli uporaben sklic: Kohezijski skladi.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 8. 2004.
Družba za avtoceste v RS – DARS d.d.
Ob-22920/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Karel Ličen, Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-50-40, faks
01/430-45-80.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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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:
»A2 Karavanke – Obrežje, odsek Smednik
– Krška vas, gradnja priključne cestninske
postaje Drnovo in avtocestne baze, izpostava Drnovo«.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: A2 Karavanke – Obrežje,
odsek Smednik – Krška vas, gradnja priključne cestninske postaje Drnovo in avtocestne baze, izpostava Drnovo.
II.5) Kratek opis: gradnja priključne
cestninske postaje Drnovo in avtocestne baze, izpostava Drnovo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 726 mio 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. 2003/00645: J.V.GIZ Gradis Ljubljana in Kraški Zidar d.d. Sežana,
Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/584-29-44, faks 01/584-24-37, elektronska pošta: giz.gradis@gradis-giz.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 725,391.079,16 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: 2003/00645.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 10.
8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 17-18/2004, z
dne 27. 2. 2004.
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: Kohezijski skladi.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 8. 2004.
Družba za avtoceste v RS – DARS d.d.
Ob-22928/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Idrija, kontaktna oseba: Matija Podobnik, Mestni trg 1, 5280 Idrija, Slovenija, tel.
05/37-34-509, faks 05/37-34-531, elektronska pošta: matija.podobnik@idrija.si, internetni naslov: www.idrija.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: JR-01/04.
II.5) Kratek opis: obnova in modernizacija cestnega križa LC 130 010 Idrija–Rebro–Godovič LC 130 150 Zala–Rebro–Ledinsko Razpotje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 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. JR-01/04: Primorje
d.d., kontaktna oseba: Mitja Čotar, Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.
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05/36-90-000, faks 05/36-90-356, elektronska pošta: primorje@primorje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 33,227.524,80 SIT, najnižja
ponudba 33,227.524,80 SIT, najvišja ponudba 36,273.794,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se
bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da; vrednost (brez DDV):
16,281.487,15 SIT, delež: 49%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
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 Idrija
Ob-23149/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Vrhnika, kontaktna oseba: Milica Koren,
Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, Slovenija,
tel. 01/755-54-40, faks 01/755-31-03, elektronska pošta: komunalne.obcina@vrhnika.
si, internetni naslov: www.vrhnika.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: 5/02-352-05-19/2004-JN-313/04.
II.5) Kratek opis: izgradnja infrastrukture na območju Sivkine na Vrhniki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena – 80%,
2. reference – 10%,
3. garancija – 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Komunalno podjetje Vrhnika d.d., Pot
na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel.
01/750-50-62, faks 01/755-20-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 45,127.072,65 SIT, najvišja ponudba 57,261.374,18
SIT.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 5/02-352-05-19/2004-JN-313/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 16.
7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, z dne št. 64 z dne 11. 6.
2004, Ob-15944/44.
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: 30. 8. 2004.
Občina Vrhnika
Ob-23238/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Koper d.o.o.-s.r.l., kontaktna oseba:
Milena Ručgej, Ul. 15. maja 4, 6000 Koper,
Slovenija, tel. 05/663-37-00 in 05/663-37-62,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
faks 05/663-37-06, elektronska pošta: milena.rucgej@komunalakoper.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC)….45.21.41.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je izgradnja sekundarnega fekalnega
in meteornega omrežja v Sv. Antonu – zaselek Tomažiči 1. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 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. 365-JNVV/G-2004: Graﬁst d.o.o., kontaktna oseba: Boris Trobec,
univ. dipl. inž. grad., Ankaranska 5c, 6000
Koper, Slovenija, tel. 05/611-68-00, faks
05/611-68-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 46,886.664,80 SIT, najnižja ponudba 46,886.664,80 SIT / najvišja
ponudba 63,520.923,83 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:
20. 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-15562/04.
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: 30. 8. 2004.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
Ob-23316/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., 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.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00209.
II.5) Kratek opis: nadgradnja programske opreme nadzornega centra cestnine
in sistema ABC.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 51,000.000 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:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: povezani z zaščito izključnih
pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Trafﬁc design d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Kastelic, Kamniška 50, 1000 Ljubljana,
Slovenija.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 60,000.000 SIT, najnižja
ponudba 60,000.000 SIT, najvišja ponudba
60,000.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2004/00209.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 8. 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: 27. 8. 2004.
Družba za avtoceste v RS – DARS d.d.
Ob-23340/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Divača, kontaktna oseba: Zdenka Hreščak, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača, Slovenija, tel. 05/731-09-30, faks 05/731-09-40,
elektronska pošta: obcina@divaca.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501,1 Splošna gradbena dela.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Knjižnica Divača.
II.5) Kratek opis: izdelava in pridobitev
ustrezne gradbene dokumentacije in izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za ureditev Knjižnice Divača v
prostorih Zadružnega doma v Divači.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti; 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
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
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. 2: Krasinvest d.o.o.
Sežana, kontaktna oseba Rep Boris, Gradišče 12, 6210 Sežana, Slovenija, tel. 05/
730-50-25, faks 05/730-50-26, elektronska
pošta: info@krasinvest.si, internetni naslov:
www.krasinvest.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 50,170.267,15 SIT;
najnižja ponudba 50,170.267,15 SIT, najvišja ponudba 52,996.755,83 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: 23.
8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Uradni list RS, št. 48-51 z dne
7. 5. 2004.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 8. 2004.
Občina Divača
Št. 41405-00020/2004 0405 Ob-23365/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktna
oseba: Ferdo Jehart, Ulica heroja Staneta,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-315
(Ferdo Jehart), faks 02/22-01-293.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupine 500,
501, 503 in 504.
II.5) Kratek opis: ureditev mansardnih
učilnic v OŠ Malečnik, Malečnik 61, Malečnik.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila so bila opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega izvajalca
gradnje za ureditev mansardnih učilnic v
OŠ Malečnik, Malečnik 61, Malečnik: javno naročilo št. 41405-00020/2004 0405
(Ob-18544/04): Gradbeništvo Peter Lamut,
s.p., kontaktna oseba: Peter Lamut, Ob potoku 26, 2352 Selnica ob Dravi, Slovenija,
tel. 02/421-32-30, faks 02/421-32-40.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 32,982.444,01 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 7. 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.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 8. 2004.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Oddelek za družbene dejavnosti
Št. 41405-00067/2003 0400 01 Ob-23366/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktna
oseba: Ferdo Jehart, Ulica heroja Staneta,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-315
(Ferdo Jehart), faks 02/22-01-293.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupine 500,
501, 503 in 504.
II.5) Kratek opis: ureditev naravoslovnih učilnic v:
– OŠ Franca Rozmana Staneta, Kersnikova 10, Maribor,
– OŠ Tabor II, Klinetova 18, Maribor,
– OŠ Martina Konšaka, Prekmurska 67,
Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.

IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila so bila opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega izvajalca gradnje za ureditev naravoslovne učilnice v OŠ Franca Rozmana Staneta, Kersnikova 10, Maribor: javno naročilo št. 41405-00067/2003 0400 01 (Ob-18542/04):
Sortima, d.o.o., Koroška cesta 118, 2000,
Maribor, Slovenija, tel. 02/252-33-12, faks
02/252-10-89.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 8,874.780 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega izvajalca gradenj za ureditev naravoslovne učilnice v OŠ Tabor II, Klinetova 18, Maribor:
javno naročilo št. 41405-00067/2003 0400
01 (Ob-18542/04): Sortima, d.o.o., Koroška cesta 118, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/252-33-12, faks 02/252-10-89.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 6,839.568 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega izvajalca
gradenj za ureditev naravoslovne učilnice v
OŠ Martina Konšaka, Prekmurska 67, Maribor: javno naročilo št. 41405-00067/2003
0400 01 (Ob-18542/04): Sortima, d.o.o., Koroška cesta 118, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/252-33-12, faks 02/252-10-89.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 6,934.488 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 26.
7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 74 z dne 9. 7.
2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 8. 2004.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Oddelek za družbene dejavnosti
Št. 41405-00018/2004 0405 Ob-23367/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktna
oseba: Ferdo Jehart, Ulica heroja Staneta,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-315
(Ferdo Jehart), faks 02/22-01-293.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupine 500,
501, 503 in 504.
II.5) Kratek opis: ureditev sanitarij v:
– OŠ Borisa Kidriča, Žolgarjeva 4, Maribor,
– OŠ Franceta Prešerna, Žolgarjeva 2,
Maribor,
– OŠ Ivana Cankarja, Cankarjeva 5, Maribor,
– OŠ Bojana Ilicha, Mladinska 13, Maribor,
– OŠ Toneta Čufarja, Zrkovska 67, Maribor,
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– Vrtec Pobrežje, Enota Kekec jasli, Ulica Štrauhovih 50, Maribor,
– Vrtec Studenci, Enota Radvanje jasli,
Grizoldova 1, Maribor,
– Vrtec Tezno, Enota Lupinica, Heroja
Nučiča 11, Maribor,
– Center za preprečevanje odvisnosti,
Ljubljanska 4, Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 58,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila so bila opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega izvajalca
gradnje za obnovo sanitarij v OŠ Borisa Kidriča, Žolgarjeva 4, Maribor: javno naročilo
št. 41405-00018/2004 0405 (Ob-18543/04):
Sortima, d.o.o., Koroška cesta 118, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/252-33-12, faks
02/252-10-89.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) me in naslov izbranega izvajalca
gradenj za obnovo sanitarij v OŠ Franceta
Prešerna, Žolgarjeva 2, Maribor: javno naročilo št. 41405-00018/2004 0405 (Ob-18543/04): Sortima, d.o.o., Koroška cesta 118,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/252-33-12,
faks 02/252-10-89.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 13,808.441,16 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega izvajalca
gradenj za obnovo sanitarij v OŠ Ivana Cankarja, Cankarjeva 5, Maribor: javno naročilo
št. 41405-00018/2004 0405 (Ob-18543/04):
Sortima, d.o.o., Koroška cesta 118, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/252-33-12, faks
02/252-10-89.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 784.499,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega izvajalca
gradenj za obnovo sanitarij v OŠ Bojana
Ilicha, Mladinska 13, Maribor: javno naročilo
št. 41405-00018/2004 0405 (Ob-18543/04):
Sortima, d.o.o., kontaktna oseba: Koroška
cesta 118, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/252-33-12, faks 02/252-10-89.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 603.780 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega izvajalca
gradenj za obnovo sanitarij v OŠ Toneta Čufarja, Zrkovska 67, Maribor: javno naročilo
št. 41405-00018/2004 0405 (Ob-18543/04):
Sortima, d.o.o., Koroška cesta 118, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/252-33-12, faks
02/252-10-89.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 7,544.217,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega izvajalca
gradenj za obnovo sanitarij v Vrtcu Pobrežje, Enota Kekec jasli, Ulica Štrauhovih 50,
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Maribor, javno naročilo št. 41405-00018/2004 0405 (Ob-18543/04): Sortima, d.o.o., Koroška cesta 118, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/252-33-12, faks 02/252-10-89.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 11,455.800 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega izvajalca
gradenj za obnovo sanitarij v Vrtcu Studenci, Enota Radvanje jasli, Grizoldova 1, Maribor, javno naročilo št. 41405-00018/2004
0405 (Ob-18543/04): Sortima, d.o.o., Koroška cesta 118, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/252-33-12, faks 02/252-10-89.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 9,228.051,36 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega izvajalca
gradenj za obnovo sanitarij v Vrtcu Tezno,
Enota Lupinica, Heroja Nučiča 11, Maribor,
javno naročilo št. 41405-00018/2004 0405
(Ob-18543/04): Sortima, d.o.o., Koroška
cesta 118, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/
252-33-12, faks 02/252-10-89.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 7,105.049,10 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega izvajalca
gradenj za obnovo sanitarij v Centru za preprečevanje odvisnosti, Ljubljanska 4, Maribor: javno naročilo št. 41405-00018/2004
0405 (Ob-18543/04): Sortima, d.o.o., Koroška cesta 118, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/252-33-12, faks 02/252-10-89.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 901.476 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 74 z dne 9. 7.
2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 8. 2004.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Oddelek za družbene dejavnosti
Št. 34400-0001/2004
Ob-23368/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ivančna Gorica, kontaktna oseba: Jereb
Tone, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, Slovenija, tel. 1/78-78-384, 78-78-385,
faks 1/78-77-697, elektronska pošta: obc.
ivancna.gorica@siol.net.
1.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 34400-0001/2004.
II.5) Kratek opis: strojno in ročno asfaltiranje ter postavljanje prometne signalizacije na lokalnih cestah, javnih poteh,
nekategoriziranih cestah, javnih in drugih površinah v Občini Ivančna Gorica
za leto 2004.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– reference,
– ﬁksnost cen,
– cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št: 34400-0001/2004,
Ob-10970/04: Cestno podjetje Ljubljana d.d., kontaktna oseba: Bojan Hočevar
u.i.d.g., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 1/437-14-44, faks 1/437-30-52.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 27.361,20
SIT, najvišja ponudba 37.477,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2) Referenčna števika, ki jo je dokumentu določil naročnik: 34400-0001/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 4. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-10970/04 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: 25. 8. 2004.
Občina Ivančna Gorica

Storitve
Ob-22912/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Srednja elektro-računalniška šola Maribor,
kontaktna oseba: Marija Janžek, Smetanova ul. 6, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/234-19-23, faks 02/234-19-18, elektronska pošta: sers@s-sers-mb.edus.si, internetni naslov: www.s-sers.mb.edus.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 14.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: čiščenje šolskih prostorov.
II.5) Kratek opis: čiščenje šolskih prostorov in okolja v dveh šolskih zgradbah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,660.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ceno,
2. kakovost.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št.: JN/S-1/2004:
Munus d.o.o., kontaktna oseba: Nevenka Škerger, Ulica Janka Sernca 40, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/335-55-42, faks
02/332-55-42, elektronska pošta: nevenka.skerget@volja.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 10,744.272
SIT/najvišja ponudba: 16,128.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 7. 2004.

VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 61 z dne 4. 6. 2004,
Ob-14992/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 8. 2004.
Srednja elektro-računalniška šola
Maribor
Št. 36-7094/01
Ob-22914/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, kontaktni osebi: Simona Razpotnik, Olga
Funa, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-14-32, faks 01/306-15-78,
elektronska pošta: Olga.Funa@ljubljana.si,
Simona.Razpotnik@ljubljana.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, javni razpis z natečajem.
Kategorija storitve 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: pridobitev natečajne rešitve idejnih zasnov za arhitekturo,
krajinsko arhitekturo, konstrukcijski del,
strojne in električne instalacije z opremo
ter telekomunikacije in izbira izvajalca za
izdelavo kompletne projektne dokumentacije (IDP, PGD, PZR in PZI) in tehnične
dokumentacije (PID, PVO in PVUE) za arhitekturo, krajinsko arhitekturo, gradbene
konstrukcije, strojne in električne instalacije z opremo, telekomunikacije in potrebne študije za stanovanjsko poslovne
objekte A3, B1, V1 v funkcionalni enoti F3
v Zeleni jami v Ljubljani.
IV.1) Vrsta postopka: odprti, 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:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na: odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. Kvalitativni kriteriji
55
Kvalitativni kriteriji
Za objekt:
30% od 30 9
Za stanovanja:
70% od 30 21
Inovativnost:
Za objekt:
50% od 10 5
Za stanovanje:
50% od 10 5
Dosežen program
15
2. Kvantiativni kriteriji
35
Za objekt in stanovanje
20
Ekonomski parametri
15
3. Cena za izdelavo dokumentacije
10
100 točk
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR-5/03: Siplan d.o.o.,
Linea d.o.o., kontaktna oseba: Tomšič Ricardo, Knezova 11, Pod gozdom 11, 1000
Ljubljana, Slovenija; Linear d.o.o., Pod gozdom 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 041/
914-941, faks 01/232-77-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 72,239.374 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.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Uradni list RS, št. 89 z dne 12. 9.
2003, Ob-101691.
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: 24. 8. 2004.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana
Ob-22917/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Brezovica, kontaktna oseba: Koprivec
Boštjan, Tržaška 390, 1351 Brezovica, Slovenija, tel. 01/360-17-74, faks 01/360-17-71,
elektronska pošta: bostjan@brezovica.si, internetni naslov: www.brezovica.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 1 A.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: prevozi učencev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 29,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti in s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbeno ceno,
– plačilni rok,
– ﬁksnost cen.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2-06/04, Ob-16601/04:
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet,
d.o.o., kontaktna oseba: Roman Plesec, Celovška 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/582-25-00, faks 01/582-25-50, elektronska pošta: Roman.plesec@lpp.si, internetni
naslov: www.lpp.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 30,050.934 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.3) Datum oddaje javnega naročila: 19.
7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 2-6/04, z dne
18. 6. 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: 2. 8. 2004.
Občina Brezovica
Ob-22927/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, kontaktna oseba: Suzana Dolar, Gosposvetska
1, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-23-400,
faks 02/88-23-411.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 6a.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 5/2004.

ve.

II.5) Kratek opis: zavarovalniške storit-

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– skupna ponudbena vrednost – premija
– 95 točk,
– certiﬁkat kakovosti ISO 9001 – 5 točk,
– skupno število točk = 100.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 5/2004: Zavarovalnica Maribor d.d., kontaktni osebi:
Dominika Frešer Dregarič, Nevenka Čas,
Cankarjeva 3, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/23-32-485, 02/88-12-700, faks 02/
23-32-523, 02/88-12-737.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 8,955.227,54 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:
6. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 58, z dne 28. 5.
2004, Ob-14519/04.
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: 26. 8. 2004.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Št. 41415-0005/2004-004
Ob-23005/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Žirovnica, kontaktna oseba: Petra
Žvan, Breznica 3, 4274 Žirovnica, Slovenija, tel. 04/580-91-00, faks 04/580-91-09,
elektronska pošta: obcina@zirovnica.si, internetni naslov: www.zirovnica.si.
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 učencev v
Osnovno šolo Žirovnica za šolsko leto
2004/2005, 2005/2006 in 2006/2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponujeno ceno
2. možnost koriščenja rednih linijskih
prevozov.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.: 41415-0005/2004:
Integral Jesenice, d.d., kontaktna oseba:
Mira Koselj, Cesta maršala Tita 67, 4270
Jesenice, Slovenija, tel. 04/583-33-77, faks
583-33-78, elektronska pošta: tajnistvo@integral-jesenice.si, internetni naslov: www.integral-jesenice.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 28,500.000 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.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ob-19449 z dne 16. 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: 26. 8. 2004.
Občina Žirovnica
Ob-23017/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
Geodetska uprava Republike Slovenije,
kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-48-00, faks 01/478-48-34, elektronska pošta: Nives.Jurcan@gov.si, internetni
naslov: http://www.gu.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 14.
II.5) Kratek opis: čiščenje poslovnih
prostorov Geodetske uprave Republike
Slovenije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): okvirna vrednost javnega naročila je
28,300.000 SIT brez DDV za vse sklope
skupaj od tega:
1. Območna geodetska uprava Celje 3,500.000 SIT;
2. Območna geodetska uprava Kranj 1,500.000 SIT;
3. Območna geodetska uprava Koper
- 3,000.000 SIT;
4. Območna geodetska uprava Ljubljana
- 5,700.000 SIT;
5. Območna geodetska uprava Maribor
- 900.000 SIT;
6. Območna geodetska uprava Murska
Sobota - 2,700.000 SIT;
7. Območna geodetska uprava Nova
Gorica - 2,800.000 SIT;
8. Območna geodetska uprava Novo
mesto - 600.000 SIT;
9. Območna geodetska uprava Ptuj 2,400.000 SIT;
10. Območna geodetska uprava Sevnica
- 2,200.000 SIT;
11. Območna geodetska uprava Slovenj
Gradec - 2,000.000 SIT;
12. Območna geodetska uprava Velenje
- 1,000.000 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 čiščenje poslovnih prostorov
Geodetske uprave Republike Slovenije.
1. Območna geodetska uprava Celje:
Območna geodetska uprava Celje, Ulica
XIV. divizije 12, Celje; Območna geodetska
uprava Celje, Geodetska pisarna Slovenske
Konjice, Mestni trg 6, Slovenske Konjice;
Območna geodetska uprava Celje, Geodetska pisarna Šmarje pri Jelšah, Aškerčev
trg 11, Šmarje pri Jelšah: Manicom d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Zlatko Begovič,
Povšetova 65, 1000, Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/542-53-00, faks 01/542-22-33, elektronska pošta: info@manicom.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 280.000
SIT, najvišja ponudba 374.930 SIT.
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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:
2. Območna geodetska uprava Kranj:
Območna geodetska uprava Kranj, Geodetska pisarna Jesenice, Industrijska ulica
2a, Jesenice; Območna geodetska uprava
Kranj, Geodetska pisarna Škofja Loka, Fužinska ulica 1, Škofja Loka: Manicom d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Zlatko Begovič,
Povšetova 65, Ljubljana, Slovenija, tel.
01/542-53-00, faks 01/542-22-33, elektronska pošta: info@manicom.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 109.655
SIT, najvišja ponudba 243.102,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
3. Območna geodetska uprava Koper:
Območna geodetska uprava Koper, Cankarjeva ulica 1, Koper; Območna geodetska
uprava Koper, Geodetska pisarna Sežana,
Kosovelova 1, Sežana; Območna geodetska uprava Koper, Geodetska pisarna
Ilirska Bistrica, Vojkov drevored 14, Ilirska
Bistrica: Manicom d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba: Zlatko Begovič, Povšetova 65,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/542-53-00,
faks 01/542-22-33, elektronska pošta: info@manicom.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 195.833
SIT, najvišja ponudba 291.948,26 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
4. Območna geodetska uprava Ljubljana: Območna geodetska uprava Ljubljana,
Cankarjeva 1/II,III, Ljubljana; Območna
geodetska uprava Ljubljana, Geodetska
pisarna Cerknica, Cesta 4. maja 24, Cerknica; Območna geodetska uprava Ljubljana,
Geodetska pisarna Domžale, Ljubljanska
cesta 80, Domžale; Območna geodetska
uprava Ljubljana, Geodetska pisarna Grosuplje, Adamičeva 6, Grosuplje; Območna
geodetska uprava Ljubljana, Geodetska
pisarna Kočevje, Kidričeva ulica 5, Kočevje; Območna geodetska uprava Ljubljana,
Geodetska pisarna Trbovlje, Obrtniška c.
14, Trbovlje; Območna geodetska uprava Ljubljana, Geodetska pisarna Vrhnika,
Cankarjev trg 4, Vrhnika; Manicom d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Zlatko Begovič,
Povšetova 65, 1000, Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/542-53-00, faks 01/542-22-33, elektronska pošta: info@manicom.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 450.640
SIT, najvišja ponudba 2,401.416 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
5. Območna geodetska uprava Maribor:
Območna geodetska uprava Maribor, Geodetska pisarna Slovenska Bistrica, Mariborska cesta 5, Slovenska Bistrica: Čistoča
d.o.o., čiščenje in vzdrževanje objektov,
kontaktna oseba: Ranko Šmigoc, Ljubljanska c. 12, f, 1236, Trzin, Slovenija, tel.
01/560-31-00, faks 01/560-31-11, elektronska pošta: info@cistoca.si, internetni naslov: www.cistoca.si.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 47.769,50
SIT, najvišja ponudba 97.875 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
6. Območna geodetska uprava Murska
Sobota: Območna geodetska uprava Murska Sobota, Slomškova ulica 19, Murska
Sobota; Območna geodetska uprava Murska Sobota, Geodetska pisarna Ljutomer,
Prešernova ulica 18, Ljutomer; Območna
geodetska uprava Murska Sobota, Geodetska pisarna Lendava, Glavna ulica 9, Lendava: Čistoča d.o.o., čiščenje in vzdrževanje
objektov, kontaktna oseba: Ranko Šmigoc,
Ljubljanska c. 12, f, 1236 Trzin, Slovenija,
tel. 01/560-31-00, faks 01/560-31-11, elektronska pošta: info@cistoca.si, internetni
naslov: www.cistoca.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 219.909
SIT, najvišja ponudba 249.513,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
7. Območna geodetska uprava Nova
Gorica: Območna geodetska uprava Nova
Gorica, Geodetska pisarna Ajdovščina, Gregorčičeva ulica 28, Ajdovščina; Območna
geodetska uprava Nova Gorica, Geodetska pisarna Tolmin, Mestni trg 1, Tolmin;
Območna geodetska uprava Nova Gorica,
Geodetska pisarna Idrija, Arkova ulica 13,
Idrija: Čistoča d.o.o., čiščenje in vzdrževanje
objektov, kontaktna oseba: Ranko Šmigoc,
Ljubljanska c. 12, f, 1236 Trzin, Slovenija,
tel. 01/560-31-00, faks 01/560-31-11, elektronska pošta: info@cistoca.si, internetni
naslov: www.cistoca.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 192.344,50
SIT, najvišja ponudba 290.774,00 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
9. Območna geodetska uprava Ptuj: Območna geodetska uprava Ptuj, Krempljeva
ulica 2, Ptuj; Območna geodetska uprava
Ptuj, Geodetska pisarna Ormož, Ptujska cesta 8 C, Ormož: DIW Service d.o.o., Maribor,
kontaktna oseba: Pavel Šafarič, Puhova 15,
2000, Maribor, Slovenija, tel. 02/47-16-750,
faks 02/47-16-760, elektronska pošta: Pavel.safaric@si.diw-service.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 135.121,80
SIT, najvišja ponudba 203.961,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
10. Območna geodetska uprava Sevnica; Območna geodetska uprava Sevnica,
Glavni trg 24, Sevnica; Območna geodetska uprava Sevnica, Geodetska pisarna
Brežice, Trg Izgnancev 16, Brežice: Čistoča d.o.o., čiščenje in vzdrževanje objektov, kontaktna oseba: Ranko Šmigoc, Ljubljanska c. 12f, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/560-31-00, faks 01/560-31-11, elektronska pošta: info@cistoca.si, internetni naslov: www.cistoca.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 208.677
SIT, najvišja ponudba 258.412,80 SIT.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
11. Območna geodetska uprava Slovenj
Gradec; Območna geodetska uprava Slovenj Gradec, Francetova c. 7, Slovenj Gradec; Območna geodetska uprava Slovenj
Gradec, Geodetska pisarna Ravne na Koroškem, Čečovje 12a, Ravne na Koroškem:
Hernaus d.o.o., kontaktna oseba: Marjeta
Suša, Kopališka 2, 3320, Velenje, Slovenija, tel. 02/898-36-00, faks 03/898-36-20,
elektronska pošta: Marjeta.susa@hernaus.si, internetni naslov: www.hernaus.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 132.620,40
SIT, naajvišja ponudba 211.969,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
12. Območna geodetska uprava Velenje: Območna geodetska uprava Velenje,
Geodetska pisarna Žalec, Hmeljarska ulica
1, Žalec: Čistoča d.o.o., čiščenje in vzdrževanje objektov, kontaktna oseba: Ranko
Šmigoc, Ljubljanska c. 12, f, 1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/560-31-00, faks 01/560-31-11,
elektronska pošta: info@cistoca.si, internetni naslov: www.cistoca.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 70.375,50
SIT, najvišja ponudba 101.057 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: 025-59/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb:
1. Območna geodetska uprava Celje: 7;
2. Območna geodetska uprava Kranj: 5;
3. Območna geodetska uprava Koper: 4;
4. Območna geodetska uprava Ljubljana: 6;
5. Območna geodetska uprava Maribor: 4;
6. Območna geodetska uprava Murska
Sobota: 4;
7. Območna geodetska uprava Nova
Gorica: 5;
9. Območna geodetska uprava Ptuj: 4;
10. Območna geodetska uprava Sevnica: 3;
11. Območna geodetska uprava Slovenj
Gradec: 5;
12. Območna geodetska uprava Velenje: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, dne 18. 6. 2004 Ob-16506/04.
VI.7) drugi podatki: sklop 8 je izločen iz
javnega naročila pred iztekom roka za oddajo ponudb.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 8. 2004.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo,
Geodetska uprava RS
Ob-23147/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, kontaktna
oseba Rade Rot, univ. dipl. inž. arh., tel.
01/471-25-23, Kardeljeva ploščad 25,
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1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-26-01,
faks 01/471-16-37.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-842/04-ODP.
II.5) Kratek opis: izdelava projektne in
investicijske dokumentacije za obnovo
objekta Kadetnica.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: cena in rok izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS-842/04-ODP: Projekta inženiring Ptuj d.o.o., kontaktna oseba:
Branko Čepič, Trstenjakova ulica 2, 2250
Ptuj, tel. 02/748-07-10, faks 02/771-35-91.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 40,800.000 SIT
z DDV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: MORS-842/
04-ODP.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 22.
6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
Če je odgovor da, navedite sklic na obvestilo: Ob-11110/04 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: 27. 8. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Direktorat za logistiko
Ob-23148/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, kontaktna oseba:
Rade ROT, u.d.i.a., 01/471-25-23, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/471-26-01, faks 01/471-16-37.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-809/04-ODP.
II.5) Kratek opis: izvajanje svetovalnega inženiringa z vključenim strokovnim
nadzorom in koordinacijo varnosti in
zdravja za fazo izvedbe prenove objekta
Kadetnica v Mariboru.
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. MORS-809/04-ODP: Protech biro, projektiranje in svetovanje d.o.o.,
kontaktna oseba: Emilijan Kožar, Strossmayerjeva ulica 26, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/230-02-10, faks 02/23-72-444.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 1,46% od skupne vrednosti
projektov in izvedbe del brez DDV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 12.
7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-8806/04 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: 27. 8. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Direktorat za logistiko
Ob-23236/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Tolmin, kontaktna oseba: Rafael Šuligoj, Ul. Padlih borcev 2, 5220 Tolmin, Slovenija, tel. 05/381-95-00, faks 05/381-95-23,
elektronska pošta: obcina.tolmin@obcina.
tolmin.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve; kategorija storitve IA-2.
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: javno naročilo je bilo
oddano za izvajanje šolskih prevozov na
območju Občine Tolmin za š. l. 2004/05
in 2005/06.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 87,046.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti, s pogajanji,
brez predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
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. sklop 1, 2, 3, 4: Avrigo
d.d., kontaktna oseba: Sandi Brataševec,
Kidričeva 20, 5000 Nova Gorica, Slovenija,
tel. 05/330-31-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 83,804.000
SIT, najvišja ponudba 98,998.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 5: Avtoprevozništvo
Albert Bratuž s.p., kontaktna oseba: Bratuž
Albert, Gorenja Trebuša 45a, 5283 Slap ob
Idrijci, Gorenja Trebuša, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 3,242.000
SIT, najvišja ponudba 5,178.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Uradni list RS, št. 42 z dne 23. 4.
2004, Ob-10161/04.
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: 30. 8. 2004.
Občina Tolmin
Ob-23317/04
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: storitve.
Kategorija storitve 27.
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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: dokončna odmera AC
odseka Podtabor-Naklo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 21,888.000 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:
GZS d.d., Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 19,586.450 SIT,
najnižja ponudba 19,586.450 SIT, najvišja
ponudba 21,790.000 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: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 38/04, z dne
16. 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: 27. 8. 2004.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-22923/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., kontaktna
oseba: Milan Nežmah, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00,
faks 02/220-01-07, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: predelava SMS (sistem za pripravo in spremljanje planskih
izklopov) Dees Elektro Maribor in vključitev števčnih meritev iz RTP v DCV.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,200.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa: razlog za izbiro postopka brez predhodne objave mora
biti v skladu z ustreznim členom v direktivi o
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javnih gospodarskih službah, člen 20 (2) ali
člen 16: (e) dodatno blago.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
Javno naročilo št.: 07/BJ-M/224-04.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
ENSICO d.o.o., kontaktna oseba: Franci
Gruden, Stegne 21c, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/511-20-00, faks 01/511-22-22.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 18,200.000 SIT.
Valuta: 30 dni.
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 07/BJ-M/
224-04.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 18,200.000 SIT.
Valuta 30 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante: ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe: ali
so bile katere od ponudb izločene zato, ker
so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 8. 2004.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d.
Št. 1405/04
Ob-23240/04
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, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: irena.
gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 19/04.
II.5) Kratek opis: dobava osebne varovalne opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 19/04: Zavas d.o.o.,
kontaktna oseba: Janez Hadalin, Brnčičeva
13, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel.
01/561-04-20, faks 01/561-04-30, elektronska pošta: info@zavas.biz.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 32,118.890 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 19/04
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V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
32,118.890 SIT (brez DDV), valuta: 60 dni
od dneva izstavitve računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih: da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
1. skupna ponudbena vrednost (80%),
2. rok dobave (10%),
3. rok plačila (5%),
4. certiﬁkat kakovosti ISO razreda 9000
ponudnika (5% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 19/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 64 z dne 11. 6. 2004, Ob-15859/04 in
popravek objave v Uradnem listu RS, št. 66
z dne 18. 6. 2004, Ob-16968/04.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 8. 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.
Ob-23241/04
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, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: irena.
gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 18/04.
II.5) Kratek opis: dobava konzol za gole
vodnike (GV) in polizolirane vodnike (PIV)
ter prenapetostne odvodnike s.n.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Javno naročilo št. JN 18/04, sklop 1: konzole
za gole in polizolirane vodnike: Elektroservisi, d.d., kontaktna oseba: Srečka Žlajpah,
Glavarjeva ulica 14, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/580-04-00, faks 01/580-04-50,
elektronska pošta: uprava@elektroservisi.
si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 35,989.900 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Javno
naročilo št. JN 18/04, sklop 2: prenapetostni
odvodniki s.n.; Tehmar proizvodnja, inženiring
in trgovina d.o.o., kontaktna oseba: Davorin
Korpar, Panonska ul. 30, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/450-15-226, faks 02/450-15-50,
elektronska pošta: d.korpar@tt-mb.si, internetni naslov: http://www.tt-mb.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 14,390.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 18/04, sklop 1:
konzole za gole in polizolirane vodnike.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: 35,989.900 SIT (brez DDV); valuta: 60 dni od
dneva izstavitve računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
1. skupna ponudbena vrednost (90%),
2. rok plačila (5%),
3. certiﬁkat kakovosti ISO razreda 9000
ponudnika in proizvajalca (5% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 18/04, sklop 2:
prenapetostni odvodniki s.n.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: 14,390.000 SIT (brez DDV); valuta: 135 dni od
dneva izstavitve računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
1. skupna ponudbena vrednost (90%),
2. rok plačila (5%),
3. certiﬁkat kakovosti ISO razreda 9000
ponudnika in proizvajalca (5% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 18/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb
– sklop 1: konzole za gole in polizolirane
vodnike: 3 ponudbe, od tega 1 pravilna ponudba in 2 nepravilni ponudbi,
– sklop 2: prenapetostni odvodniki s.n.: 8
ponudb šestih ponudnikov, od tega 3 pravilne ponudbe in 5 nepravilnih ponudb.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 54-55, z dne 21. 5. 2004, Ob-12711/04
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in popravek objave v Uradnem listu RS, št.
57-58 z dne 28. 5. 2004, Ob-14606/04.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 8. 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.

Gradnje
Ob-22929/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o., kontaktna oseba: Jože Zakrajšek,
Gorična vas 11 A, 1310 Ribnica, Slovenija,
tel. 01/836-11-38, faks 01/836-11-38.
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:
45.23.13.00-8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): Priloga II. ZJN-1, razred 50, skupina 502, podskupina in točka
502,6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka 154/04.
II.5) Kratek opis: nadaljevanje izgradnje kanalizacijskega sistema v Ribnici za
naslednje ulice: Trubarjeva ulica, Struška
ulica – kanal I., Struška ulica – kanal II.,
Prešernova ulica – kanal II in Prečna ulica.
Izgradnja je razdeljena v II. fazi. I. faza se bo
izvedla v letu 2004, II. faza pa v letu 2005.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): skupna ocenjena vrednost 47,320.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 154/04: Komunalne gradnje d.o.o., kontaktna oseba: Pavel Andrejašič, Gasilska cesta 5, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel. 01/781-81-00, faks 01/781-81-16,
elektronska pošta: kgg@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 51,623.998,98 SIT, najnižja ponudba: 51,623.998,98 SIT, najvišja
ponudba: 54,691.657,92 SIT.
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 01.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost 51,623.998,98 SIT (brez DDV).
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante: ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe: ali
so bile katere od ponudb izločene zato, ker
so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: številka 154/04.
VI.3)Datum oddaje javnega naročila:
6. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.

Št.

VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; z dne 9. 7.
2004, 18694.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 8. 2004.
Javno komunalno podjetje
Komunala Ribnica d.o.o.

Mednarodni razpisi
Ob-23336/04
Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31D, 9203 Gornji Petrovci, Slovenija namerava oddati naročilo za izgradnjo novega
vodovodnega omrežja (27,289 m dolg HDPE
cevovod s 35 hidranti, 254 vodomeri in dvema betonskima rezervoarjema s kompaktnima črpalnima postajama) v naseljih Lucova,
Neradnovci, Stanjevci in Adrijanci v Občini
Gornji Petrovci, Slovenija s ﬁnančno pomočjo
programa PHARE Evropske Unije. Razpisna
dokumentacija je na voljo pri IMOS Geateh
d.o.o., Opekarska 11, 1000 Ljubljana, Slovenija na podlagi plačila € 300 ali 71.892 SIT. Rok
za oddajo ponudb je 11. 10. 2004 do 11. ure
po lokalnem času. Več informacij je v javnem
razpisu, na voljo na http://www.ipsum.si.
Občina Gornji Petrovci
Ob-23338/04
Municipality Gornji Petrovci, Gornji Petrovci
31D, 9203 Gornji Petrovci, Slovenia intends
to award a works contract for construction of
a new water supply network (27,289 m long
HDPE pipeline with 35 hydrants, 254 water meters and two concrete reservoirs with compact
pumping stations) in the settlements Lucova,
Neradnovci, Stanjevci and Adrijanci in Municipality Gornji Petrovci, Slovenia with ﬁnancial
assistance from the PHARE programme of the
European Communities. The tender dossier is
available from IMOS Geateh d.o.o., Opekarska 11, 1000 Ljubljana, Slovenia, upon payment
of € 300.00 or 71,892.00 SIT. The deadline
for submission of tenders is 11. 10. 2004 at
11:00 local time. More information is available in the Works Contract Notice available at
http://www.ipsum.si.
Municipality Gornji Petrovci
Ob-23229/04
Sklep o izboru
krepitev Slovenije na lokalni ravni
– vodovodni sistem Žetale Slovenija
1. Številka objave: Ob-11245/04.
2. Datum objave razpisa: 30. april 2004.
3. Število in nazivi posameznih sklopov: en sklop: krepitev Slovenije na lokalni ravni – vodovodni sistem Žetale, št: SI
0106.01.01.0032.
4. Pogodbena vrednost: 1.134.144,57
EUR.
5. Datum izbora: 30. 8. 2004.
6. Število prejetih ponudb: 3.
7. Naziv in naslov uspešnega ponudnika: NGR d.d. Hoče, Miklavška cesta 82, SI
– 2311 Hoče, v skupnem nastopu z VGP
Drava Ptuj d.d., Žnidaričevo nabrežje 11,
SI-2250 Ptuj; Bovir d.o.o., Plač 16, SI-2201
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Zgornja Kungota in Nizke gradnje d.d. Ptuj,
Puhova ulica 6, SI-2250 Ptuj.
Občina Žetale
Ob-23230/04
Works Contract Award Notice
Strengthening Slovenia at the local
level – Žetale water supply system
Slovenia
1. Publication reference: Ob-11246/04.
2. Publication date of the procurement
notice: 30th April 2004.
3. Lot number and lot title: Single lot:
Strengthening Slovenia at the local level – Žetale water supply system No SI
0106.01.01.0032.
4. Contract value: 1,134.144,57 EUR.
5. Date of award of the contract: 30. 8.
2004.
6. Number of tenders received: 3.
7. Name and address of successful tenderer: NGR d.d. Hoče, Miklavška cesta 82,
SI – 2311 Hoče, on behalf of the Joint Venture with VGP Drava Ptuj d.d., Žnidaričevo
nabrežje 11, SI-2250 Ptuj; Bovir d.o.o., Plač
16, SI-2201 Zgornja Kungota and Nizke gradnje d.d. Ptuj, Puhova ulica 6, SI-2250 Ptuj.
Municipality of Žetale

Javni razpisi
Ob-23263/04
Popravek
Regionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi, Podvine 36, Zagorje ob Savi,
v okviru Garancijske sheme za Zasavje objavlja v sodelovanju z bankami: Banka Koper
d.d., Banka Zasavje d.d., Trbovlje, bančna
skupina NLB, Nova Ljubljanska banka d.d.
in Probanka d.d. popravek razpisa za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne
kredite za projekte malega in srednjega gospodarstva, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 125-127 z dne 19. 12. 2003.
Spremeni se le prva točka razpisa, in
sicer se razpisna sredstva, namenjena kreditom, povečajo za 116,000.000 SIT.
Prva točka se na novo glasi: predmet
tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v višini 416,000.000 SIT,
za katere bo RCR dodeljeval garancije v
višini 50% skupne vrednosti kreditov, kar
znaša 208,000.000 SIT.
Ostale točke razpisa ostanejo nespremenjene.
Regionalni center za razvoj, d.o.o.,
Zagorje ob Savi
Št. 404-01-137/2004/1
Ob-23315/04
Na podlagi Uredbe o javnem ﬁnanciranju
visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008 (Ur. l. RS,
št. 134/03) in Pravilnika o dodeljevanju sredstev za razvojne naloge v visokem šolstvu
(Ur. l. RS, št. 134/03), Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev za mednarodno
sodelovanje visokošolskih zavodov
v letu 2004
1. Ime in sedež ministrstva: Republika
Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in
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šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Ministrstvo v letu 2004 dodeljuje sredstva za ﬁnanciranje mednarodnega sodelovanja v visokem šolstvu. Sredstva se lahko
dodelijo za:
a) članarine v mednarodnih mrežah, zvezah, organizacijah, združenjih ipd.;
b) štipendije Alpe – Jadran;
c) obiske uradnih predstavnikov univerz
na tujih univerzah, mednarodnih konferencah, seminarjih ipd;
d) organizacijo poletnih šol ali udeležbo
na tujih poletnih šolah;
e) sodelovanje na konferencah, projektih, delavnicah ipd., ki jih organizirajo mednarodne organizacije ali centri oziroma inštituti za visoko šolstvo, samostojno ali v
sodelovanju z drugimi institucijami;
f) aktivno udeležbo na mednarodnih konferencah in mednarodnih simpozijih;
g) gostujoče profesorje.
Uveljavlja se lahko ﬁnanciranje naslednjih stroškov:
a) in b): celoten znesek članarine oziroma štipendije;
c), d) (udeležba na tujih poletnih šolah),
e), in f): povračilo stroškov za prenočišče,
prevoze in druge stroške, razen stroškov
za reprezentanco, in dnevnice kot povračilo
stroškov prehrane, v višini, ki je določena z
Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Ur. l. RS, št. 38/94, 63/94,
24/96, 96/00, 35/02, 86/02 in 66/04);
g) povračilo stroškov za prenočišče, prevoze in druge stroške, razen stroškov za
reprezentanco, v višini, ki jo določa Uredba
o povračilu stroškov za službena potovanja
v tujino (Ur. l. RS, št. 38/94, 63/94, 24/96,
96/00, 35/02, 86/02 in 66/04), ter dnevnice
kot povračilo stroškov prehrane v višini vrednosti dnevnice za Slovenijo;
d) (organizacija poletnih šol): stroški
organizacije, ki niso poravnani iz drugih virov.
3. Navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu
Za ﬁnanciranje lahko kandidirajo:
– univerze in samostojni visokošolski
zavodi, ki jih je ustanovila Republika Slovenija;
– zasebni koncesionirani samostojni visokošolski zavodi;
– zasebni samostojni visokošolski zavodi, ki izvajajo javnoveljavne študijske programe, če pridobivajo javna sredstva in izvajajo
vsaj en dodiplomski študijski program.
Vloga na razpis mora vsebovati:
– zbirni prijavni obrazec št. MŠZŠ-MS2004;
– prijavne obrazce za posamezne naloge oziroma projekte (št. MŠZŠ-MS2004/1, MŠZŠ-MS2004/2, MŠZŠ-MS2004/3, MŠZŠ-MS2004/4, MŠZŠ-MS2004/5,
MŠZŠ-MS2004/6, MŠZŠ-MS2004/7 oziroma MŠZŠ-MS2004/8).
Med strokovnim pregledom in ocenjevanjem prijav lahko komisija od prijavitelja
zahteva dokazila o navedbah iz zbirnega
obrazca oziroma iz prijavnih obrazcev.
4. Merila za izbiro
Projekte bo ocenjevala strokovna komisija, pri čemer bo upoštevala predmet razpisa, ki je opredeljen v 2. točki razpisa, in
naslednje prioritete:
– sodelovanje s Slovenci v zamejstvu in
po svetu;
– sodelovanje v regionalnih iniciativah
(Srednjeevropska pobuda, Alpe – Donava
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– Jadran, Pakt stabilnosti za jugovzhodno
Evropo);
– sodelovanje v večstranskih iniciativah
oziroma organizacijah (OECD, UNESCO,
Svet Evrope, EU);
– sodelovanje z neevropskimi državami;
– sodelovanje na podlagi dvostranskih
meddržavnih ali meduniverzitetnih sporazumov ali dogovorov;
– naloge oziroma projekti, namenjeni
poučevanju jezikov ali proučevanju kulturno-zgodovinskih vprašanj.
Merila za izbiro končnih prejemnikov so
natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna sredstva
Ministrstvo bo za ﬁnanciranje mednarodnega sodelovanja namenilo do 50,000.000
SIT.
Vloga prijavitelja ne sme presegati vrednosti razpisanih sredstev.
6. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: sredstva morajo
biti porabljena do 31. 12. 2004.
7. Roki: prijave na razpis morajo prispeti
v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj –
vloga na Javni razpis za dodelitev sredstev
za mednarodno sodelovanje v letu 2004«
ter navedbo imena in naslova pošiljatelja.
Ne glede na način oddaje prijave, morajo
biti v glavni pisarni Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana, najkasneje do 15. 9. 2004 do 13. ure.
8. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
bo 16. 9. 2004 ob 10. uri v sejni sobi Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg OF
13/4. nadstropje. Odpirajo se samo v roku
prejete, pravilno izpolnjene in označene vloge. Nepravočasne in nepravilno označene
vloge bodo vrnjene prijavitelju. Odpiranje
vlog je javno.
9. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa: sklep o izbiri bo
sprejet najkasneje do 15. 10. 2004.
10. Razpisna dokumentacija
Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo vsak delavnik
od 8. do 15. ure v recepciji Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana, ali na spletni strani www.mszs.si v rubriki
javni razpisi.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na telefonski številki: 01/
478-46-22.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 496/04
Ob-23371/04
Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l.
RS, št. 96/02) ter v skladu s 7. in 19. členom
Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 6/03 in 97/03) in s 3.
členom Pravilnika o strokovnih komisijah (Ur.
l. RS, št. 109/02 in 25/04), Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor predlogov za bivanje
slovenskih ustvarjalcev v stanovanju
v Berlinu, ki jih bo v letih 2004 in 2005
ﬁnancirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis,
oznaka JPR24-BER-2004)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa: ﬁnanciranje stroškov vzpostavitve, najemnine in vzdrževanje umetniškega stanovanja v Berlinu ter
povračilo potnih stroškov izbranim kandi-

datom; zbiranje predlogov za bivanje slovenskih kulturnih ustvarjalcev v Berlinu v
Zvezni republiki Nemčiji med 1. 11. 2004 in
31. 12. 2005.
2. Osnovna razpisna področja: razpis
je namenjen vsem posameznikom, ki na
področju uprizoritvenih umetnosti, likovnih
umetnosti, arhitekture, oblikovanja, književnosti, glasbe, intermedijskih umetnosti in AV
– kulture, esejistike, publicistike in kritike
v medijih (za področje kulture) delujejo v
slovenskem kulturnem prostoru, da se jim
omogoči bivanje in delovanje v umetniškem
stanovanju v Berlinu v času od 1. 11. 2004
do 31. 12. 2005.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo posamezniki,
ki ustvarjajo na enem izmed zgoraj naštetih
področij ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo stalno bivališče v Republiki
Sloveniji,
– da niso redno zaposleni ali upokojeni,
– da niso bivali v umetniškem ateljeju
v New Yorku v letih 2001, 2002, 2003 in
2004,
– da niso bili prejemniki delovnih štipendij Ministrstva za kulturo v letu 2004,
– da niso prejemniki štipendij ali šolnin s
strani ministrstva.
4. Uporaba stanovanja
Kandidat mora uporabljati stanovanje
v skladu s sporazumom o pogojih bivanja
in delovanja v ateljeju, ki ga podpiše pred
odhodom. Izbranega kandidata ministrstvo
pozove k podpisu sporazuma o pogojih bivanja in delovanja v stanovanju. Kolikor se
v roku 15 dni na poziv ne odzove, se šteje,
da je odstopil od svoje zahteve za bivanje
v stanovanju.
Posamezni kandidat lahko v tem stanovanju biva največ 3 mesece. Ministrstvo si
pridržuje pravico, da v primeru, ko več kandidatov zaprosi za isti termin, samo določi
termine bivanja.
Strokovna komisija bo poleg izbranih
kandidatov oblikovala tudi t.i. »rezervno
listo« petih kandidatov (po prioritetnem
seznamu), ki lahko bivajo v stanovanju, če
umetnik, ki je bil prvotno izbran, zaradi objektivnih okoliščin ministrstvu sporoči, da
mora uporabo stanovanja odpovedati.
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo imenuje ministrica za
področja, ki so predmet razpisa.
5. Razpisni kriteriji
Ministrstvo bo prijavljene vloge presojalo s stališča kvalitete na podlagi naslednjih
kriterijev:
1. kakovost dosedanjega dela kandidata,
2. odmevnost v strokovni javnosti,
3. stopnja prispevka k čim učinkovitejši
predstavitvi slovenske umetnosti v mednarodnem prostoru,
4. predlagateljem z referencami na področju mednarodnega kulturnega sodelovanja.
Med prijavami, ki bodo ustrezali navedenim kriterijem, bo ministrstvo dalo prednost:
1. predlagateljem, ki bodo predstavili
čim bolj konkreten projekt z možnostmi njegovega vključevanja v mednarodni kulturni
prostor.
6. Razpisna dokumentacija:
1. besedilo razpisa,
2. prijavni obrazec z navedbo obveznih
prilog.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak pone-
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deljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.gov.si/mk, kjer najdejo tudi vse
ostale podatke, povezano z izvedbo javnega
razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij, …).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
7. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet razpisa
JPR24-BER-2004, znaša: 2,600.000 SIT za
leto 2004 in 1,476.000 SIT za leto 2005.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2004
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto
2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03).
9. Razpisni rok: razpis se prične 3. 9.
2004 in zaključi 8. 10. 2004.
10. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena
na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova
10, 1000 Ljubljana, do 8. 10. 2004 oziroma
najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z
izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na razpis 2004, stanovanje v Berlinu z
oznako JPR24-BER-2004. Na hrbtni strani
ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv
in naslov.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
na poštnem naslovu oddana do vštetega
8. 10. 2004 oziroma je bila do tega dne
predložena na vložišču ministrstva. Vloge,
prispele oziroma oddane po tem datumu, se
štejejo za prepozne.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog, ki bo
12. oktobra 2004 iz nadaljnjega postopka
izločilo vse prepozne in nepopolne vloge
ter vloge, katerih prijavitelji ne izpolnjujejo
razpisnih pogojev.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisne dokumentacije.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
11. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Igor Vidmar, e-mail: igor
vidmar@gov.si, tel. 01/369-58-43.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
12. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v
razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je
navedeno pod točko 6.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru:
Ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v enem mesecu
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
12. 10. 2004.
Ministrstvo bo izbralo predloge po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa in največ
do vrednosti, določenih z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 314/04
Ob-23243/04
Na podlagi 5. člena Ustave Republike
Slovenije, drugega odstavka 2. člena Za-

kona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št.
113-4929/2003) in Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 47-2281/2003) Ministrstvo za zunanje zadeve – Urad Republike
Slovenije za Slovence v zamejstvu in po
svetu objavlja
razpis
za zbiranje predlogov programov in
projektov Slovencev v zamejstvu in po
svetu za soﬁnanciranje najnujnejših
akcij v letu 2004, ki so izrednega
pomena za Republiko Slovenijo
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: naročnik oziroma Urad): Ministrstvo za zunanje
zadeve, Urad RS za Slovence v zamejstvu
in po svetu, Prešernova 25, p.p. 481, 1000
Ljubljana, Slovenija.
2. Namen razpisa
Namen razpisa je soﬁnanciranje najnujnejših akcij, ki so izrednega nacionalnega
pomena za Republiko Slovenijo, ko gre za
delovanje in dejavnosti vitalnih organizacij in
ustanov Slovencev v zamejstvu in po svetu,
ki so pomembne za utrjevanje in ohranjanje
narodne, jezikovne ter kulturne identitete
Slovencev po svetu, ki živijo v tujini, njihovo medsebojno povezovanje ter ohranjanje
vezi s Slovenijo.
Glede na proračunsko izpolnjevanje
ustavnih obveznosti in v skladu s programom dela in ﬁnančnim načrtom Urada se
predlogi programov in projektov za soﬁnanciranje s strani Urada prek razpisa zbirajo v
dveh ločenih področjih:
A) Programi in projekti avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah v letu
2004;
B) Programi in projekti Slovencev po
svetu v letu 2004.
3. Predlagatelji in predmet razpisa
Na razpis se lahko prijavijo tako pravne
kot ﬁzične osebe (organizacije, samostojni
ustvarjalci, društva ter njihove zveze, samostojni avtorji projektov itd.) iz tujine.
Predmet razpisa so predlogi programov
in projektov najnujnejših akcij, ki so izrednega nacionalnega pomena za Republiko
Slovenijo, za delovanje in dejavnosti vitalnih
organizacij in ustanov Slovencev v zamejstvu in po svetu, ki zagotavljajo ohranjanje
in krepitev slovenske identitete, predvsem
jezikovne in kulturne.
4. Pogoji in merila za dodelitev ﬁnančnih
sredstev
Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
– delovanje v skladu z načelom ohranjanja in razvoja slovenske identitete v tujini ter
krepitve narodne zavesti;
– predložitev celotnega predračuna programa oziroma projekta z navedbo drugih
potencialnih soﬁnancerjev;
– izpolnjevanje obveznosti do Republike
Slovenije v preteklosti.
Predlogi, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev, bodo zavrnjeni.
Merila za dodelitev ﬁnančnih sredstev:
– nujnost – akcije izrednega pomena za
RS (nacionalnega interesa),
– realnost porabe sredstev v letu 2004,
– tehtnost vsebinske obrazložitve,
– realnost ﬁnančnega oziroma sanacijskega načrta,
– kontinuiranost delovanja ustanove oziroma programa,
– upoštevanje trenutnih socialnih razmer
v državi, iz katerih izhaja prosilec.
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Vsi prispeli predlogi bodo pred dokončno odločitvijo strokovne komisije usklajeni
tudi z drugimi soﬁnancerji, ki delujejo na
državni ravni.
Predlagatelj lahko prijavi največ 1 projekt.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Pod A: okvirna višina sredstev za soﬁnanciranje programov in projektov avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah
za leto 2004 znaša 33,000.000 SIT.
Pod B: okvirna višina sredstev za soﬁnanciranje programov in projektov Slovencev po svetu za leto 2004 znaša 18,000.000
SIT.
Pod A in B: višino prispevka za posameznega predlagatelja določi strokovna komisija glede na razpoložljiva proračunska
sredstva in glede na merila, opredeljena v
4. točki tega razpisa oziroma v razpisni dokumentaciji.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2004.
6. Način in rok prijave programov in projektov: razpisno dokumentacijo (obrazce za
pripravo predlogov, pogoji in merila za izbor
projektov oziroma programov ter vzorec pogodbe) zainteresirani lahko dvignejo v vložišču Ministrstva za zunanje zadeve, Prešernova 25, 1000 Ljubljana, tel. 01/430-28-50 ali
01/478-22-91 (vsak dan med 9. in 15. uro),
na vseh diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v času uradnih
ur. Razpisna dokumentacija je na razpolago
tudi na spletni strani Urada za Slovence
v zamejstvu in po svetu: http://www.sigov.
si/mzz, pod rubriko Slovenci v zamejstvu in
po svetu – javni razpisi.
Rok za predložitev predlogov in način
predložitve
Rok za prispetje predlogov je 30. september 2004 (velja žig sprejemne pisarne
MZZ). Predlog za soﬁnanciranje mora biti
poslan na naslov: Ministrstvo za zunanje
zadeve, Urad RS Slovence v zamejstvu in
po svetu, Prešernova 25, p.p. 481, 1000
Ljubljana. Predlogi se lahko oddani na zgornji naslov tudi osebno in sicer najkasneje do
30. septembra 2004 do 15. ure.
Predlogi, ki bodo prispeli ali bodo oddani na ministrstvo po 30. 9. 2004, bodo
zavrženi.
Predlog za pridobivanje sredstev na tem
razpisu mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec (Predlog za soﬁnanciranje v letu 2004), podpis odgovorne osebe in žig;
– vsebinsko obrazložitev, ki naj ne bo
daljša od 30 tipkanih vrstic;
– fotokopijo odprtega bančnega računa;
– v primeru predloga sanacije je obvezen
sanacijski načrt.
V obliki posebne priloge so predlogu lahko priložene kopije predračunov načrtovanih
stroškov ipd.
V primeru, da predlog ne bo vseboval
zgoraj navedenih elementov, se bo štel za
nepopolnega. Predlagatelja predloga, ki ni
popoln, se v 8 dneh od odpiranja predlogov
pisno pozove, da se predlog najkasneje v 8
dneh dopolni. Dopolnitve se lahko pošljejo
tudi po faksu in elektronski pošti. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj ne dopolni, se
zavržejo.
Opremljenost predloga
Predloge morajo do naročnika prispeti
v zaprtih ovojnicah, na katerih morajo biti
podani:
Pod A:
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– vidna oznaka: Ne odpiraj – Prijava na
razpis – A – »Slovenske manjšine v sosednjih državah« za leto 2004,
– naslov naročnika – Urada,
– naziv predlagatelja ter njegov naslov
na hrbtni strani ovojnice.
Pod B:
– vidna oznaka: Ne odpiraj – Prijava na
razpis – B – »Slovenci po svetu« za leto
2004,
– naslov naročnika – Urada,
– naziv predlagatelja ter njegov naslov
na hrbtni strani ovojnice.
Ovojnice, ki ne bodo pravilno izpolnjene,
se zavržejo.
7. Izbira predlogov
Postopek odpiranja in obravnave predlogov ter dodelitve prispevkov vodi strokovna
komisija, ki jo imenuje direktorica Urada za
Slovence v zamejstvu in po svetu.
Odpiranje prispelih predlogov bo opravila komisija po sistemu dveh zaporednih
odpiranj:
1. odpiranje: 23. september 2004,
2. odpiranje: 1. oktober 2004.
Predlagatelji predlogov bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v
roku 45 dni od dneva zadnjega odpiranja
predlogov.
8. Dodatna pojasnila: vsa dodatna pojasnila in informacije dobite na Ministrstvu
za zunanje zadeve, Urad za Slovence v
zamejstvu in po svetu vsak dan med 10. in
15. uro, tel. 01/430-28-50 ali 01/478-22-91,
faks 01/478-22-96 ter po elektronski pošti z
naslovom Urad.Slovenci@gov.si.
Ministrstvo za zunanje zadeve,
Urad RS za Slovence
v zamejstvu in po svetu
Št. 4012-21/2004-1
Ob-23242/04
Na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02,
110/02), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2004 (Ur. l. RS, št. 118/02, 130/03), Proračuna Republike Slovenije za leto 2005 (Ur.
l. RS, št. 130/03), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2004 in
2005 (Ur. l. RS, št. 130/03), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03, 67/03), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev
strukturne politike v Republiki Sloveniji (Ur.
l. RS, št. 30/04, 48/04, 87/04), Uredbe o
splošnih pogojih delovanja Javne agencije
Republike Slovenije za regionalni razvoj (Ur.
l. RS, št. 62/03), Pogodbe o ﬁnanciranju postavitve sistema in izvajanju pobude Skupnosti INTERREG št. 102209-39/04 z dne 23. 6.
2004, Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000-2006, ki ga je
sprejela Vlada RS na svoji 73. seji dne 6. 5.
2004 (Sklep Vlade RS št. 916-04/2002-4) in
Programskega dopolnila k Programu pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Italija
2000-2006, ki ga je potrdil Nadzorni odbor
programa dne 9. 7. 2004, Agencija Republike
Slovenije za regionalni razvoj, Kotnikova 28,
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za zbiranje vlog, ki bodo soﬁnancirane iz Programa pobude Skupnosti
INTERREG IIIA Slovenija-Italija
2000-2006
Šifra javnega razpisa: PPSIIIA-SI/IT-06.1
Številka javnega razpisa:
4012-21/2004
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1. Nacionalni organ: Agencija Republike
Slovenije za regionalni razvoj, Kotnikova 28,
Ljubljana (v nadaljevanju: ARR).
2. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje vlog v okviru Programa pobude Skupnosti
INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000-2006,
ki ustrezajo naslednjim ukrepom v prednostnih nalogah 1 in 2:
Prednostna naloga 1: Trajnostni razvoj
čezmejnega območja
Ukrep 1.1: Varstvo, ohranjanje ter razvoj
okolja in prostora
Opis ukrepa:
– študije, pilotni projekti in investicije
namenjene prostorskemu načrtovanju čezmejnih območij, zaščiti pred nesrečami naravnega in antropogenega izvora ter civilni
zaščiti;
– načrtovanje in upravljanje, skupne
raziskave in promocija, izmenjava znanj,
mrežna povezanost in razvojne aktivnosti
namenjene skupnemu razvoju zavarovanih
čezmejnih območij;
– sodelovanje in študije, ki zadevajo naravne vire, vključujoč skupne metode ter instrumente za urejanje prostora in spremljanje, tudi obalnega sistema;
– sodelovanje in študije namenjene zaščiti in razvoju čezmejne naravne in kulturne
krajine;
– študije in pilotni projekti za učinkovito
upravljanje z energijo, obnovljivimi viri energije (vetrna, sončna, geotermalna, vodna
energija, izkoriščanje biomase) ter skupno
upravljanje z odpadki (recikliranje, odlaganje);
– aktivnosti za varovanje in spremljanje
severnega Jadranskega morja ter čezmejnih
vodnih tokov, študije onesnaženosti in ponovne vzpostavitve ravnovesja v morskem
okolju z namenom iskanja možnih rešitev.
Prednostna naloga 2: Gospodarsko sodelovanje
Ukrep 2.2: Čezmejno sodelovanje na področju turizma
Opis ukrepa:
– tržne aktivnosti in aktivnosti povezovanja na čezmejni ravni z namenom razvoja
turizma in tipičnih proizvodov ter priprave informativnega gradiva, vključno s speciﬁčnimi
čezmejnimi dogodki;
– načrtovanje in izvajanje sistemov čezmejnega upravljanja turističnih destinacij, vodenja in usmerjanja turistov ter varnostnega
sistema za turiste;
– promocija, obnova in ureditev pomembnejših turističnih infrastruktur, povezav, infrastrukture za turistične storitve, integralnih
čezmejnih poti s posebnim poudarkom na
sinergiji narava-turizem in kultura-turizem;
– aktivnosti za razvoj in okrepitev turističnih aktivnosti, ki bodo razvijale navtično področje, naravne vrednote in kulturno
dediščino ter bodo izboljšale nastanitvene
zmogljivosti območja.
Ukrep 2.3: Čezmejno sodelovanje v primarnem sektorju
Opis ukrepa:
– storitve in aktivnosti namenjene razvijanju kakovostnih kmetijskih, ribiških in gozdnih proizvodov, tudi predelanih (zlasti okolju prijaznih in tipičnih proizvodov), razvoju
in varstvu živalstva in gojenih rastlin, ki so
značilne za določeno okolje, pospeševanju
skupnih struktur za zbiranje, promocijo in
prodajo proizvodov;
– aktivnosti s ciljem spodbujanja čezmejnega sodelovanja, tako da bi standardizirali

tehnike obdelovanja in izboljšali gospodarjenje ter upravljanje na področju ribolova in
marikulture, gospodarjenja z gozdovi (varovalna funkcija gozda) ter upravljanja s pašnimi površinami;
– podpora pri razvoju in krepitvi čezmejnega podeželskega turizma;
– aktivnosti za racionalizacijo in čezmejno
okrepitev storitev za tehnično pomoč kmetijskim gospodarstvom, s posebno pozornostjo
namenjeno zmanjševanju proizvodnih tveganj (zaščita pred neugodnimi vremenskimi
razmerami).
Upravičene aktivnosti in upravičeni izdatki po posameznih ukrepih so podrobno
opredeljeni v opisu ukrepov v Programskem
dopolnilu programa ter v Navodilih za pripravo in predložitev vlog.
Vsaka vloga mora ustrezati samo enemu izmed navedenih ukrepov. Vse aktivnosti
morajo izkazovati vpliv na upravičenem območju programa.
3. Upravičeno območje
Projekti, ki se soﬁnancirajo iz Programa
pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2004-2006, se lahko izvajajo izključno na območju naslednjih teritorialnih enot:
– Republika Slovenija: Obalno-kraška
statistična regija, Goriška statistična regija
in občina Kranjska Gora v statistični regiji
Gorenjska;
– Republika Italija: Tržaška, Goriška in
Videmska pokrajina ter pokrajina Pordenone v deželi Furlanija-Julijska krajina ter
pokrajini Benetke in Rovigo (območje ob
izlivu reke Pad) v deželi Veneto. Pokrajini
Pordenone v deželi Furlanija-Julijska krajina in Rovigo (območje ob izlivu reke Pad)
v deželi Veneto sta izjemoma upravičeni do
pomoči in vključeni le v nekatere programske spodbude.
4. Pogoji sodelovanja na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
4.1 so neproﬁtne osebe javnega ali zasebnega prava, ki delujejo v javnem ali
splošno koristnem interesu in sodijo v eno
izmed spodnjih skupin:
– občine in ožji deli občin, ki so pravne
osebe;
– javni skladi, javni zavodi in javne agencije, katerih soustanovitelj je država ali občina;
– nevladne organizacije;
– osebe zasebnega prava, ki izkazujejo
neproﬁtni status in namen delovanja;
– ter javni gospodarski zavodi, javna
podjetja in druge pravne osebe, kjer imajo
država ali občine prevladujoč vpliv na upravljanje;
4.2 imajo sedež ali organizacijsko enoto
v upravičenem območju Programa pobude
Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija – Italija
2000-2006 v Sloveniji;
4.3 so neposredno odgovorni za izvajanje projekta in niso le posredniki;
4.4 imajo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
4.5 so ﬁnančno in poslovno sposobni;
4.6 imajo poravnane vse zapadle dajatve,
davke in prispevke in vse zapadle poslovne
obveznosti, ki morajo biti plačane po veljavnih predpisih v Republiki Sloveniji;
4.7 jim v zadnjih petih letih ni bila izdana
odločba za kaznivo dejanje povezano s poslovanjem ali odločba, katera bi prepovedovala opravljati dejavnost;
4.8 niso v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije;
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4.9 niso za iste aktivnosti pridobili sredstev iz državnega ali lokalnega proračuna ali
drugih programov EU;
4.10 so k sodelovanju v projektu vključili
najmanj enega partnerja iz upravičenega
območja v Italiji, ki izpolnjuje pogoje za
upravičene partnerje, kot veljajo na italijanski strani (glej Programsko dopolnilo).
5. Pogoji in merila za izbor vlog
Pogoji, merila, način vrednotenja in postopek izbora vlog so podrobneje opredeljeni v Navodilih za pripravo in predložitev vlog
ter v Programskem dopolnilu programa.
Izbor vlog bo potekal dvostopenjsko.
5.1 Pogoji in merila predhodnega ocenjevanja:
A) administrativna ustreznost,
B) presoja upravičenosti in skladnosti
s programom (presoja upravičenosti prijavitelja, partnerjev, projektnih aktivnosti,
načrtovanih stroškov in strukture ﬁnanciranja ter presoja skladnosti s programom
in predpisi),
C) kakovost vloge (ustreznost, izvedljivost, stroškovni načrt, trajnost, sposobnost
izvedbe),
D) vpliv na okolje,
E) zagotavljanje enakih možnosti in socialne pravičnosti.
V tem delu lahko vloga zbere največ
50 točk.
Po oceni vlog na podlagi pogojev in
meril predhodnega ocenjevanja bodo te obravnavane v bilateralnih delovnih skupinah
v skladu z dogovorom s Skupnim tehničnim
sekretariatom z namenom oblikovanja skupnih priporočil za soﬁnanciranje iz sredstev
programa.
5.2 Merili končnega skupnega izbora
vlog, ki ga opravi Upravni odbor INTERREG
IIIA Slovenija-Italija, in se ocenjujejo v skladu s standardi A, B in C sta:
– kakovost čezmejnega sodelovanja
(skupni, zrcalni, projekti sodelovanja);
– čezmejni vpliv (velik, srednji, majhen).
V tem delu lahko vloga zbere največ 50
točk. V primeru enakega števila točk se za
razvrstitev vlog upoštevajo prednostna merila / dodana vrednost, vpliv na izvajanje
politik EU.
Končno odločitev o izbiri vlog sprejme
Upravni odbor INTERREG IIIA Slovenija-Italija.
6. Višina sredstev, ki je na razpolago za
javni razpis in obdobje soﬁnanciranja
Višina sredstev, ki je na razpolago v
okviru razpisa, znaša 824,436.000 SIT, od
tega:
– 618,327.000 SIT iz namenskih sredstev EU,
– 206,109.000 SIT iz sredstev slovenske
udeležbe.
Navedena sredstva so podana v tekočih
cenah. Sredstva bremenijo proračunski postavki 1608 in 1588 Službe Vlade Republike
Slovenije za strukturno politiko in regionalni
razvoj. Projekt se mora zaključiti najkasneje
do 31. 12. 2007.
Razporeditev sredstev na posamezne
prednostne ukrepe v okviru tega razpisa je
naslednja (v SIT):
Ukrep
Ukrep 1.1
Ukrep 2.2

Skupaj (SIT)
381,192.000
221,622.000

Ukrep 2.3
Skupaj

221,622.000
824,436.000

7. Delež soﬁnanciranja in najnižja ter najvišja višina sredstev za posamezno vlogo:
delež soﬁnanciranja je največ 100% upravičenih izdatkov vloge, pri čemer je lahko
višina sredstev soﬁnanciranja v okviru ene
vloge najmanj 10,000.000 SIT in največ
100,000.000 SIT. Če prijavitelj del upravičenih izdatkov vloge ﬁnancira iz lastnih sredstev, bo to v skladu z merili ocenjevanja
prispevalo k višji oceni vloge.
8. Rok za predložitev vlog
Posamezni prijavitelj lahko predloži več
vlog. Popolna vloga mora prispeti v zapečateni ovojnici na naslov: Agencija Republike
Slovenije za regionalni razvoj, Regionalna
pisarna Štanjel, Štanjel 1a, SI-6222 Štanjel.
Rok za predložitev vloge je 3. november
2004 do 14. ure (velja prispetje po pošti ali
oddaja v Regionalni pisarni Štanjel (ARR),
Štanjel 1a, SI-6222 Štanjel).
Popolna vloga mora biti oddana v enem
originalnem izvodu, ki je podpisan s strani odgovorne osebe prijavitelja, ter v dveh
kopijah, ki ustrezajo originalu. Priloge k
originalnemu izvodu so lahko kopije v primeru, da ustrezajo originalu. Elektronsko
obliko prijavnega obrazca, logičnega okvira
in opisa stroškovnega načrta v navedenem
roku pošljite po elektronski pošti na naslov
olga.abram@gov.si in jts.interreg@regione.
fvg.it ter vlogi priložite disketo/zgoščenko
(CD-rom). Na ovojnici morajo biti navedeni:
naslov, kamor se oddaja vloga, popolno ime
in naslov prijavitelja s pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis INTERREG IIIA Slovenija
– Italija« in številka javnega razpisa, ki je
navedena v naslovu.
9. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ni javno. Upoštevale se
bodo vse vloge, ki bodo prispele v roku in
na način, opredeljen zgoraj.
Nepopolne vloge morajo vlagatelji na
pisni poziv Agencije Republike Slovenije za
regionalni razvoj dopolniti v 10 dneh. Vloge,
ki ne bodo dopolnjene v roku, bodo zavržene in se ne vračajo prijaviteljem.
10. Obveščanje o izboru
Na podlagi skupnega sklepa Upravnega odbora Programa pobude Skupnosti
INTERREG IIIA Slovenija-Italija bo Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj
prijaviteljem v roku 15 dni po prejemu potrjenega zapisnika Upravnega odbora o izboru vlog poslala obvestilo o izboru oziroma
v roku 150 dni od roka za predložitev vlog.
S tem se začne postopek sklepanja pogodb
oziroma postopek pogajanj s prijaviteljem, v
kolikor je Upravni odbor potrdil vlogo z zadržki. V primeru, da bo vloga zavrnjena, prijavitelj prejme obvestilo o zavrnitvi vloge.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo po podpisu pogodb o soﬁnanciranju za odobrene aktivnosti objavljeni
na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj.
11. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (prijavni obrazec s prilogami, Navodila za pripravo in predložitev vlog, vzorec
pogodbe o soﬁnanciranju, Program pobude
Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Italija
2000-2006, Programsko dopolnilo Programa
pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000-2006) je na voljo na spletni
strani: http://www.gov.si/arr. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi zahteve potencialnega prijavitelja na spodaj navedeni e-naslov.
12. Dodatne informacije
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Dodatne informacije so do 10 koledarskih dni pred rokom za oddajo vlog na voljo ob torkih, sredah in četrtkih med 10. in
14. uro osebno po predhodni najavi ali po
tel. 05/731-85-33, kontaktna oseba: Olga
Abram. Info točka v okviru Regionalne pisarne Štanjel bo v času trajanja javnega razpisa posredovala informacije o vsebini razpisa
in pogojih sodelovanja ter nudila pomoč pri
iskanju partnerjev in pripravi vlog. Vprašanja
lahko posredujete tudi na e-naslov: olga.
abram@gov.si. Najpogostejša vprašanja in
odgovori bodo objavljeni na spletni strani
http://www.gov.si/arr.
V času javnega razpisa bo Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj za potencialne prijavitelje organizirala informativne
delavnice. Datumi in kraji delavnic bodo objavljeni na spletni strani: http://www.gov.si/arr.
13. Ostali pogoji: vloga na javni razpis
je veljavna le pod pogojem, da Program
pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000-2006 potrdi Evropska komisija. Morebitna dodatna navodila v zvezi z
razpisno dokumentacijo in ostala navodila v
zvezi z izvajanjem projektov bodo objavljena
na spletni strani Agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj in so jih prijavitelji
dolžni upoštevati.
Agencija Republike Slovenije za
regionalni razvoj
Ob-22994/04
Javni razpis
za dodelitev delovnih štipendij za
področje ilustracije in fotograﬁje
v skladu s Pravilnikom o uresničevanju
knjižničnega nadomestila, ki ga je 20. 4.
2004 izdalo Ministrstvo za kulturo RS.
Društvo slovenskih likovnih umetnikov
(ZDSLU), Sekcija ilustratorjev, je bilo na
podlagi javnega projektnega razpisa Ministrstva za kulturo RS izbrano za izvajalca na
področju podeljevanja delovnih štipendij.
Komisija za podeljevanje delovnih štipendij razpisuje 14 delovnih štipendij v kategorijah:
1. vrhunski prepoznavni avtorji,
2. študijske štipendije,
3. mladi perspektivni avtorji.
Pogoji za sodelovanje: upravičenci so
avtorji, ki se ukvarjajo z likovno umetnostjo
na področju ilustracije in fotograﬁje, vezano
na monografske publikacije, ki jih izposojajo
slovenske splošne knjižnice, imajo stalno
prebivališče v Republiki Sloveniji, ali ustvarjanje vezano na monografske publikacije za
otroke, mladino in odrasle v slovenskem
jeziku. Na razpis se lahko prijavi vsak avtor,
ki je pretežni soavtor najmanj ene ilustrirane
ali s fotograﬁjo opremljene monograﬁje, ki jo
je registriral COBISS.
Upravičenci morajo:
– ustrezati merilom in kriterijem kvalitete, prepoznavne kot umetniško večplastne
ustvarjalnosti,
– priložiti največ 3 monografske publikacije, fotograﬁje, diapozitive, CD ali kak drug
material, iz katerega bo nedvomno možno
presojati o kvaliteti monograﬁj,
– dokumentirati udeležbo na mednarodnih in domačih selekcioniranih razstavah,
– dokumentirati nagrade oziroma priznanja, javne kritike, recenzije in ocene ter medijsko odmevnost,
– predložiti kratek CV (prijavne formularje dvignejo na ZDSLU),
– predložiti najnovejši izpis iz
COBISS-a.
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Članstvo v sekciji ilustratorjev in ZDSLU
ni odločilno. Prednost imajo avtorji, ki so
samozaposleni v kulturi, še niso prejeli delovne štipendije in ki nimajo pravice do prispevkov do knjižničnega nadomestila, oziroma so deležni le manjših izplačil.
Upravičence bo izbrala tričlanska strokovna komisija, sestavljena iz dveh članov
ZDSLU in zunanjega člana – priznanega
umetnostnega kritika. Komisijo je določil izvršni odbor Sekcije ilustratorjev na podlagi
javnega razpisa v Uradnem listu RS (za zunanjega člana), okrožnici ZDSLU in spletni
strani ZDSLU.
Razpis velja 14 dni po tej objavi. Prijave
pošljite na naslov: ZDSLU, za Komisijo za
podeljevanje del. štipendij, Komenskega 8,
1000 Ljubljana.
Avtorji naj za dodatna pojasnila pokličejo
na ZDSLU, tel. 01/433-04-64, vsak delavnik med 10. in 18. uro ali se pozanimajo
po elektronski pošti na naslov: zdslu@zveza-dslu.si
Avtorji prijavni material dvignejo v galeriji ZDSLU na Komenskega 8, vsak delovnik med 10. in 18. uro, ali na spletni strani
ZDSLU.
Zveza društev slovenskih likovnih
umetnikov
Ob-23130/04
Društvo slovenskih književnih prevajalcev v skladu z Zakonom o knjižničarstvu
(Uradni list RS, št. 87/01, 96/02) in Pravilnikom o izvajanju knjižničnega nadomestila
(Uradni list RS, št. 42/04) objavlja
javni razpis
za prevajalske štipendije iz naslova
knjižničnega nadomestila za leto 2004
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
podelitev štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2004. Razpis je namenjen
prevajalcem monografskih publikacij vseh leposlovnih in humanističnih zvrsti iz tujih jezikov v slovenščino v skladu z določbami Pravilnika DSKP o podeljevanju štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila (v nadaljevanju:
Pravilnika DSKP), ki je del razpisne dokumentacije. Podeljene bodo delovne in rezidenčne
štipendije ter štipendije za vrhunske dosežke v
kategorijah uveljavljeni, perspektivni in vrhunski prevajalec. Prijavljanje za štipendije poteka
po zvrsteh, razvrstitev kandidatov po kategorijah pa opravi strokovna komisija. Kriteriji za
pridobitev štipendij v različnih zvrsteh so v
zgoraj omenjenem Pravilniku DSKP izčrpno
predstavljeni v njegovem 7., 8. in 20. členu.
2. Razpisni rok: razpis se prične s 3. 9.
2004 in se zaključi s 3. 10. 2004.
2. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija obsega: Pravilnik DSKP, besedilo razpisa, prijavni list. Predlagatelj mora
ob prijavi predložiti celotno dokumentacijo,
ki jo zahteva 8. člen Pravilnika DSKP.
4. Oddaja in dostava prijav
Prijava mora biti predložena na naslov
Društvo slovenskih književnih prevajalcev,
Tomšičeva 12, 1000 Ljubljana do (vključno) 3. 10. 2004 kot priporočena pošiljka v
zapečatenem ovitku z izpisom na sprednji
strani: ne odpiraj – prijava za štipendijo iz
naslova knjižničnega nadomestila. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti navedba vlagatelja
in njegov naslov.
Za zamujeno se šteje vloga, ki ni bila oddana kot priporočena pošiljka do 3. 10. 2004.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje celotne razpisne dokumentacije, navedene v Pravilniku DSKP (8. člen).
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Dopolnjevanje vlog je mogoče samo v
razpisnem roku – z nujno oznako vloge, na
katero se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da je predlagatelj
seznanjen z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Vso razpisno dokumentacijo in vse dodatne
informacije v zvezi z razpisom lahko dobi
v pisarni DSKP ter na spletni strani DSKP
(www.dskp-drustvo.si).
5. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru:
strokovna komisija DSKP bo predlagatelje
o svojem izboru obvestila najkasneje v 3
tednih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo
začelo 4. 10. 2004. Rezultati razpisa bodo
uradno veljavni po izteku pritožbenega roka,
ki je 8 dni po prejemu obvestila o rezultatih razpisa. Po končanem pritožbenem roku
predloge strokovne komisije potrdi Upravni
odbor DSKP.
Društvo slovenskih književnih
prevajalcev
Ob-23024/04
Na podlagi 36. člena zakona o Gospodarskih javnih službah objavljamo
javni razpis
za oddajo koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe urejanja
javnih površin v naselju Pivka
1. Naročnik: Občina Pivka.
2. Naslov naročnika: Občina Pivka,
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, tel. 05/
721-01-00, faks 05/721-01-02.
3. Vrsta in opis storitve: storitev po prilogi
1 A Zakona o javnih naročilih.
Oddaja koncesije za izvajanje gospodarske javne službe urejanja javnih površin v
naselju Pivka.
4. Če je predvidena oddaja sklopov: oddaja sklopov ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: koncesija se odda za
urejanje javnih površin v naselju Pivka (vzdrževalna dela na javni snagi, vzdrževanje
lokalnih zbirnih in lokalnih javnih cest, objektov in naprav, zimska služba). Lokalne
zbirne ceste in lokalne krajevne ceste, ki so
predmet koncesije, so določene v Odloku o
občinskih cestah v Občini Pivka (Uradni list
RS, št. 90/02).
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantnih ponudb ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: Občina Pivka bo
oddala koncesijo za obdobje 4 let od podpisa koncesijske pogodbe, to je predvidoma
od 1. 11. 2004 do 1. 11. 2008.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od objave dalje na
naslovu Občina Pivka, Kolodvorska cesta
5, 6257 Pivka, v tajništvu občine. Kontaktna
oseba je Ludvika Šabec.
Dodatna pojasnila in informacije lahko
kandidati zahtevajo le pisno na naslov Občine Pivka oziroma po elektronski pošti na
naslov: ludvika.sabec@pivka.si, vključno do
5 dni pred rokom za oddajo kandidature.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati v času uradnih
ur, in sicer v ponedeljek in petek od 8. do
11. ure ter sreda od 8. do 11. ter od 14. do
16.ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred pridobitvijo razpisne
dokumentacije je kandidat dolžan poravnati
stroške razmnoževanja razpisne dokumentacije v višini 10.000 SIT. Znesek se nakaže

na račun Občine Pivka, št.: 01291-0100016298, s pripisom: razpisna dokumentacija-javne površine.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe bo Občina
Pivka sprejemala do ponedeljka, 11. oktobra
2004 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Pivka, Kolodvorska cesta
5, 6257 Pivka, s pripisom: javni razpis-ne
odpiraj, oddaja koncesije za urejanje javnih
površin v naselju Pivka, z navedbo številke
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Kuverte morajo biti zapečatene in na hrbtni
strani opremljene z naslovom pošiljatelja.
Celotna kandidaturna dokumentacija mora
biti speta z vrvico, pri čemer morata biti
konca vrvice zapečatena.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
torek, 12. 10. 2004 ob 13. uri v sejni sobi
Občine Pivka.
11. Navedba ﬁnančnih zavarovanj za
resnost ponudb: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT mora
biti v veljavi do 25. 11. 2004. Ocenjena vrednost javnega naročila za čas trajanja koncesije je 60,000.000 SIT.
12. Pogoji ﬁnanciranja in plačila: naročnik bo račune plačal na podlagi predhodno
potrjene mesečne situacije v roku 60 dni po
prejemu.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša: v skladu z
razpisno dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev ekonomsko-ﬁnančne,
tehnične in kadrovske usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 42.a členu
Zakona o javnih naročilih: ponudnik mora
izpolnjevati tudi pogoje, določene v 4. členu
Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje
javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest, o podelitvi koncesije
za opravljanje javne službe urejanja javnih
površin in o podelitvi koncesije opravljanja
javne službe urejanja javnih zelenih površin
v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 37/03).
15. (a) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve:
Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni
list RS, št. 23/93 in 30/98), Zakon o javnih
naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in
2/04), Odlok o gospodarskih javnih službah v
Občini Pivka (Uradni list RS, št. 11/96), Odlok
o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest, o podelitvi koncesije
za opravljanje javne službe urejanja javnih površin in o podelitvi koncesije opravljanja javne
službe urejanja javnih zelenih površin v Občini
Pivka (Uradni list RS, št. 37/03), Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Pivka (Uradni
list RS št. 90/02), Odlok o občinskih cestah v
Občini Pivka (Uradni list RS, št. 90/02).
(b) Ali morajo pravne osebe navesti strokovne kvaliﬁkacije osebja, odgovornega za
izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
25. 11. 2004, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 18. 10. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: največje
skupno število točk, ki ga ponudnik lahko
doseže, je 100.
a) ponudbena cena: maks. 80 točk,
b) reference ponudnika: maks. 4 točk,
c) strokovna in organizacijska usposobljenost: maks. 5 točk,
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d) lokacija baze: maks. 4 točk,
e) tehnična opremljenost: maks. 7 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: o odločitvi bodo kandidati obveščeni
pisno z odločbo v roku maks 8 delovnih dni
od odpiranja ponudb.
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 8. 2004.
Občina Pivka
Ob-23151/04
Na podlagi Pravilnika o podeljevanju štipendij Občine Trebnje (Uradni list RS, št.
82/04) in na podlagi Odloka o proračunu
Občine Trebnje za leto 2004 (Uradni list RS,
št. 24/04), objavlja Občina Trebnje, Goliev
trg 5, 8210 Trebnje
javni razpis
za dodelitev štipendij dijakom in
študentom Občine Trebnje za šolsko
oziroma študijsko leto 2004/2005
1. Predmet javnega razpisa: podelitev
štipendij dijakom in študentom Občine Trebnje, razen tistim, ki imajo možnost pridobiti štipendijo po Pravilniku o soﬁnanciranju
programov na področju kmetijstva v Občini
Trebnje (Uradni list RS, št. 35/03).
2. Pravico do štipendije Občine Trebnje
lahko uveljavijo dijaki, ki obiskujejo srednješolski program poklicne, srednje tehniške in strokovne šole, program gimnazije
in študenti višješolskega, visokošolskega in
univerzitetnega študija, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so državljani Republike Slovenije,
– da imajo stalno prebivališče v Občini
Trebnje,
– da imajo status rednega študenta oziroma status dijaka,
– da so v preteklem šolskem letu dosegli
najmanj prav dober šolski uspeh – učenci,
vajenci in dijaki oziroma povprečno oceno
vseh opravljenih izpitov najmanj 8,0 – študenti,
– da je njihovo izobraževanje neprekinjeno in redno,
– da niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
ne opravljajo dejavnosti, nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika, niso
lastniki ali solastniki podjetja in ne prejemajo
druge štipendije v Republiki Sloveniji.
3. Kriteriji za dodelitev štipendije so:
– boljši učni uspeh oziroma višja povprečna ocena kandidata;
– mnenje Zavoda RS za zaposlovanje
glede deﬁcitarnosti smeri študija oziroma
srednješolskega izobraževanja na trgu delovne sile na območju Občine Trebnje;
– na podlagi pridobljenega mnenja se
upošteva višji letnik v določenem deﬁcitarnem proﬁlu;
– ob enakih pogojih ima prednost kandidat z nižjim dohodkom na družinskega
člana; dohodek na družinskega člana se bo
izračunal v skladu z 10. in 11. členom pravilnika o podeljevanju štipendij Občine Trebnje
(Uradni list RS, št. 82/04).
Popolne, ustrezno dokumentirane in v
razpisnem roku prispele vloge bo obravnavala komisija za štipendiranje. Na osnovi
prispelih vlog in zbrane dokumentacije ter
na osnovi navedenih kriterijev bo pripravila
poročilo ter predlog o podelitvi štipendij Občine Trebnje.
4. Okvirna vrednost in število štipendij:
za šolsko leto 2004/2005 bo v skladu s Pravilnikom o podelitvi štipendij Občine Trebnje

predvidoma dodeljenih 10 štipendij, in sicer
5 za dijake in 5 za študente. Višina štipendije za dijake bo znašala 25.000 SIT mesečno, za študente pa 33.000 SIT mesečno.
4. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za podelitev štipendij znaša na podlagi sprejetega občinskega proračuna za leto 2004
in na podlagi 4. člena Odloka o proračunu
Občine Trebnje za leto 2004 (Uradni list RS,
št. 24/04) 5,850.000 SIT.
5. Vsebina prijave: prijava na razpis mora
biti izdelana izključno po prijavnem obrazcu,
ki je sestavni del javnega razpisa, h kateri je
potrebno priložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja skupaj z navedbo izobraževalnega
programa,
– predstavitev in utemeljitev izbora šole
oziroma univerze,
– dokazilo o doseženem učnem uspehu
v predhodnem šolskem letu oziroma dokazilo o opravljenih izpitih in njihovi povprečni
oceni predhodnega študijskega leta,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o stalnem prebivališču v Občini Trebnje.
6. Čas in kraj dviga razpisne dokumentacije: javni razpis se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si. Prijavni obrazci
so od dneva te objave do izteka prijavnega
roka dosegljivi v sprejemni pisarni Občine
Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje in na Oddelku
za družbene dejavnosti, soba 24.
7. Rok za oddajo prijave in način oddaje: prijavo z vsemi potrebnimi dokazili je
potrebno oddati v zaprti kuverti najkasneje
do 27. 9. 2004 do 12. ure, in sicer osebno v sprejemni pisarni občine ali po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, z
oznako »Ne odpiraj – vloga za podelitev
štipendije«.
8. Obravnavane bodo le tiste prijave, ki
bodo pravočasne: vlagatelj nepopolne prijave bo pozvan k njeni dopolnitvi. Prepozno
prispele prijave na javni razpis in prijave, ki
ne bodo dopolnjene v roku, ki bo naveden v
pozivu, se s sklepom zavržejo.
9. Izid razpisa: sam razpis bo zaključen
najkasneje v 45 dneh od dneva odpiranja
vlog.
O podelitvi štipendij Občine Trebnje bo
odločala na predlog komisije za štipendiranje Občinska uprava občine Trebnje z odločbo. Odločba bo posredovana vsakemu
kandidatu, ki se je javil na javni razpis. Kandidat ima pravico v osmih dneh od prejema
odločbe zoper odločitev občinske uprave
vložiti pritožbo.
Po pravnomočnosti odločbe bo s štipendistom sklenjena pogodba o štipendiranju,
v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti med Občino Trebnje kot
štipenditorjem in izbranim štipendistom v
skladu z določili Pravilnika o podeljevanju
štipendij.
10. Dodatne informacije in pojasnila: Oddelek za družbene dejavnosti Občine Trebnje,
Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Kontaktna oseba je
Damjana Ribič, tel 07/348-11-43, elektronska
pošta: damjana.ribic@trebnje.si.
Občina Trebnje
Št. 4146-6/2004
Ob-23138/04
Župan Občine Hrpelje-Kozina, na podlagi 16. člena Statuta občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, 34/99, 65/02, 24/03) in
letnega programa prodaje občinskega pre-
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moženja (št. 4651-53/2004), ki je bil sprejet
na 15. redni seji Občinskega sveta občine
Hrpelje-Kozina, dne 26. 5. 2004 objavlja
javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo stavbnih
parcel
A) Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa so zemljišča:
– parcela št. 3330/8 k.o. Hrpelje, v izmeri
1.260 m2, 8,900.000 SIT,
– parcela št. 3330/9 k.o. Hrpelje, v izmeri
1.299 m2, 8,700.000 SIT,
– parcela št. 3330/10 k.o. Hrpelje, v izmeri 1219 m2, 8,400.000 SIT,
– parcela št. 3330/11 k.o. Hrpelje, v izmeri 1.172 m2, 8,600.000 SIT,
– parcela št. 3330/12 k.o. Hrpelje, v izmeri 1.392 m2, 9,400.000 SIT,
za gradnjo individualnih stanovanjskih
hiš na južnem robu zazidalnega načrta ob
cesti za Slavnik v Hrpeljah. Zemljišča so delno komunalno opremljena. Navedena izhodiščna cena je določena v skladu s cenitvijo,
ki jo je opravil sodno zaprisežen cenilec.
Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške prepisa plača kupec.
B) Pogoji in pravila javnega razpisa
2. Ponudbe morajo vsebovati naslednje
podatke:
– naziv kupca in njegov naslov,
– navedbo, za katero zemljišče daje ponudbo, z navedbo parcelne številke,
– ponujeno ceno,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za ﬁzične osebe, oziroma izpisek iz
sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejši od 30 dni,
– dokazilo o plačilu varščine.
3. Varščina, ki jo morajo ponudniki poravnati na račun Občine Hrpelje-Kozina št.
01235-0100006141, znaša 10% od izklicne
cene v 1. točki ter se uspelim ponudnikom
vračuna v kupnino, neuspelim pa vrne v roku
15 dni po izvedbi razpisa, brez obresti.
4. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
ﬁzične osebe.
5. Razpis je odprtega tipa. Rok za oddajo
ponudb je 10 dni od objave tega razpisa.
Nadaljnji roki za oddajo ponudb bodo vsak
1. in 15. dan v mesecu. Kolikor je ta dan
dela prost dan, bo rok za oddajo ponudb
prvi naslednji delovni dan. Ponudbe se bodo
zbirale do prodaje vseh zemljišč. Prepozne,
nepopolne in nepravilno označene ponudbe
komisija ne bo upoštevala pri izbiri.
6. Ponudbe morajo biti predložene v zaprti kuverti na naslov: Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina,
z oznako »Javni razpis za prodajo stavbnih
parcel ob cesti za Slavnik«.
7. Kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. O najugodnejšem ponudniku bo odločala komisija
prodajalca.
8. O izbiri najustreznejših ponudnikov za
prodajo stavbnega zemljišča bo komisija obvestila vse ponudnike v roku 8 dni po sprejemu sklepa o izbiri.
9. Pogodbo o prodaji stavbnega zemljišča mora ponudnik skleniti najpozneje v
roku 8 dni po pozivu k podpisu pogodbe.
V primeru, da se izbrani ponudnik v osmih
dneh od poziva podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil,
zaradi česar mu zapade varščina v korist
Občine Hrpelje-Kozina.
10. Rok za plačilo kupnine je 8 dni po
podpisu pogodbe. Po plačilu kupnine in
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poravnanih vseh stroškov bo Občina Hrpelje-Kozina izdala ponudniku pisno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo na ime izbranega
ponudnika.
11. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno.
12. Vse informacije v zvezi s tem javnim
razpisom lahko ponudniki dobijo na Občini Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14,
tel. 05/680-01-50 od ponedeljka do petka v
času od 9. do 12. ure pri urbanistični službi
(Aleksander Batič).
Občina Hrpelje-Kozina

Razpisi delovnih
mest
Ob-23555/04
Javno podjetje Uradni list Republike
Slovenije d.o.o., objavlja prosto delovno
mesto
skrbnik/ca računalniških sistemov
za vzdrževanje programske in strojne
opreme.
Kandidat/ka mora imeti končano fakulteto za elektroniko, računalništvo in informatiko, pravno ali ekonomsko fakulteto.
Od kandidata/ke pričakujemo naslednja
znanja in izkušnje (3 letne) s področja:
– organizacije informacijskih sistemov,
– administracije operacijskih sistemov,
– upravljanja internet strežnikov,
– administracije mreže,
– administracije sistemske varnosti,
– upravljanja sistemov in strežnikov
Windows,
– organizacije ter vodenje projektov, ter
– osnovna znanja s področja procesnega upravljanja priprave tiska.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s 3-mesečnim poskusnim delom.
Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju vseh
zahtevanih pogojev in kratek življenjepis pošljite na naslov: Javno podjetje Uradni list
Republike Slovenije d.o.o., Slovenska cesta
9, 1000 Ljubljana, do vključno 13. 9. 2004.
Za dodatne informacije smo vam na voljo
na tel. št. 01/2001-828.
Javno podjetje Uradni list
Republike Slovenije d.o.o.
Št. 103-44/2004-1
Ob-22993/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-60-01, faks 01/478-60-58,
objavlja javni natečaj za naslednje prosto
delovno mesto:
višji/a svetovalec/ka (Sektor za krepitev zdravja in zdrav življenjski slog)
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne ali naravoslovne smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu višji/a svetovalec/ka II. Delo na delovnem
mestu se lahko opravlja v nazivih višji/a
svetovalec/ka II in višji/a svetovalec/ka I.
Izbrani/a javni/a uslužbenec/ka bo
sklenil/a delovno razmerje za nedoločen
čas, s polnim delovnim časom in šestmeseč-
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nim poskusnim delom. Delo bo opravljal/a
na sedežu Ministrstva za zdravje, Štefanova
5, Ljubljana.
Dokazila, ki jih mora kandidat/ka predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma opravljenem
ustreznem priznanem strokovnem izpitu
(če ga kandidat/ka ima), in sicer samo za
prijavo na tisto delovno mesto, za katero je
to pogoj.
Kandidat/ka mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je
državljan/ka Republike Slovenije ter da ni
bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in da ni bil/a obsojen/a
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev.
Kandidat/ka, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora
opraviti v roku enega leta od imenovanja
v naziv. Poleg navedenih mora kandidat/ka
izpolnjevati še splošne pogoje, določene z
Zakonom o javnih uslužbencih.
Kandidate vabimo, da pisne prijave, v zaprti ovojnici z označbo “za javni natečaj” in
navedbo delovnega mesta, s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljejo v 8 dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za zdravje, Sekretariat, Štefanova 5,
Ljubljana, oziroma na elektronski naslov: ministrstvo.zdravje@gov.si. Obravnavali bomo
samo pravočasne in popolne vloge. Dodatne informacije dobite po tel. 01/478-69-80.
Kandidate bomo o izboru obvestili v 8 dneh
po odločitvi.
Ministrstvo za zdravje
Št. 194/04
Ob-22995/04
Občina Ig v skladu s 56. in 58. členom
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02) objavlja javni natečaj za delovno
mesto
višji referent za komunalo in JGS.
Delovno mesto višji referent za področje
komunale in javnih gospodarskih služb je
uradniško delovno mesto, ki se opravlja v
nazivu višji referent III, višji referent II ali
višji referent I.
Poleg splošnih pogojev, določenih z
Zakonom o javnih uslužbencih (Uradni list
RS, št. 56/02) in z Zakonom o delovnih
razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) morajo
kandidati/ke za zasedbo delovnega mesta
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– višja ali visoka strokovna izobrazba
gradbene smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– znanje osnov računalništva;
– aktivno znanje uradnega jezika;
– opravljen državni izpit iz javne uprave in strokovni izpit iz upravnega postopka
oziroma če kandidat/ka nima izpita iz javne
uprave in strokovnega izpita iz upravnega
postopka, ga je dolžan opraviti v letu dni po
imenovanju.
Izbrani kandidat/ka bo delo opravljal/a na
sedežu Občine Ig, Ig 72. Delovno razmerje
se bo sklenilo za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Kandidati/ke naj pošljejo pisne prijave z
življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev (fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
osebne izkaznice ali potnega lista, potrdilo
o izobrazbi, potrdilo o delovni dobi, pisno
izjavo, da niso v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja) v 15 dneh od dneva

objave javnega natečaja na naslov: Občina
Ig, Ig 72, 1292 Ig, s pripisom »javni natečaj
za delovno mesto«. Kandidate/ke bomo o
izbiri pisno obvestili v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo vam na voljo
na tel. 01/280-23-04 (Janez Miklič).
Občina Ig
Št. 122-1/2004
Ob-22996/04
Upravna enota Krško objavlja prosto
delovno mesto
višji svetovalec za nedoločen čas s
polnim delovnim časom v Oddelku za
gospodarske dejavnosti in kmetijstvo.
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivih
višji svetovalec III, II ali I. Javni uslužbenec
na tem delovnem mestu bo javne naloge izvrševal v nazivu višji svetovalec III.
Zahtevani pogoji:
– univerzitetna izobrazba – pravne
smeri,
– pet let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državni izpit iz javne uprave.
Delovne naloge:
1. vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov, vključno z denacionalizacijo,
2. sodelovanje pri oblikovanju najzahtevnejših gradiv,
3. vodenje uradnih evidenc, izdaja potrdil
in izdelava poročil,
4. druga opravila po nalogu predstojnika.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še pogoje, ki jih določa
drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
Skladno 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
letu dni po imenovanju v naziv.
Kandidate vabimo, da pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v roku
8 dni od dneva objave javnega natečaja na
naslov Upravna enota Krško, Cesta krških
žrtev 14, Krško (z oznako “javni natečaj”).
Nepopolnih prijav ne bomo obravnavali.
O izbiri bomo kandidate obvestili v roku
osem dni po odločitvi.
Za dodatne informacije lahko pokličete
na tel.št. 07/498-14-08.
Upravna enota Krško
Ob-23025/04
Na podlagi 22. člena Statuta Komunalnega podjetja Velenje d.o.o., razpisna komisija
objavlja javni razpis za imenovanje
direktor(ja-ice)
Komunalnega podjetja Velenje d.o.o.
Kandidat za direktor(ja-ico) družbe mora
izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima visoko ali najmanj višjo izobrazbo,
– da ima vsaj pet let ustreznih delovnih
izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
– da predloži program dela podjetja za
štiriletno mandatno obdobje,
– da predloži potrdilo, da ni bil kaznovan.
Direktor bo imenovan za štiri leta.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu Republike Sloveni-
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je na naslov: Komunalno podjetje Velenje
d.o.o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje, s
pripisom: ″Za razpis direktorja Komunalnega
podjetja Velenje d.o.o., ne odpiraj!″
Vse potrebne podatke o poslovanju Komunalnega podjetja Velenje d.o.o., lahko
kandidati-ke, pridobijo na sedežu uprave
pri Milki Benčič.
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o
izbiri v 30 dneh po preteku roka za prijave
na razpis.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Št. 112-13/2004/1-0023048 Ob-23026/04
Ministrstvo za promet na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02
in 110/02-ZDT-B) ter v skladu z 20. in 22. členom 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:
višji svetovalec v direktoratu za pomorstvo (šifra delovnega mesta 138).
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivih višji svetovalec I, višji svetovalec II in
višji svetovalec III. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo RS;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– visoka strokovna izobrazba ekonomske, pravne, upravne, prometne ali druge
ustrezne smeri;
– 5 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– znanje dela z računalnikom;
– osnovna raven znanja tujega jezika.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga krajevno pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili, navedeni v peti in šesti alineji
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da
ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora
s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim
preverjanjem kandidatovega znanja, v kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri bodo
imeli kandidati z univerzitetno izobrazbo, s
poznavanjem postopka priprave in sklepanja
mednarodnih pogodb, s poznavanjem postopka ratiﬁkacije mednarodnih konvencij ter
s sposobnostjo tekočega ustnega in pisnega
komuniciranja v angleškem jeziku.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja na sedežu Ministrstva za promet, Langusova ulica 4, Ljubljana.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v
osmih dneh od dneva objave na naslov:
Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4,
1535 Ljubljana, s pripisom »za javni natečaj MZP, ne odpiraj – sklic na številko
112-13/2004/1-0023048«. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je
pravočasna, če je oddana na pošto zadnji
dan roka za prijavo.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev od dneva
objave javnega natečaja v Uradnem listu
RS. O izbiri uradnika bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Nataša Bešter, tel.
01/478-85-10.
Ministrstvo za promet
Št. 122-137/2004
Ob-23027/04
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
v skladu s 56. in 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02,
110/02) objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto
podsekretar(ka), v Službi za investicije.
Delovno mesto podsekretar(ka) je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivu podsekretar(ka) ali sekretar(ka).
Zahtevani pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati(ke) za zasedbo delovnega
mesta, so:
– univerzitetna izobrazba gradbene ali
arhitekturne smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati(ke) izpolnjevati še splošne pogoje, ki
so določeni s predpisi s področja delovnega
prava in pogoje, ki jih določa drugi odstavek
88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba, in
– pisno izjavo:
· da niso bili pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
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preganja po uradni dolžnosti, in niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev;
· da niso v kazenskem postopku zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Za objavljeno delovno mesto bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas s
polnim delovnim časom. Izbrani(a) kandidat(ka) bo opravljal(a) delo v poslovnih prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
Kotnikova 38, Ljubljana.
Kandidati(ke) naj pošljejo pisne prijave z
življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev do vključno 20. 8. 2004 na naslov: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF
13, Ljubljana, s pripisom za javni natečaj št.
122-137/2004. Kandidate bomo o izbiri pisno
obvestili v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo vam na voljo
na tel. 01/-46-94 (Matej Špenko).
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 122-5/04-0112
Ob-23029/04
Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330
Kočevje, na podlagi 56. člena, prvega odstavka 109. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02
– ZDT-B in 2/04 – ZDSS -1) objavlja javni
natečaj za zasedbo uradniškega delovnega
mesta:
višji svetovalec za razvojne programe
in gospodarstvo.
Kraj opravljanja dela: Občinska uprava
Občine Kočevje, delovno mesto v Oddelku
za okolje, infrastrukturo in gospodarstvo.
Vrsta uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec za razvojne programe in
gospodarstvo.
Vrsta delovnega razmerja: za nedoločen
čas, s polnim delovnim časom.
Delo se lahko opravlja v nazivih: višji svetovalec III, višji svetovalec II in višji
svetovalec I.
Uradnik/-ca bo naloge opravljala v nazivu višji svetovalec/ka III.
Vrsta delovnega razmerja: za nedoločen
čas, s polnim delovnim časom in s poskusnim delom, ki traja za višje svetovalce šest
mesecev.
Zahtevani pogoji za zasedbo delovnega
mesta so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
– ekonomska, upravna, organizacija in tehnična smer;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave.
Funkcionalna in specialna znanja oziroma posebne sposobnosti (znanja, veščine,
sposobnosti, lastnosti,…):
– znanje enega tujega jezika,
– komunikacijske sposobnosti,
– poznavanje dela z računalnikom,
– vozniški izpit.
Število prostih delovnih mest: 1.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/-ke za prosto uradniško delovno
mesto izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
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Kandidati/-ke morajo k svoji vlogi predložiti še naslednja dokazila o izpolnjevanju
splošnih in posebnih pogojev:
– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopija potrdila o pridobljeni izobrazbi (diploma pridobljena v RS ali nostriﬁcirana tuja diploma),
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen v trajanju več
kot 6 mesecev, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata/-ko ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee,
– fotokopija vozniškega dovoljenja,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice) in
dokazili o morebitnih drugih posebnih znanjih in sposobnostih.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave in strokovnega izpita iz poslovanja z dokumentarnim
gradivom pod pogojem, da bodo v primeru
izbora na delovno mesto navedena izpitna
opravila opravili najkasneje v enem letu od
imenovanja v naziv.
V izbirnem postopku bo natečajna komisija strokovno usposobljenost kandidata/-ke
preverjala:
– s preverjanjem dokazil, priloženih k
prijavi in
– z ustnim razgovorom s kandidatom.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo
uvrščene v izbirni postopek. Kandidate/ke,
ki se bodo na podlagi preverjanja dokazil,
priloženih k prijavi, izpolnjevali/e razpisne
pogoje za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta, bo natečajna komisija
povabila na razgovor.
Rok in naslov za vlaganje prijav: pisne
prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati/-ke pošljejo v roku 8 dni od
dne objave javnega natečaja v Uradnem
listu Republike Slovenije oziroma od dne
objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije na naslov: Občina Kočevje,
Oddelek za upravne in družbene dejavnosti,
Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje, s pripisom:
“Javni natečaj – višji svetovalec za razvojne
programe in gospodarstvo”.
Kandidati bodo pisno obveščeni v
roku 8 dni po opravljeni izbiri. Izbranemu
kandidatu/ki bo vročena upravna odločba,
drugim kandidatom/kam bo vročen sklep,
da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom/ko sklenjena pogodba
o zaposlitvi s poskusnim delom šest mesecev.
Izbrani kandidati bodo delo opravljali v
Občinski upravi občine Kočevje, Ljubljanska
c. 26, Kočevje.
Za dajanje informacij o izvedbi internega natečaja je zadolžena Majda Javoršek,
vodja Oddelka za upravne in družbene dejavnosti v občinski upravi Občine Kočevje,
tel. 01/893-82-22 in Milena Glavač, vodja
Oddelka za okolje infrastrukturo in gospodarstvo v občinski upravi Občine Kočevje,
tel. 01/893-82-26.
Občina Kočevje
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Št. 399/2004
Ob-23032/04
Osnovna šola Nazarje, Zadrečka cesta
37, 3331 Nazarje, razpisuje prosta delovna
mesta:
– učitelja razrednega pouka
za določen čas, s polovično učno obveznostjo od 1. 10. 2004 do 31. 8. 2005,
– učitelja računalničarja
za določen čas – 14 pedagoških ur tedensko, od 1. 10. 2004 do 31. 8. 2005.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene z Zakonom o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8 dneh
po objavi na naslov šole. Kandidate bomo
obvestili o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Nazarje

lavcev v državni upravi in pravosodju (Uradni list RS, št. 35/85 – p.b.) ter opravljenim
strokovnim izpitom iz upravnega postopka.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom
sklenjeno za nedoločen čas in s polnim delovnim časom. Delo se opravlja na lokaciji
Kolodvorska c. 2, Grosuplje.
Dodatne informacije lahko dobite na tel.
01/781-09-10 – ga. Urbas, ali 01/781-09-45
– ga. Pajer.
Pisne vloge z dokazili posredujete v roku
15 dni na naslov: Upravna enota Grosuplje,
Kolodvorska c. 2, 1290 Grosuplje, oziroma
na elektronski naslov: ue.grosuplje@gov.si.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30 dneh
po opravljeni izbiri.
Upravna enota Grosuplje

Št. 173
Ob-23033/04
Gimnazija Jurija Vege Idrija, Študentovska 16, Idrija, razpisuje delovno mesto
direktorja zavoda.
Kandidat za direktorja mora izpolnjevati
pogoje, ki jih določata 53. in 55. člen Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
64/01, 14/03).
Direktor bo imenovan za obdobje 5 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
in vizijo svojega dela pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Gimnazije Jurija
Vege, Študentovska 16, 5280 Idrija, z oznako »Za razpis direktorja«. Kandidati bodo
obveščeni o izboru v zakonitem roku.
Gimnazija Jurija Vege Idrija

Št. 111-02-53-62/2004-01-924
Ob-23129/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) Ministrstvo za ﬁnance, Davčna uprava RS, objavlja javni natečaj za zasedbo prostih delovnih
mest v Davčni upravi RS:
na Davčnem uradu Brežice
1. pripravnik – svetovalec v oddelku
za odmero in kontrolo
Pripravnik se bo usposabljal za opravo
državnega izpita iz javne uprave.
Pogoji za opravljanje dela:
– visoka strokovna izobrazba ekonomske smeri;
na Davčnem uradu Hrastnik
2. vodja oddelka – višji svetovalec v
oddelku za splošne zadeve
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec III ali višji svetovalec II.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 5 let delovnih izkušenj za najnižji naziv,
ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru
univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne
izobrazbe s specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– strokovni izpit iz poslovanja z dokumentarnim gradivom;
na Davčnem uradu Koper
3. referent za davčno kontrolo v referatu za samostojne podjetnike
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih referent IV, referent III ali referent II.
Pogoji za opravljanje dela:
– srednja izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 6 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– višja raven znanja jezika narodne
skupnosti.
na Davčnem uradu Kranj
4. svetovalec – pripravnik v oddelku
za pravne naloge
Pripravnik se bo usposabljal za opravo
državnega izpita iz javne uprave.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri;
na Davčnem uradu Ljubljana
5. pripravnik – svetovalec v oddelku
za odmero in kontrolo pravnih oseb
Pripravnik se bo usposabljal za opravo
državnega izpita iz javne uprave.
Pogoji za opravljanje dela:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba ekonomske smeri;

Št. 139/2004
Ob-23034/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02) objavlja Upravna enota Grosuplje javni
natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec v Oddelku za okolje in
prostor v Upravni enoti Grosuplje,
ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec
III, II ali I.
Pogoji: najmanj visoka strokovna izobrazba upravne, družboslovne, gradbene ali
arhitekturne smeri, 8 mesecev delovnih izkušenj, državni izpit iz javne uprave, strokovni izpit iz upravnega postopka, trimesečno poskusno delo.
Poleg posebnih pogojev mora kandidat
izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava ter pogoje iz drugega odstavka 88. člena Zakona
o javnih uslužbencih.
Pisni vlogi mora kandidat priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave (kolikor ga ima, sicer bo moral izbrani kandidat izpit opraviti v roku enega leta po sklenitvi delovnega razmerja),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti oziroma izpisek iz kazenske evidence, ki ni starejše
od 3 mesecev,
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ni starejše od 3 mesecev.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami v državni upravi,
opravljenem državnim izpitom iz javne uprave oziroma strokovnim izpitom, skladno z
Zakonom o pripravništvu, strokovnih izpitih
in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe de-
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6. – 7. davčni kontrolor v referatu za
odmero in kontrolo (dve delovni mesti)
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih višji kontrolor III, višji kontrolor II ali višji
kontrolor I.
Pogoji za opravljanje dela:
– višja strokovna izobrazba ekonomske,
upravne ali druge ustrezne smeri,
– 2 leti delovnih izkušenj za najnižji naziv.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
8. referent v referatu za davčno knjigovodstvo in izterjavo, Izpostava Logatec
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih referent IV, referent III ali referent II.
Pogoji za opravljanje dela:
– srednja izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 6 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
na Davčnem uradu Maribor, Izpostava
Dravograd
9. davčni kontrolor v referatu za odmero ﬁzičnih oseb
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih višji kontrolor III, višji kontrolor II ali višji
kontrolor I.
Pogoji za opravljanje dela:
– višja strokovna izobrazba ekonomske,
upravne ali druge ustrezne smeri,
– 2 leti delovnih izkušenj za najnižji naziv.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
na Davčnem uradu Postojna
10. referent za davčno kontrolo v referatu za pravne osebe in samostojne
podjetnike
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih referent IV, referent III ali referent II.
Pogoji za opravljanje dela:
– srednja izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 6 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
na Davčnem uradu Ptuj
11. vodja referata – višji svetovalec v
referatu za pravne osebe
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec III ali višji svetovalec II.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 5 let delovnih izkušenj za najnižji naziv,
ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru
univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne
izobrazbe s specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– strokovni izpit iz poslovanja z dokumentarnim gradivom;
na Davčnem uradu Velenje
12. davčni kontrolor v referatu za ﬁzične osebe
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih višji kontrolor III, višji kontrolor II ali višji
kontrolor I.
Pogoji za opravljanje dela:

– višja strokovna izobrazba ekonomske,
upravne ali druge ustrezne smeri,
– 2 leti delovnih izkušenj za najnižji naziv.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kandidat, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv.
Strokovni izpit iz upravnega postopka
mora kandidat opraviti pred pridobitvijo pooblastila za opravljanje dejanj v upravnem
postopku.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
ter drugega odstavka 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih.
Z izbranim kandidatom za delovna mesta pod št. 1, 4 in 5 bo sklenjena pogodba
o zaposlitvi za določen čas, to je za čas 10
mesečnega pripravništva.
Z ostalimi izbranimi javnimi uslužbenci
bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in poln delovni čas s predvidenim
2-mesečnim poskusnim delom za delovna
mesta pod št. 3, 6-10, 12 ter 4-mesečnim
poskusnim delom za delovna mesta pod
št. 2 in 11.
Kandidati/-ke morajo k prijavi priložiti:
– potrdilo o izobrazbi in
– kopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje (za delovna mesta pod št. 2, 3, 6-12).
Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj (področje
delovnih izkušenj ter trajanje) pošljite v 8
dneh od objave na naslov, kjer se bodo navedena delovna mesta tudi opravljala:
– pod št. 1: DURS, DU Brežice, Cesta
prvih borcev 39a, 8250 Brežice,
– pod št. 2: DURS, DU Hrastnik, Log 9,
1430 Hrastnik,
– pod št. 3: DURS, DU Koper, Ferrarska
30, 6000 Koper,
– pod št. 4: DURS, DU Kranj, Slovenski
trg 2, 4000 Kranj,
– pod št. 5-7: DURS, DU Ljubljana, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
– pod št. 8: DURS, DU Ljubljana, Izpostava Logatec, Notranjska cesta 4, 1370
Logatec,
– pod št. 9: DURS, DU Maribor, Izpostava Dravograd, Meža 10, 2370 Dravograd,
– pod št. 10: DURS, DU Postojna, Vojkova cesta 7, 6230 Postojna,
– pod št. 11: DURS, DU Ptuj, Trstenjakova 2a, 2250 Ptuj,
– pod št. 12: DURS, DU Velenje, Titov trg
1, 3320 Velenje.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj«
in navedite delovno mesto.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja se lahko obrnete na naslednje
osebe na davčnih uradih:
– pod št. 1: Ines Mlakar, tel.
07/462-01-51,
– pod št. 2: Ivica Pograjc, tel.
03/564-21-99,
– pod št. 3: Lorijani Koljenšič, tel.
05/610-80-41,
– pod št. 4: Marja Štromajer, tel.
04/23711-29,
– pod št. 5-8: Marjana Obermajer, tel.
01/474-42-85,
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– pod št. 9: Helena Falež, tel.
02/235-20-02,
– pod št. 10: Irena Pamič, tel.
05/721-13-19,
– pod št. 11: Katja Perko Vugrinec, tel.
02/748-23-26,
– pod št. 12: Marija Gregorc, tel.
03/896-18-32.
Ministrstvo za ﬁnance
Davčna uprava RS
Ob-23139/04
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in
110/02), objavlja Mestna občina Maribor
javni natečaj za prosta pripravniška mesta
v Mestni upravi Mestne občine Maribor za
osebe, ki bodo prvič začele opravljati delo in
se bodo usposabljale za opravo državnega
izpita iz javne uprave:
– dva pripravnika v komunalni direkciji, Slovenska 40, 2000 Maribor.
Pogoj: univerzitetna izobrazba gradbene, komunalne ali prometne smeri.
– pripravnik v oddelku za splošne in
pravne zadeve, Ulica heroja Staneta 1,
2000 Maribor.
Pogoj: univerzitetna izobrazba pravne
smeri.
– pripravnik v oddelku za družbene
dejavnosti, Ulica heroja Staneta 1, 2000
Maribor.
Pogoj: univerzitetna izobrazba pravne
smeri.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/ke izpolnjevati še pogoje, določene v drugem odstavku 88. člena Zakona
o javnih uslužbencih.
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– njegovo/njeno izjavo o nekaznovanosti
in o tem, da zoper vas ni bil uveden kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje,
ki se preganja po uradni dolžnosti,
– potrdilo o opravljenih preizkusih znanja (dobite ga na fakulteti – t.j. povprečna
ocena izpitov).
Natečajna merila so:
– najvišja povprečna ocena opravljenih
preizkusov znanja,
– komunikativnost.
Izbrani kandidati/ke bodo delo opravljali
na delovnem mestu pripravnika/ce, ki se
opravlja v uradniškem nazivu svetovalec/ka
III, delovno razmerje pa bo sklenjeno za določen čas trajanja pripravniške dobe.
Pisno vlogo z vsemi navedenimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življenjepisom naj kandidati/kandidatke pošljejo
na naslov: Mestna uprava Mestne občine
Maribor, Oddelek za splošne in pravne zadeve, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
Rok za prijavo je osem dni od dneva objave javnega natečaja. Nepopolnih prijav ne
bomo upoštevali.
Kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni po preteku razpisnega roka. Vse dodatne informacije dobite na tel. 02/220-13-40
pri Nini Hernah, oziroma na elektronskem
naslovu nina.hernah@maribor.si.
Mestna občina Maribor
Št. 123-3/2004/1
Ob-23245/04
Na podlagi 56. člena, v skladu s prvim
odstavkom 58. člena in na podlagi prvega
odstavka 109. člena Zakona o javnih usluž-
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bencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 110/02), direktor Centra Vlade RS za informatiko objavlja
javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo diplomirani inženirji računalništva in informatike, zaželjena smer: informatika,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu.
Natečajna komisija bo v natečajnem postopku presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje operacijskega sistema
Windows in Linux,
– poznavanje pisarniške programske
opreme (MS Ofﬁce, OpenOfﬁce.org, Lotus
Notes),
– sposobnost dela z uporabniki, dela v
skupini in samostojnega dela,
– poznavanje programskih jezikov PHP,
Visual Basic, TypoScript, JavaScript,
– poznavanje SQL jezika in podatkovnih baz,
– poznavanja odprtokodnega CMS
Typo3,
– graﬁčno oblikovanje spletnih strani,
– oblikovanje strukture spletnih strani,
– poznavanje
spletnega
strežnika
Apache in IIS,
– poznavanje arhitekture računalniških
sistemov,
– poznavanje delovanja mrež.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot
pripravnik za določen čas 10 mesecev v
Centru Vlade RS za informatiko. V času pripravništva bo kandidat opravljal naslednje
naloge: podpora uporabnikov, nameščanje
delovnih postaj, odpravljanje napak pri delovanju delovnih postaj, administracija in prilagajanje portala OSSR na platformi Typo3,
programiranje in oblikovanje spletnih strani,
raziskovanje in testiranje programskih rešitev.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Center Vlade RS za informatiko,
Langusova ul. 4, 1000 Ljubljana in sicer
v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem
listu Republike Slovenije oziroma od objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike
Slovenije.
Izbranemu kandidatu bo v roku 8 dni izdana upravna odločba, drugim kandidatom
pa bo izdan sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim
delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Simona Izlakar, zaposlena v Centru Vlade RS za informatiko,
Sektor splošnih zadev, tel. 01/478-85-62.
Center vlade RS za informatiko
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Št. 122-132/2004
Ob-23246/04
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 110/02)
načelnik Upravne enote Celje objavlja javni
natečaj za zasedbo uradniškega delovnega
mesta
svetovalec v Oddelku za upravne notranje zadeve, v Referatu za državljanstva, matične zadeve, javni red in tujce,
na katerem se delo lahko opravlja v nazivu svetovalec III, II ali I.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo najmanj visoko izobrazbo
pravne, upravne ali ekonomske smeri;
– imeti morajo najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka;
– imeti morajo opravljen izpit za matičarja;
– 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;
– poskusno delo šest mesecev.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za matičarja;
– 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.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z delovnimi izkušnjami v državni upravi,
opravljenim strokovnim izpitom oziroma
strokovnim izpitom skladno z Zakonom o
pripravništvu, strokovnih izpitih in izpolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v
državni upravi in pravosodju (Ur. l. RS, št.
35/85 - p.b.), opravljenim strokovnim izpitom
iz upravnega postopka ter opravljenim izpitom za matičarja.
Kandidat, ki nima ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu svetovalec, v nazivu svetovalec III, v prostorih Upravne enote Celje,
Trg celjskih knezov 9, Celje.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Upravna enota Celje, Trg celjskih
knezov 9, Celje, v roku 8 dni od dne objave v

Uradnem listu RS oziroma od dne objave pri
Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dne objave v
Uradnem listu RS oziroma od dne objave pri
Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. O izbiri uradnika bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna oseba Petra Ponikvar
Cokan, zaposlena v Upravni enoti Celje, tel.
03/426-54-14.
Upravna enota Celje
Su 2105/2004
Ob-23247/04
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v
Kopru, Urad predsednice, Ferrarska 9, 6000
Koper, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto
pravosodni
sodelavec/pravosodna
sodelavka
– eno prosto delovno mesto za določen
čas.
Delovno mesto bomo sklenili za določen
čas, s polnim delovnim časom, 40 ur na
teden ter s poskusno dobo v trajanju dveh
mesecev.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrajno
sodišče v Kopru, Ferrarska 9, 6000 Koper.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo 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 naravoslovne
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,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– aktivno oziroma pasivno znanje italijanskega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo o zaključenem šolanju,
– fotokopijo potrdila o opravljenem 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 dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
Pisne prijave z dokazili pošljite na naslov: Okrajno sodišče v Kopru, Urad pred-
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sednice (za javni natečaj), Ferrarska 9,
6000 Koper. Elektronski naslov za prijavo
je: ondina.starc@sodisce.si.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri vodji kadrovske službe Okrožnega
sodišča v Kopru, tel. 05/66-83-356.
Okrajno sodišče v Kopru

Urad predsednice, Zoisova 2, Kranj, z oznako “javni natečaj”.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
8 dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel. 04/
27-11-200, pri sekretarki Okrožnega sodišča
v Kranju, Špeli Jakopič.
Okrajno sodišče v Kranju

Su 210101/2001
Ob-23248/04
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02) Okrajno sodišče v Kranju objavlja
javni natečaj za eno prosto uradniško delovno mesto:
pravosodni sodelavec – vodja vpisnika.
1. Naloge na tem delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih: pravosodni sodelavec II in pravosodni sodelavec I.
Izbrani kandidat bo naloge izvrševal v
nazivu pravosodni sodelavec II.
2. Pogoji za opravljanje dela:
– srednja (V.) izobrazba upravno-administrativne ali druge družboslovne smeri,
– strokovni upravni izpit in izpit iz Sodnega reda,
– najmanj 6 let in 8 mesecev delovnih
izkušenj.
Posebni pogoj: poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih:
– državljanstvo RS,
– 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.
3. K prijavi morajo kandidati predložiti
naslednja dokazila:
– dokazila o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdil o opravljenem strokovnem upravnem izpitu in izpitu iz Sodnega reda,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma dokazilo o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– potrdilo o državljanstvu RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (potrdilo izda krajevno pristojno
sodišče).
4. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče
v Kranju, Zoisova 2, Kranj.
5. Vrsta delovnega razmerja: delovno
razmerje se sklene za nedoločen čas s
polnim delovnim časom in dvomesečnim
poskusnim delom.
V naziv se lahko imenuje tudi posameznik, ki nima opravljenega strokovnega upravnega izpita in izpita iz Sodnega reda, pod
pogojem, da oba izpita opravi najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo
v roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrajno sodišče v Kranju,

Su 210101/2004
Ob-23249/04
Na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02)
Okrajno sodišče v Kranju objavlja javni natečaj
za eno prosto uradniško delovno mesto:
pravosodni sodelavec – sodni referent v zemljiški knjigi.
1. Naloge na tem delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih: pravosodni sodelavec II in pravosodni sodelavec I.
Izbrani kandidat bo naloge izvrševal v
nazivu pravosodni sodelavec II.
2. Pogoji za opravljanje dela:
– srednja (V.) izobrazba upravno-administrativne ali druge družboslovne smeri,
– strokovni upravni izpit in izpit iz Sodnega reda,
– najmanj 6 let in 8 mesecev delovnih
izkušenj.
Posebni pogoj: poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih:
– državljanstvo RS,
– 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.
3. K prijavi morajo kandidati predložiti
naslednja dokazila:
– dokazila o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdil o opravljenem strokovnem upravnem izpitu in izpitu iz Sodnega reda,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma dokazilo o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– potrdilo o državljanstvu RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (potrdilo izda krajevno pristojno
sodišče).
4. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče
v Kranju, Zoisova 2, Kranj.
5. Vrsta delovnega razmerja: delovno
razmerje se sklene za nedoločen čas s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.
V naziv se lahko imenuje tudi posameznik, ki nima opravljenega strokovnega upravnega izpita in izpita iz Sodnega reda, pod
pogojem, da oba izpita opravi najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrajno sodišče v Kranju, Urad
predsednice, Zoisova 2, Kranj, z oznako
“javni natečaj”.
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Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
8 dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel. 04/
27-11-200, pri sekretarki Okrožnega sodišča
v Kranju, Špeli Jakopič.
Okrajno sodišče v Kranju
Su 210101/2004
Ob-23250/04
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02) Okrajno sodišče v Kranju, Zoisova
2, Kranj, objavlja javni natečaj za dve prosti
uradniški delovni mesti:
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec.
1. Naloge na tem delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II in
– višji pravosodni svetovalec I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu višji pravosodni svetovalec III.
2. Pogoji za opravljanje dela:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee,
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje enega svetovnega jezika.
3. K prijavi morajo kandidati predložiti
naslednja dokazila:
– dokazila o pridobljeni izobrazbi – fotokopija diplome in potrdila o opravljenem
državnem pravniškem izpitu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma dokazilo o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– potrdilo o državljanstvu RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (potrdilo izda krajevno pristojno
sodišče).
4. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče
v Kranju, Zoisova 2, Kranj.
5. Vrsta delovnega razmerja: delovno
razmerje se sklene za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrajno sodišče v Kranju, Urad
predsednice, Zoisova 2, Kranj, z oznako
“javni natečaj”.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
8 dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel.
04/27-11-200, pri sekretarki Okrožnega sodišča v Kranju, Špeli Jakopič.
Okrajno sodišče v Kranju
Su 210101/2004
Ob-23251/04
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02) Okrajno sodišče v Radovljici, Gorenj-
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ska cesta 15, Radovljica, objavlja javni natečaj za dve prosti uradniški delovni mesti:
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec.
1. Naloge na tem delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II in
– višji pravosodni svetovalec I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu višji pravosodni svetovalec III.
2. Pogoji za opravljanje dela:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee,
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje enega svetovnega jezika.
3. K prijavi morajo kandidati predložiti
naslednja dokazila:
– dokazila o pridobljeni izobrazbi – fotokopija diplome in potrdila o opravljenem
državnem pravniškem izpitu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma dokazilo o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– potrdilo o državljanstvu RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (potrdilo izda krajevno pristojno
sodišče).
4. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče v
Radovljici, Gorenjska cesta 15, Radovljica.
5. Vrsta delovnega razmerja: delovno
razmerje se sklene za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom, za eno delovno mesto se delovno razmerje sklene za določen čas nadomeščanja odsotne javne uslužbenke zaradi
porodniškega in starševskega dopusta.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrajno sodišče v Radovljici,
Urad predsednice, Gorenjska cesta 15, Radovljica, z oznako “javni natečaj”.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
8 dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel. 04/
27-11-200, pri sekretarki Okrožnega sodišča
v Kranju, Špeli Jakopič.
Okrajno sodišče v Radovljici
Su 210101/2004
Ob-23252/04
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02) Okrajno sodišče v Škofji Loki, Partizanska 1/a, Škofja Loka, objavlja javni
natečaj za eno prosto uradniško delovno
mesto:
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec.
1. Naloge na tem delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II in
– višji pravosodni svetovalec I.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu višji pravosodni svetovalec III.
2. Pogoji za opravljanje dela:
– državljanstvo RS,
– 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,
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje enega svetovnega jezika.
3. K prijavi morajo kandidati predložiti
naslednja dokazila:
– dokazila o pridobljeni izobrazbi – fotokopija diplome in potrdila o opravljenem
državnem pravniškem izpitu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma dokazilo o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– potrdilo o državljanstvu RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (potrdilo izda krajevno pristojno
sodišče).
4. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče
v Škofji Loki, Partizanska 1/a, Škofja Loka.
5. Vrsta delovnega razmerja: delovno
razmerje se sklene za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrajno sodišče v Škofji Loki,
Urad predsednice, Partizanska 1/a, Škofja
Loka, z oznako “javni natečaj”.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
8 dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel.
04/27-11-200, pri sekretarki Okrožnega sodišča v Kranju, Špeli Jakopič.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
Su 210101/2004
Ob-23253/04
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02) Okrajno sodišče na Jesenicah, Titova
37, Jesenice, objavlja javni natečaj za eno
prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec.
1. Naloge na tem delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II in
– višji pravosodni svetovalec I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu višji pravosodni svetovalec III.
2. Pogoji za opravljanje dela:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee,
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,

– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje enega svetovnega jezika.
3. K prijavi morajo kandidati predložiti
naslednja dokazila:
– dokazila o pridobljeni izobrazbi – fotokopija diplome in potrdila o opravljenem
državnem pravniškem izpitu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma dokazilo o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– potrdilo o državljanstvu RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (potrdilo izda krajevno pristojno
sodišče).
4. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče
na Jesenicah, Titova 37, Jesenice.
5. Vrsta delovnega razmerja: delovno
razmerje se sklene za nedoločen čas s
polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrajno sodišče na Jesenicah, Urad predsednice, Titova 37, Jesenice,
z oznako “javni natečaj”.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
8 dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel.
04/27-11-200, pri sekretarki Okrožnega sodišča v Kranju, Špeli Jakopič.
Okrajno sodišče na Jesenicah
Št. 122-2/2004-00
Ob-23267/04
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 56/02 in 110/02), načelnik Upravne enote Lendava objavlja javni natečaj
za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo strokovnega izpita iz javne uprave v
Upravni enoti Lendava.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo ekonomski tehnik;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo zaključnega izpita;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
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Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pripravnik za določen čas 8 mesecev v prostorih Upravne enote Lendava.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Upravna enota Lendava, Trg ljudske pravice 5, 9220 Lendava, in sicer v roku
8 dni od dneva objave v Uradnem listu RS
oziroma od objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Kandidati bodo
o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku
60 dni od dneva objave v Uradnem listu RS
oziroma od dneva objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. O izbiri bo
izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa
bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim
delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovoren Štefan Gjerkeš,
zaposlen v Upravni enoti Lendava, tel.
02/574-11-52.
Upravna enota Lendava
Št. 122-1/2004-00
Ob-23268/04
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)
načelnik Upravne enote Lendava objavlja
javni natečaj za zasedbo uredniškega delovnega mesta
svetovalec za področje denacionalizacije v Upravni enoti Lendava, ki se opravlja v nazivih višji svetovalec III, II, I.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republiki Slovenije;
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo pravne ali upravne smeri;
– imeti morajo najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– imeti morajo opravljen izpit iz upravnega postopka;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– najmanj nižji nivo znanja madžarskega
jezika.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanjstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila 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;
– fotokopije dokazila o znanju madžarskega jezika.
Kandidat, ki nima ustreznega državnega
izpita iz javne uprave za imenovanje v na-

ziv, ga mora opraviti najkasneje v enem letu
od imenovanja.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu svetovalca v nazivu svetovalca III v prostorih Upravne enote Lendava.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Upravna enota Lendava, Trg
ljudske pravice 5, 9220 Lendava, v roku 8
dni od dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma od dne objave pri
Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dne objave v
Uradnem listu Republike Slovenije oziroma
od dne objave pri Zavodu za zaposlovanje
Republike Slovenije. O izbiri uradnika bo
izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna oseba Štefan Gjerkeš, zaposlen v Upravni enoti Lendava, tel.
02/547-11-52.
Upravna enota Lendava
Št. 1-873-04
Ob-23269/04
Svet javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Simona Kosa Podbrdo, Podbrdo 32, 5243 Podbrdo, razpisuje
delovno mesto:
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno s 53. ali 145. členom Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja
– ZOFVI-A (Uradni list RS, št. 64/01).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.
Predviden začetek dela bo 1. decembra
2004 oziroma skladno s sklepom o imenovanju oziroma skladno s soglasjem ministra, pristojnega za vzgojo in izobraževanje
k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevnih pogojev, dosedanjem delu s kratkim življenjepisom ter programom oziroma
vizijo razvoja in dela šole za mandatno obdobje, pošljite v osmih dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole
Simona Kosa Podbrdo, Podbrdo 32, 5243
Podbrdo, z oznako »Prijava za razpis za
ravnatelja«.
Kandidat/ke bodo pisno obvestilo o izbiri
prijeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Simona
Kosa Podbrdo

Druge objave
Št. 45/2004
Ob-23022/04
Inženirska zbornica Slovenije objavlja
popravek obvestila o pričetku
kandidacijskega postopka.
Z obvestilom o pričetku kandidacijskega
postopka, objavljenem v 34. številki glasila
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Novo v IZS, smo vas (upravni odbor IZS,
upravne odbore matičnih sekcij in člane IZS)
obvestili o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev:
– predsednika IZS,
– komisije za vpis v imenik.
Kandidacijski postopek traja 30 dni in se
je pričel 18. 8. 2004.
S tem popravkom obvestila odpravljamo
napako, opaženo po objavi in sicer:
Kandidate za funkcijo predsednika zbornice lahko skladno z 38. členom Statuta IZS
predlagajo:
– upravni odbor zbornice s sklepom,
– upravni odbor matične sekcije s sklepom,
– najmanj petnajst članov zbornice, vpisani v imenik IZS, s svojimi podpisi.
Kandidate za funkcijo člana komisije za
vpis v imenik lahko skladno z 78. členom
Statuta IZS predlagajo:
– upravni odbor zbornice s sklepom,
– upravni odbor matične sekcije s sklepom,
– najmanj trije člani zbornice, vpisani v
imenik IZS, s svojimi podpisi.
Upravni odbor IZS, upravne odbore matičnih sekcij in člane ponovno pozivamo,
da sodelujejo v kandidacijskem postopku
skladno s Statutom IZS in volilni komisiji
predlagajo kandidate za zgoraj navedena
mesta.
Rok za vložitev kandidatur na naslov:
Inženirska zbornica Slovenije, Volilna komisija, Jarška cesta 10 b, 1000 Ljubljana,
je 18. 9. 2004.
Inženirska zbornica Slovenije
Št. 46/2004
Ob-23021/04
Inženirska zbornica Slovenije objavlja
obvestilo
o pričetku kandidacijskega postopka za
volitve v MSRG
Kandidacijska komisija v sestavi dr. Jože
Kortnik, univ. dipl. inž. rud. (predsednik),
Jurij Šporin, univ. dipl. inž. rud. in Simona
Markič, univ. dipl. inž. rud. (člana), imenovana s sklepom predsednika upravnega odbora matične sekcije rudarjev in geotehnologov
(MSRG) št. 3675 z dne 17. 8. 2004, skladno
z 79. členom Statuta IZS obvešča upravni
odbor MSRG in člane MSRG o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev:
– predsednika upravnega odbora
MSRG,
– 7 članov upravnega odbora MSRG.
Kandidate za zgoraj navedene funkcije
lahko skladno z 78. členom Statuta IZS
predlagajo:
– upravni odbor MSRG s sklepom,
– najmanj trije člani MSRG, vpisani v
imenik IZS, s svojimi podpisi.
Predsednik in člani upravnega odbora
MSRG bodo izvoljeni na zboru MSRG.
Člani upravnega odbora morajo biti delegirani po posameznih strokah v matični sekciji tako, da so le-te zastopane z vsaj enim
članom v upravnem odboru matične sekcije.
Pri delegiranju članov se praviloma istočasno upošteva tudi regionalno načelo.
Javna predstavitev kandidatov za predsednika in člane upravnega odbora MS ni
predvidena, razen če kandidati to sami izrecno zahtevajo.
Nezdružljivost funkcij (po 92. členu Statuta IZS): funkcija člana komisije za statut
in poslovnik je nezdružljiva s funkcijo predsednika upravnega odbora MS.
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Upravni odbor MSRG in člane MSRG
pozivamo, da sodelujejo v kandidacijskem
postopku skladno s Statutom IZS in volilni
komisiji predlagajo kandidate za zgoraj navedena mesta.
Kandidacijski postopek traja 30 dni in se
prične naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani IZS (www.izs.si).
Naslov za vložitev kandidatur je Inženirska zbornica Slovenije, Volilna komisija
MSRG, Jarška cesta 10 b, 1000 Ljubljana.
Inženirska zbornica Slovenije
Ob-23031/04
Občina Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec, v skladu z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03), razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Predmet prodaje je nezazidano, komunalno opremljeno stavbno zemljišče, namenjeno poslovnim dejavnostim. Gradbene
parcele še niso dokončno formirane in se
določijo v dogovoru s potrebami investitorja.
Prodajajo se naslednja zemljišča:
1. V IOC Zapolje:
– parc. št. 400/2 gozd v izmeri 21 38 m2
k.o. Blekova vas,
– parc. št. 400/8 gozd v izmeri 31 33 m2
k.o. Blekova vas,
– parc. št. 400/10 gozd v izmeri 3 48 m2
k.o. Blekova vas,
– parc. št. 401/1 travnik v izmeri 21 35 m2
in pašnik v izmeri 4798 m2 k.o. Blekova
vas,
– parc. št. 403/1 pašnik v izmeri 15 74 m2
k.o. Blekova vas,
– parc. št. 405/1 pašnik v izmeri 14 59 m2
k.o. Blekova vas,
– parc. št. 397/1 travnik v izmeri 47 02 m2
k.o. Blekova vas,
– parc. št. 398/3 pašnik v izmeri 65 m2
k.o. Blekova vas,
– parc. št. 399/1 pašnik v izmeri 77 m2 in
neplodno 22 49 m2 k.o. Blekova vas.
Izklicna cena za komunalno opremljeno
zemljišče je 9.600 SIT za m2.
V ceno je vključena naslednja komunalna oprema na robu parcele: voda, elektrika
3x35A in asfaltna cesta. V dogovoru s koncesionarjem je možna še oprema s plinom
in telefonom.
2. V IOC ob priključku na avtocesto:
– parc. št. 375//77 gozd v izmeri
1 74 84 m2 k.o. Dol. Logatec.
Izklicna cena za komunalno opremljeno
zemljišče je 12.000 SIT za m2.
V ceno je vključena naslednja komunalna oprema na robu parcele: voda, elektrika
3x35A, asfaltna cesta in kanalizacija. V dogovoru s koncesijonarjem je možna še oprema s plinom in telefonom.
3. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu ogledano-kupljeno,
kasnejših reklamacij ne bomo upoštevali;
b) pogodba bo sklenjena z izbranim ponudnikom v osmih dneh po končani izbiri;
c) ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime oziroma ﬁrmo kupca, točen naslov
in opis njegove dejavnosti;
– ponujeno ceno;
– izpisek iz sodnega oziroma drugega
registra za pravno osebo, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– način in rok plačila ter način zavarovanja plačila;
– dokazilo o plačani varščini.
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4. Pogoji za sodelovanje in postopek
prodaje na javnem razpisu
Na razpisu lahko sodelujejo domače pravne in ﬁzične osebe, ki plačajo varščino v
višini 10% od izklicne cene na podračun št.
01264 – 0100001228, odprt pri Upravi za
javna plačila Republike Slovenije.
Najboljšemu ponudniku bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim
ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena po končanem izboru najugodenjšega
ponudnika.
Pisne ponudbe z dokazili je potrebno
osebno oddati ali poslati s priporočeno pošiljko s povratnico do 29. 9. 2004 do 12. ure
na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta
15, Logatec, s pripisom »Javni razpis Nepremičnine – ne odpiraj!«.
Razpis ne zavezuje prodajalca, da bo z
najugodnejšem ali katerimkoli ponudnikom
sklenil pogodbo za prodajo nepremičnine iz
tega razpisa.
Prodajno pogodbo mora ponudnik skleniti najpozneje v osmih dneh po pozivu k
podpisu pogodbe. V primeru, da se izbrani
ponudnik v osmih dneh od poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od
pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade
varščina v korist Občine Logatec.
Prenos lastništva nad predmetom prodaje se opravi po plačilu celotne kupnine in
drugih obveznosti kupca. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva prodajane nepremičnine (davek, sodne takse) nosi kupec.
Dodatne informacije lahko dobite pri Občinskem uradu Občine Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec ali na tel. št. 01/759-06-18.
Občina Logatec
Št. 466-74/2003
Ob-23035/04
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija,
na podlagi 45. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03 in 77/03) in sklepa Občinskega sveta
občine Litija z dne 12. 7. 2004 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnih zemljišč za gradnjo
poslovnega objekta
1. Predmet prodaje:
Zemljišča ob Ponoviški cesti v Litiji na območju obrtno poslovne cone v k.o. Hotič, na
parc.št. 1345/8 v izmeri 2013 m2, 1345/46 v
izmeri 110 m2, 1345/118 v izmeri 1228 m2,
1345/47 v izmeri 264 m2 in 1345/138 v izmeri 51 m2, po izhodiščni ceni 34,150.000 SIT.
V ceni ni zajet DDV po predpisani stopnji
20%, ki se prišteje k pogodbeni ceni.
Zemljišča se nahajajo na območju urbanih zemljišč in se prodajajo kot enotna
gradbena parcela, kjer je možna gradnja
objekta za proizvodne in obrtno podjetniške
dejavnosti, ki se ureja po Odloku o sprejetju
prostorskih ureditvenih pogojev za območje
Litije in Šmartna (Uradni list SRS, št. 22/88,
Uradni list RS, št. 89/02, 4/04, 51/04).
2. Pogoji zbiranja ponudb
2.1. Ceno stavbnega zemljišča je kupec
– izbrani ponudnik dolžan plačati v 8 dneh
po podpisu pogodbe.
2.2. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
stavbnega zemljišča je 15 dni po obvestilu o
izboru najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v tem roku ne podpiše pogodbe,
prodajalec zadrži varščino.
2.3. DDV, stroške overovitve podpisa pri
notarju in stroške izvedbe vpisa lastništva v
zemljiško knjigo plača izbrani ponudnik.

2.4. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
ﬁzične osebe – državljani RS in pravne osebe s sedežem v RS.
2.5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo upoštevano merilo ponujena višina
kupnine.
2.6. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami naj zainteresirani ponudniki pošljejo ali
oddajo v zaprti ovojnici najkasneje do 20. 9.
2004 do 12. ure, na naslov: Občina Litija,
Jerebova ulica 14, Litija, z oznako: “Ne
odpiraj – javno zbiranje ponudb – prodaja
zemljišč”. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen polni naslov pošiljatelja.
3. Ponudba mora vsebovati:
a) ime oziroma ﬁrmo ponudnika, točen
naslov, davčno številko, matično številko
oziroma EMŠO, številko bančnega računa
ponudnika,
b) ponujeno ceno v SIT, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne,
c) izjavo, da ponudnik sprejema razpisne
pogoje,
d) vrsto dejavnosti, ki se bo izvajala na
predmetu prodaje (opisati namembnost bodočega objekta, število novih zaposlitev, rok
pričetka obratovanja na predmetni lokaciji),
e) pri pravni osebi ime in telefonsko številko osebe, ki je pooblaščena za tolmačenje ponudbe.
Ponudbi je treba predložiti:
– dokazilo o plačilu varščine v višini
3,415.000 SIT na transakcijski račun Občine Litija, št. 01260-00002491, s sklicem za
namen javnega zbiranja ponudb. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, bo prodajalec
varščino vrnil brezobrestno v 30 dneh po
izboru najugodnejšega ponudnika, izbranemu ponudniku pa jo bo vračunal v ceno
stavbnega zemljišča;
– za ﬁzične osebe potrdilo o državljanstvu, za samostojne podjetnike priglasitveni
list, za pravne osebe izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– dokazila o ﬁnančnem stanju ponudnika
v letih 2001, 2002 in 2003, za leto 2004 (ne
sme biti starejše od 3 mesecev (za gospodarske družbe BON-1 in BON-2; za samostojne podjetnike BON-1/SP in potrdilo o
plačanih prispevkih in davkih, ki ne sme biti
starejše od 30 dni)).
Odpiranje ponudb in izbor najugodnejšega ponudnika bo komisijski, izbran bo
ponudnik, ki bo v največji meri izpolnjeval
razpisne pogoje.
Prepozno prispelih pisnih ponudb komisija ne bo obravnavala v postopku za izbor najugodnejšega ponudnika. Ponudbo,
ki bo vsebovala nižjo ceno od izhodiščne,
komisija ne bo obravnavala. V primeru nepopolnih ponudb bo komisija zahtevala od
ponudnika dopolnitev ponudbe v roku 5 dni
od prejema poziva. Občina Litija ni dolžna
skleniti kupoprodajne pogodbe z nobenim
od ponudnikov. Ponudniki bodo o izboru
obveščeni v roku 15 dni od roka za oddajo
ponudb.
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Litija pri Jasni Tušar
na tel. 01/896-34-34.
Občina Litija
Št. 843-08/04-7
Ob-23372/04
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik, na
podlagi sklepov 11. in 13. seje Občinskega
sveta občine Vojnik o prodaji nepremičnin
in 29., 45. in 47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
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premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Navedba prodajalca: Občina Vojnik,
Keršova 8, 3212 Vojnik.
2. Predmet prodaje:
1. stavbno zemljišče parcela št. 790/1 v
izmeri 457 m2. Kraj: Vojnik.
Nepremičnina se odprodaja v celoti po
sistemu videno-kupljeno. Izklicna cena je
1,960.000 SIT. Navedena cena ne vsebuje
DDV, ki ga je dolžan plačati kupec.
2. stavbna zemljišča v skupni izmeri
1335 m2. Kraj: Socka.
parc. št. 59/2 sadovnjak v izmeri
405 m2,
parc. št. 61/2 njiva v izmeri 349 m2,
parc. št. 61/3 njiva v izmeri 581 m2.
Nepremičnina se odprodaja v celoti po
sistemu videno-kupljeno. Izklicna cena je
6,100.000 SIT. Navedena cena ne vsebuje
DDV, ki ga je dolžan plačati kupec.
3. Kupec plača tudi vse stroške.
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 za prvo ponudbo v višini 200.000 SIT in za drugo ponudbo 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 za prvo nepremičnino v višini
200.000 SIT, za drugo nepremičnino pa v
višini 1,000.000 SIT na podračun pri UJP št.
01339-0100003082, sklic 843.
7. Način, mesto in čas oddaje ponudbe:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo v zaprti
ovojnici predložene najkasneje do 22. 9.
2004 do 15. ure na naslov: Občina Vojnik,
Keršova 8, Vojnik, z oznako: “Ne odpiraj
– ponudba za nakup nepremičnine št. 1.
Vojnik oziroma št. 2. Socka”.
8. Mesto in čas javnega odpiranja ponudb: Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik,
sejna soba, dne 22. 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
Ob-23279/04
Avtoprevozništvo Gulin Samo, s.p., Celovška 143, 1000 Ljubljana, dne 15. 9. 2004
preneha z delovanjem.
Ob-23280/04
Mojca Mav s.p., Resljeva c. 30, Ljubljana, posredništvo pri prodaji, preneha z
opravljanjem dejavnosti po 1. 9. 2004.

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 55. členu ZUP
(Ur. l. SFRJ, št. 47/86)
Št. 2/05-05-02003-28/1999-2
Ob-23050/04
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: Študentsko športno društvo Ekonomske fakultete, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Gregorčičeva
27, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Študentsko športno društvo Ekonomske fakultete, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu Ljubljana, Gregorčičeva 27, 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. 2/05-05-02003-372/2002-2
Ob-23038/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi
3. 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. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2.
2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva
z imenom: Radio klub podjetja za avtomatizacijo prometa Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Celovška cesta
258, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Radio klub podjetja za
avtomatizacijo prometa Ljubljana, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Celovška cesta 258, 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. 2/05-05-02003-371/2002-2
Ob-23039/04
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. 2/02-02-031-4/2003 z
dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Društvo akvaristov
Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Veselova ulica 17, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Društvo akvaristov
Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu Ljubljana, Veselova ulica 17, 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. 2/05-05-02003-374/2002-2
Ob-23040/04
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. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja
društva z imenom: Kegljaški klub Zastava
avto, z zadnjim znanim sedežem na naslovu
v Ljubljani, Celovška cesta 150, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Kegljaški klub Zastava
avto, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Celovška cesta 150, 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. 2/05-05-02003-3352002-3
Ob-23041/04
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. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja
društva z imenom: Športno društvo Polikem
Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Maistrova 10, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Športno društvo Polikem
Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu Ljubljana, Maistrova 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. 2/05-05-02003-3422002-3
Ob-23042/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona
o splošnem upravnem postopku (Uradni
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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. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
v zadevi ugotavljanja delovanja društva
z imenom: Društvo upokojencev Gradis,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu v
Ljubljani, Šmartinska 134 a, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Društvo upokojencev
Gradis, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Šmartinska 134 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. 2/05-05-02003-3442002-2
Ob-23043/04
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. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja
društva z imenom: Klub posavskih študentov,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Kersnikova ulica 4, po uradni dolžnosti,
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Klub posavskih študentov, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Kersnikova ulica 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. 2/05-05-02003-308/2002-2
Ob-23044/04
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. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
v zadevi ugotavljanja delovanja društva
z imenom: Samostrelski klub Slovenije, z
zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Brodarjev trg 11, po uradni dolžnosti,
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Samostrelski klub
Slovenije, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu Ljubljana, Brodarjev trg 11, 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. 2/05-05-02003-348/2002-2
Ob-23045/04
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 Republike Slovenije – Uradne objave
(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: Društvo za študij varnostnih problemov v Ljubljani, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Šibeniška ulica
12, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Društvo za študij varnostnih problemov v Ljubljani, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Šibeniška ulica 12, 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. 2/05-05-02003-349/2002-2
Ob-23046/04
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. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
v zadevi ugotavljanja delovanja društva z
imenom: Prostovoljno industrijsko gasilsko
društvo Pletenina, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Zaloška cesta
14, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Prostovoljno industrijsko
gasilsko društvo Pletenina, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Zaloška
cesta 14, 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. 2/05-05-02003-303/2002-2
Ob-23047/04
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. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
v zadevi ugotavljanja delovanja društva
z imenom: Plesni ansambel Ljubljana, z
zadnjim znanim sedežem na naslovu v
Ljubljani, Krekov trg 2, po uradni dolžnosti,
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Plesni ansambel Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Krekov trg 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. 2/05-05-02003-304/2002-2
Ob-23048/04
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. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
v zadevi ugotavljanja delovanja društva z
imenom: Košarkarsko društvo Vič Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na naslovu
v Ljubljani, Nanoška 2, po uradni dolžnosti,
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Košarkarsko društvo
Vič Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu Ljubljana, Nanoška 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. 2/05-05-02003-378/2002-2
Ob-23049/04
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. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
v zadevi ugotavljanja delovanja društva z
imenom: Športno društvo Koseze, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Ulica bratov Učakar 6, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Športno društvo Koseze, z zadnjim znanim sedežem na naslovu
Ljubljana, Ulica bratov Učakar 6, 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. 2/05-05-02003-379/2002-2
Ob-23051/04
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. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
v zadevi ugotavljanja delovanja društva z
imenom: Društvo nekadilcev Ljubljana Vič
Rudnik, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Tržaška cesta 76, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Društvo nekadilcev Ljubljana Vič Rudnik, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Tržaška cesta 76,
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. 2/05-05-02003-380/2002-2
Ob-23052/04
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. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja
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društva z imenom: Foto-kino klub Uč, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani,
Pot k ribniku 20, po uradni dolžnosti, naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Foto-kino klub Uč, z
zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Tržaška cesta 76, 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. 2/05-05-02003-381/2002-2
Ob-23053/04
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. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Baseball-softball
društvo Gunclje, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu v Ljubljani, Kosijeva 1, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Baseball-softball društvo
Gunclje, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Kosijeva 1, 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. 2/05-05-02003-391/2002-2
Ob-23054/04
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. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja
društva z imenom: CB Radio klub Adriatic, z
zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Polje 12, po uradni dolžnosti, naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: CB Radio klub Adriatic,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Polje 12, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler so podani
razlogi za to oz. dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-376/2002-2
Ob-23055/04
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. 2/02-02-031-4/2003 z
dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Slovenska kmečka
zveza, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Komenskega ulica 11, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Slovenska kmečka zveza, z zadnjim znanim sedežem na naslovu

Ljubljana, Komenskega ulica 11, 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. 2/05-05-02003-375/2002-2
Ob-23056/04
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. 2/02-02-031-4/
2003 z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Zveza
društev za upravne znanosti in prakso Slovenije, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Gregorčičeva ulica 25, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Zveza društev za upravne znanosti in prakso Slovenije, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Gregorčičeva ulica 25, 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. 2/05-05-02003-505/2002-2
Ob-23057/04
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. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
v zadevi ugotavljanja delovanja društva
z imenom: Sindikalni kegljaški klub Donit
Medvode, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Medvodah 59, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Sindikalni kegljaški
klub Donit Medvode, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu v Medvodah 59, 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. 2/05-05-02003-503/2002-2
Ob-23058/04
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. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
v zadevi ugotavljanja delovanja društva z
imenom: Hortikulturno društvo Ljubljana
Matica, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Miklošičeva 4, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Hortikulturno društvo
Ljubljana Matica, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Miklošičeva
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cesta 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. 2/05-05-02003-504/2002-2
Ob-23059/04
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. 2/02-02-031-4/2003 z
dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Foto klub Feriti, z zadnjim znanim sedežem na naslovu
Ljubljana, Stegne 19, po uradni dolžnosti,
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Foto klub Feriti, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Stegne 19, 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. 2/05-05-02003-501/2002-2
Ob-23106/04
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. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja
društva z imenom: Športno društvo Lavrica, z
zadnjim znanim sedežem na naslovu Škoﬂjica, Lavrica 49, po uradni dolžnosti, naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Športno društvo Lavrica,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu Škofljica, Lavrica 49, 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. 2/05-05-02003-309/2002-4
Ob-23112/04
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. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja
društva z imenom: Kulturno umetniško društvo Štepanjsko naselje, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu Ljubljana, Jakčeva ulica
31, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Kulturno umetniško
društvo Štepanjsko naselje, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Jakčeva
ulica 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.
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Št. 2/05-32-21102-426/2003-16 Ob-23133/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list 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 Vankovski Anteja, sedaj neznanega prebivališča, izdaja po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Vankovski Anteju, roj. 5. 9. 1955, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Vojkova
cesta 50, 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. 35102-140/2004-159
Ob-23152/04
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. 031-1/2004-1/5 z dne 1. 4. 2004,
v zadevi izdaje gradbenega dovoljenja za
gradnjo enostanovanjske hiše na zemljišču
parc. št. 673/5 k.o. Bizeljsko, investitorja
Janka Kržana, Mizarska pot 5, 8259 Bizeljsko, naslednji sklep:
1. Barbara Smerke Čeperlin, Šmartinska
129/a, 1000 Ljubljana, se postavi za začasno
zastopnico pravnim naslednikom po umrlem
Branku Smerketu, Šmartinska cesta 129/a,
1000 Ljubljana, v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo enostanovanjske
hiše na zemljišču parc. št. 673/5 k.o. Bizeljsko, ki je bil pričet na zahtevo investitorja Janka Kržana, Mizarska pot 5, 8259 Bizeljsko.
Začasna zastopnica 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. 2/05-32-21102-469/2003-15

Ob-23244/04

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 Zorko Božidarja, sedaj neznanega prebivališča, izdaja po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Zorko Božidarju, roj. 3. 2. 1965, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Ziherlova
ulica 41, 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. 209-20/2004
Ob-23254/04
Upravna enota Sevnica na prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upra-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
vnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99,
70/00 in 52/02) v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča za Divjak Alojza, sedaj neznanega prebivališča, izdaja
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Divjak Alojzu, roj. 27. 6. 1972, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na naslovu Studenec
25, se postavi Irena Prus, delavka Upravne
enote Sevnica.
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. 209-18/2004
Ob-23255/04
Upravna enota Sevnica na prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/2000
in 52/02) v zadevi ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča za Pajk Darka, sedaj
neznanega prebivališča, izdaja naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Pajk
Darko, roj. 23. 4. 1974, s prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu Mrzla Planina
42, se postavi Irena Prus, delavka Upravne
enote Sevnica,
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. 5200-89/20041-1108
Ob-23256/04
Republika Slovenija, Upravna enota Mozirje, izdaja v upravni stvari razveljavitve dovoljenja za začasno prebivanje v Republiki
Sloveniji, za Sphijo Aluša, na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/
99, 70/00 in 52/02), drugega odstavka 64.
člena 2. alinee prvega odstavka in drugega
odstavka 44. člena Zakona o tujcih (Uradni
list RS, št. 108/02 – uradno prečiščeno besedilo), 44. ter 47. člena Zakona o državni
upravi (Uradni list RS, št. 52/02) in po pooblastilu načelnika Upravne enote Mozije,
št. 03103-9/2004-1326 z dne 1. 4 2004, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasno zastopnico stranki Spahiju
Alušu, roj. 15. 6. 1971 v Orahovcu, državljanu Srbije in Črne gore, neznanega prebivališča, se postavi Katica Jelaš iz Prihove 41,
zaposlena na Upravni enoti Mozirje.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
vstopi stranka ali njen pooblaščenec
Št. 20900-38/04-21213
Ob-23257/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Domžale, izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 80/99) in po
pooblastilu št. 12300-018/00-24 z dne 15.
5. 2000, v zadevi – ugotavljanje dejanskega
stalnega prebivališča Krobot Josipa, sedaj
neznanega prebivališča, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Krobot Josipu, roj. 3. 6. 1945 Plitvica Voćanska,
s prijavljenim stalnim prebivališčem Rodica,
Kettejeva ul. 11, se postavi Kalčič Urško,
uradnico Upravne enote Domžale.
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.

Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Št. 1322/03-028/1-2002
Ob-23261/04
Politična stranka Nova stranka, s skrajšanim imenom Nova in s kratico imena
Nova ter s sedežem v Ljubljani, Linhartova
cesta 13, vpisana pod zaporedno številko
35, se izbriše iz registra političnih strank.
Št. 1322/03-028/22-98
Ob-23131/04
V register političnih strank se pod zaporedno številko 13, kjer je vpisana politična
stranka Stranka slovenskega naroda, s
skrajšanim imenom Slovenskega naroda in
s kartico imena SSN ter s sedežem v Ljubljani, Komenskega 11, vpiše sprememba
statuta ter sprememba znaka stranke. Znak
stranke predstavlja barvna fotograﬁja Knežji
kamen, z vodoravnim napisom, kartico SSN,
pod kartico napis: Stranka slovenskega naroda v modri barvi.

Št. 1322/03-221/7-2004

Ob-23132/04

V register političnih strank se pod zaporedno številko 50, kjer je vpisana politična
stranka Aktivna Slovenija, s skrajšanim
imenom Aktivna in s kartico imena AS ter s
sedežem v Ljubljani, Ulica Milana Majcna
49a, vpiše sprememba statuta, sprememba
sedeža v: Ljubljana, Komenskega 12, ter
sprememba znaka stranke. Znak stranke je
sestavljen iz stiliziranih črk A in S, pod njima
pa je izpisano ime stranke.
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Evidenca statutov
sindikatov
Št. 141-18/2004 6403

Ob-23271/04

Vsebina pravil o organiziranju in delovanju Sindikata družbenih organizacij Maribor, s sedežem v Mariboru, Neratova ul.
4, vpisana v evidenco statutov sindikatov
pri Upravni enoti Maribor, z dne 26. 3. 2002,
pod zaporedno številko 09, kje bila spremenjena in sprejeta na letnem članskem
sestanku sindikata, dne 22. 6. 2004.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor
pod zaporedno številko 18, z dne 3. 8. 2004.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-21/04-6

Ob-22997/04

Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 23. 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, 37/04; v nadaljevanju: ZPOmK)
odločil, da je priglašena koncentracija Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z.,
Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Vzajemna), in CDE nove tehnologije, d.d., Celovška cesta 280, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: CDE, d.d.),
skladna s pravili konkurence in da ji Urad
ne bo nasprotoval.
Koncentracija se je izvedla z nakupom
večine delnic CDE, d.d. s strani Vzajemne
na podlagi pogodb o prodaji in nakupu delnic družbe CDE, d.d., s čimer je Vzajemna
pridobila možnost izvajanja nadzora nad
drugo družbo, kar pomeni koncentracijo v
smislu druge alinee drugega odstavka 11.
člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil,
da se dejavnosti oziroma proizvodi/storitve
družb, udeleženih v koncentraciji in z njimi
povezanih družb ne prekrivajo in na ta način
ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.
O prejemu priglasitve koncentracije je
Urad skladno z določilom 5. odstavka 12.
člena ZPOmK obvestil tudi Ministrstvo za
ﬁnance.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-30/2004-5

Ob-23036/04

Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 24. 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; ZPOmK) odločil, da je priglašena koncentracija podjetij Engrotuš,

Št.

d.o.o., Podjetje za trgovino, Celje, Cesta
v Trnovlje 10/a, in STP Leasing, ﬁnansiranje projektov, d.d., Domžale, Ljubljanska
cesta 64, skladna s pravili konkurence in da
ji Urad ne bo nasprotoval.
Družba Engrotuš je na podlagi kupoprodajne pogodbe pridobila večinski lastniški
delež družbe STP in s tem neposreden nadzor nad družbo STP.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov Urad ugotavlja, da v
zvezi z obravnavano koncentracijo ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije
s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-26/04-10

Ob-23037/04

Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je
24. 8. 2004 na podlagi četrtega odstavka
38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99,
37/04; v nadaljevanju ZPOmK) izdal sklep
o uvedbi postopka v zadevi priglašene
koncentracije družb Helios d.d., Količevo
2, 1230 Domžale (Helios), in Color d.d.,
Cesta Komandanta Staneta 4, 1215 Medvode (Color).
Koncentracija se bo izvedla na podlagi
sklenjene pogodbe o kupoprodaji delnic. Na
podlagi te pogodbe bo družba Helios pridobila izključni nadzor nad družbo Color.
Urad je ugotovil, da je koncentracija podrejena določbam ZPOmK in ocenil, da bo
koncentracija zaradi pričakovanih horizontalnih učinkov bistveno povečala moč udeleženih podjetij na upoštevnih proizvodnih
trgih prodaje cestnih barv, umetnih smol,
premazov za industrijo in premazov za kovino v Republiki Sloveniji. Urad meni, 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 RS za varstvo konkurence
Št. 3071-28/2004-8

Ob-23272/04

Urad je v zadevi priglašene koncentracije na osnovi pridobitve nadzora nad
družbo PAK 4, kartonaža, d.o.o., Loke
pri Zagorju 11a, Kisovec, s strani družbe Valkarton, podjetje za proizvodnjo in
predelavo valovitega kartona, d.d. Tržaška cesta 1, Logatec, ki je podrejena
določilom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS št. 56/99;
v nadaljevanju: ZPOmK), uvedel postopek
presoje skladnosti koncentracije s pravili
konkurence.
Urad ocenjuje, da bo koncentracija zaradi pričakovanih vertikalnih in horizontalnih
učinkov bistveno povečala moč udeleženih
podjetij na naslednjih upoštevanih proizvod-
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nih trgih v Republiki Sloveniji: na vertikalno
povezanem trgu prodaje valovitega kartona in horizontalno povezanem trgu prodaje
embalaže iz valovitega kartona. Ker koncentracija izkazuje resen sum glede njene
skladnosti s pravili konkurence, se je Urad
skladno z določilom četrtega odstavka 38.
člena ZPOmK odločil za uvedbo postopka presoje skladnosti koncentracije s pravili
konkurence.
Urad poziva ﬁzične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28/VII, Ljubljana, prijavijo svojo
udeležbo v 30 dneh od objave in da pošljejo
pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki
bi lahko bili pomembni za odločitev, ne da
bi formalno zahtevali status udeleženca v
postopku. Prijav mora v skladu s 26. členom
ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze, ki
izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-36/2004-6

Ob-23277/04

Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (Urad), je 30. 8. 2004
na podlagi priglasitve koncentracije izdal
odločbo, s katero je skladno z drugim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št. 56/99
in 37/04; ZPOmK) odločil, da nameravana
koncentracija družb Maksima Holding d.d.,
ﬁnančna družba, Trg republike 3, 1000
Ljubljana, in Emona Maximarket d.d., Trg
republike 1, 1000 Ljubljana, ni podrejena
določbam ZPOmK.
Koncentracija v smislu 2. alinee drugega odstavka 11. člena ZPOmK naj bi nastala na podlagi dne 5. 8. 2004 objavljene
javne ponudbe Maksime Holding za odkup
vseh delnic Emone Maximarket. Pridobitev
izključnega ali skupnega nadzora in s tem
izvedba koncentracije sta odvisni od uspeha ponudbe za prevzem, ki je veljavna do
2. 10. 2004.
Maksima Holding je ﬁnančna družba,
dejavna zlasti na področju dejavnosti holdingov. Kot pravni naslednik PID Maksima
1 d.d. se ukvarja predvsem z upravljanjem
lastnih kapitalskih naložb.
Emona Maximarket se ukvarja predvsem
s prodajo trgovskega blaga, pa tudi z gostinstvom in proizvodnjo kruha. Skladno z
določili Zakona o igrah na srečo (Ur. l. RS,
št. 27/95 in drugi) je pridobila tudi koncesijo Ministrstva za ﬁnance za igralni salon,
vendar te dejavnosti zaenkrat še ne izvaja.
Emona Maximarket ima nadzor nad družbo Vitalex d.o.o., Ljubljana, Kogovškova 6,
1000 Ljubljana, katere glavna dejavnost je
nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki, vendar v preteklih dveh letih ni poslovala.
Urad je ugotovil, da obravnavana transakcija sicer predstavlja koncentracijo v
smislu določb ZPOmK, vendar niso izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 12. člena
tega zakona. V takšnih primerih Urad nima
možnosti vsebinsko presojati skladnosti
priglašene koncentracije s pravili konkurence, zato je v skladu z 2. odstavkom 38.
člena ZPOmK izdal odločbo o ugotovitvi,
da koncentracija ni podrejena določbam
ZPOmK.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave
gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-23258/04
Družba Frantschach Industrijske vreče
d.o.o, Anhovo, Vojkova 1, 5210 Deskle, ki
je vpisana v register gospodarskih družb pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, št. vl. 1/02836/00 v skladu z določili 454. člena Zakona
o gospodarskih družbah objavlja:
sklep
o zmanjšanju kapitala z dne 6. 4. 2004
Osnovni kapital družbe se zmanjša iz
sedaj 836,202.310,97 SIT za 200,000.000
SIT tako, da znaša po zmanjšanju
636,202.310,97 SIT.
Znižanje osnovnega kapitala se izvrši
efektivno, tako, da se del sredstev, ki so
sedaj pokrivala osnovni kapital, sprosti, oziroma se vrne družbenikom v sorazmerju z
njihovimi osnovnimi vložki na dan izplačila.
V skladu z 454. členom Zakona o gospodarskih družbah pozivamo vse upnike
družbe, da se zglasijo na sedežu družbe in
izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Upnikom, ki z zmanjšanjem kapitala ne
soglašajo, se poravna njihove zahtevke.
Frantschach d.o.o. Anhovo
Ob-23278/04
Sklep
o poenostavljenem zmanjšanju
osnovnega kapitala z umikom lastnega
poslovnega deleža in hkratnim
povečanjem osnovnega kapitala
Uprava družbe LANCom d.o.o., Tržaška
cesta 63, 2000 Maribor, v skladu z določbami
ZGD objavlja, da je družba na skupščini dne
26. 8. 2004 sprejela naslednje sklepe o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom lastnega poslovnega deleža in
hkratnim povečanjem osnovnega kapitala:
Sklep št. 1
Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega
kapitala in hkratno povečanje osnovnega kapitala, se izvede zaradi optimizacije kapitalske
strukture družbe z umikom lastnega poslovnega deleža z nominalno vrednostjo 1,040.040
SIT. Osnovni kapital se zmanjša z dosedanjih
2,889.000 SIT za nominalno vrednost lastnega
poslovnega deleža in se izvede z njegovim
umikom. Znesek 1,040.040 SIT, ki je enak nominalnemu znesku umaknjenega lastnega deleža, se prenese v kapitalske rezerve družbe.
Sklep št. 2
Družba umika ﬁnančno naložbo v lastni
delež (AOP 021) v višini kupnine za lastni
poslovni delež v višini 187,435.261,50 SIT
v breme prenesenega dobička iz preteklih
let (AOP 060).
Sklep št. 3
Družba sprosti rezerve za lastne deleže
(AOP 057) v višini kupnine za lastni delež
187,435.261,50 SIT v dobro virov, od koder
jih je oblikovala, in sicer:
– druge rezerve iz dobička (AOP 059)
45,002.285,52 SIT,
– preneseni dobiček preteklih let
(AOP 060) 142,432.975,98 SIT.
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Sklep št. 4
Zaradi optimizacije kapitalske strukture družba poveča osnovni kapital za
57,151.040 SIT, in sicer iz:
a) splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala (AOP 065) 202.608,12 SIT,
b) kapitalskih
rezerv
(AOP
054)
1,040.040 SIT,
c) drugih rezerv iz dobička (AOP 059)
45,002.285,52 SIT,
d) preneseni
dobiček
leta
1997
(AOP 060) 10,906.106,36 SIT.
Osnovni kapital znaša 59,000.000 SIT.
Sklep št. 5
S povečanjem osnovnega kapitala se poveča delež družbenikov v sorazmerju z njunima
deležema v dosedanjem osnovnem kapitalu.
Poslovni delež družbenika Jožef Jurgeca
znaša 33,187.500 SIT.
Poslovni delež družbenika Albert Teichmana znaša 25,812.500 SIT.
Sklep št. 6
Sprejme se čistopis družbene pogodbe
s predlaganimi spremembami in dopolnitvami, kot v predloženem besedilu z dne
26. 8. 2004.
Za podpisnika čistopisa družbene pogodbe se pooblasti Jožef Jurgec.
Sklep št. 7
Za objavo sklepa o poenostavljenem
zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom
lastnega deleža ter hkratnem povečanju
osnovnega kapitala v Uradnem listu RS, z
opozorilom upnikov na pravice iz 350. člena
ZGD se pooblasti Jožef Jurgec.
Opozorilo upnikom!
Upniki, katerih terjatve so nastale pred
objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v register, bo družba dala
potrebno zavarovanje, če terjatve v šestih
mesecih po objavi prijavijo, kolikor ne bi mogli biti poplačani. ZGD daje upnikom pravico
do plačila svojih terjatev, kolikor so le-te dospele v plačilo ali njihovo zavarovanje, če
niso dospele v plačilo.
LANCom d.o.o., Maribor
uprava
direktor Jožef Jurgec

Sklici skupščin
Ob-23127/04
Popravek
sklica 6. skupščine delniške družbe
Emona blagovni center – plus, družba pooblaščenka d.d., Ljubljana, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 93 z dne 20. 8. 2004
6. skupščina delniške družbe Emona
blagovni center – plus, družba pooblaščenka d.d., Ljubljana, bo v četrtek, dne 23. 9.
2004 in ne v torek, 23. 9. 2004, kot je bilo
napačno objavljeno.
Emona blagovni center – plus,
družba pooblaščenka, d.d., Ljubljana
Ob-23020/04
Direktor družbe SCT Industrija apna
Kresnice d.d., s sedežem Kresnice 14, 1281
Kresnice, skladno z 28. členom Statuta SCT
Industrija apna kresnice d.d. sklicuje
5. redno skupščino družbe
SCT Industrija apna Kresnice d.d.
ki bo v torek, 5. 10. 2004 ob 9. uri, v sejni
sobi poslovne stavbe družbe v Kresnice 14,
Kresnice.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: za predsednika skupščine
se imenuje Klemen Vidergar, za preštevalca glasov pa Doroteja Razpotnik in Milena
Sončar.
Skupščini bo prisostvovala notarka Nada
Kumar.
2. Obravnava letnega poročila družbe za
poslovno leto 2003 z mnenjem revizorja in
pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila
družbe za poslovno leto 2003 ter odločanje
o kritju bilančne izgube in podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta,
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
1. Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2003, potrjenim s strani nadzornega sveta
na njegovi seji dne 16. 7. 2004 ter s poročilom o nadzornega sveta za poslovno
leto 2003.
2. Na predlog uprave in pozitivnega mnenja
nadzornega sveta se bilančna izguba družbe
na dan 31. 12. 2003 v višini 174,618.847,98,
ki je sestavljena iz 40,419.618,93 SIT čiste izgube poslovnega leta in 134,199.229,05 SIT
prenesene izgube krije, kot sledi:
– čista izguba poslovnega leta v višini
40,419.618,93 SIT se krije v celoti iz drugih
rezerv iz dobička v znesku 23,028.029 SIT,
iz kapitalskih rezerv v znesku 2.439.139,82 SIT ter iz splošnega prevrednotovalnega popravka osnovnega kapitala v znesku
14,952.450,11 SIT;
– prenesena izguba v višini 134,199.229,05 SIT se krije v delu iz splošnega prevrednotovalnega popravka osnovnega
kapitala v znesku 110,482.321,25 SIT, za
23,716.907,80 SIT prenesene izgube pa
ostane nekrite.
3. Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem
letu 2003.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2004.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščenega revizorja, ki bo pregledal letno poročilo
družbe SCT Industrija apna kresnice d.d.
za leto 2004, se imenuje revizijska družba
Constantia UHY d.o.o., Ljubljana
4. Odpoklic člana nadzornega sveta.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: skupščina odpokliče članico
nadzornega sveta družbe Nevenko Ranzinger. Za novega člana nadzornega sveta družbe se konca mandata imenuje Andraž Lipolt,
Podgrajska 30a, 6250 Ilirska Bistrica.
5. Razveljavitev sklepov o dokapitalizaciji, ki so bili sprejeti na 3. redni seji skupščine
in preoblikovanju delniške družbe v družbo z
omejeno odgovornostjo, ki so bili sprejeti na
4. redni skupščini.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina družbe
razveljavi sklepe o dokapitalizaciji družbe
SCT IAK d.d., ki so bili sprejeti na 3. redni seji skupščine in preoblikovanju delniške
družbe v družbo z omejeno odgovornostjo,
ki so bili sprejeti na 4. redni seji skupščine.
6. Preoblikovanje delniške družbe v
družbo z omejeno odgovornostjo.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
1. Delniška družba SCT Industrija apna
Kresnice d.d., Kresnice 14, 1281 Kresnice,
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se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s ﬁrmo: IAK, Industrija apna Kresnice, d.o.o., skrajšana ﬁrma: IAK d.o.o., s
sedežem: Kresnice in poslovnim naslovom:
Kresnice 14, 1281 Kresnice ter značilnostmi, razvidnimi iz Družbene pogodbe družbe
IAK, Industrija apna kresnice, d.o.o., ki je
priloga notarskega zapisnika in sestavni
del tega sklepa. Osnovni kapital delniške
družbe se v celoti transformira v osnovni
kapital družbe z omejeno odgovornostjo
in torej znaša 81,820.000 SIT. Dejavnost
družbe ostaja po preoblikovanju nespremenjena.
2. Delnice z nominalno vrednostjo 1.000
SIT, se spremenijo v poslovne deleže po
enaki nominalni vrednosti tako, da nominalna vrednost vsakega delničarja predstavlja
njegov osnovni delež, ki je razviden iz knjige
delničarjev na dan skupščine. Delničarjem,
ki si do dneva skupščine niso zagotovili dovolj delnic (najmanj 14) za pridobitev vsaj
enega osnovnega vložka, ki mora imeti z
zakonom predvideno minimalno nominalno
vrednost 14.000 SIT, se izplača primerna
denarna odpravnina v višini 1.000 SIT za
eno delnico. Tako prevzete delnice se spremenijo v lastni poslovni delež.
3. Direktor družbe SCT Industrija apna
Kresnice d.d. prilaga izjavo po četrtem odstavku 542. člena Zakona o gospodarskih
družbah v naslednjem besedilu: ‘’Družba
SCT Industrija apna Kresnice d.d. tistim
delničarjem, ki preoblikovanju nasprotujejo,
ponuja, da njihove s preoblikovanjem nastale poslovne deleže odkupi za odškodnino
1.000 SIT za vsakih 1000 SIT nominalnega
zneska poslovnega deleža.’’
4. Sprejme se Družbena pogodba družbe IAK, Industrija apna Kresnice, d.o.o. v
predlaganem besedilu, ki nadomesti doslej
veljavni statut družbe. Za izdelavo čistopisa
družbene pogodbe glede osnovnih vložkov
in poslovnih deležev pooblašča skupščina
nadzorni svet družbe.
5. Mandat članov nadzornega sveta
družbe SCT Industrija apna Kresnice d.d.
se podaljša do vpisa preoblikovanja družbe
v sodnem registru.
6. Preoblikovanje velja z dnem vpisa v
sodni register.
7. Za direktorja družbe IAK, Industrija apna
Kresnice, d.o.o. se imenuje Franc Lipolt.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe SCT Industrija apna Kresnice d.d. na
njenem sedežu družbe vsak delavnik med
9. in 12. uro.
Pravico do udeležbe na skupščini družbe
imajo delničarji oziroma njihovi zastopniki
ali pooblaščenci, če so se pisno prijavili na
skupščino najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci morajo skupaj s prijavo predložiti tudi pooblastilo.
Skupščina veljavno odloča, če je na
skupščini prisotnih vsaj toliko delničarjev
ali njihovih pooblaščencev, da imajo skupaj najmanj petnajst odstotkov vseh glasovalnih pravic. V primeru, da se ob prvem
sklicu ne doseže predpisana sklepčnost,
bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne na istem kraju pol ure kasneje. Na
ponovnem zasedanju skupščina lahko veljavno odloča ne glede na višino prisotnega kapitala.
Delničarje pozivamo, da 15 minut pred
začetkom zasedanja skupščine uredijo formalnosti v zvezi z udeležbo in glasovanjem
na skupščini.

Delničarji lahko v tednu dni po objavi sklica skupščine družbi pisno podajo razumno
utemeljen nasprotni predlog.
SCT Industrija apna kresnice d.d.
Franc Lipolt
direktor
Ob-23030/04
Na podlagi 35. člena Statuta delniške
družbe Primorje holding d.d., št. SV 353/01
z dne 11. 9. 2001, uprava družbe sklicuje
2. sejo skupščine
delniške družbe Primorje Holding, d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 27. 9. 2004, ob
15. uri v Ajdovščini, Idrijska 1.
Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava odpre skupščino ter obvesti
skupščino o prisotnosti notarja.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se:
– za predsednika skupščine izvoli predsednik nadzornega sveta Alojz Bolčina;
– za preštevalca glasov izvolita Andrej
Bandelj in Tanja Hladnik;
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Laura Čermelj.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta družbe Primorje Holding, d.d., o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2003
in preveritvi predloga uporabe bilančnega dobička, skupaj s stališčem nadzornega sveta
do revizijskega poročila za leto 2003.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji
sklep: skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2003, skupaj s stališčem nadzornega sveta do revizijskega
poročila za leto 2003.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina sprejema
predlog uprave in nadzornega sveta, da se
bilančni dobiček v vrednosti 63,159.695,73
SIT v celoti namenja uporabi v naslednjih
poslovnih letih.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2003.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2004 imenuje Revizijski center d.o.o.,
Podvine 36, 1410 Zagorje.
Udeležba na skupščini in glasovanje:
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki so pravilno vpisani v delniški knjigi družbe
na dan skupščine, oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki in, ki svojo udeležbo najkasneje tri dni pred sejo skupščine
pisno napovejo na sedežu družbe.
Gradivo, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta za skupščino je delničarjem
na vpogled vsak delavnik od 10. do 13. ure,
od objave sklica do dneva zasedanja skupščine, na sedežu družbe.
Primorje Holding d.d.
uprava družbe
Dušan Črnigoj, univ. dipl. inž.grad.
Ob-23150/04
Na podlagi 41. člena Statuta družbe
“Semesadike” Mengeš d.d. direktor družbe sklicuje
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8. skupščino delničarjev,
ki bo 7. 10. 2004 ob 12. uri, v prostorih “Semesadike” Mengeš d.d., Prešernova
35.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina imenuje organe skupščine v naslednji sestavi:
– predsednik skupščine: Jani Bele,
– preštevalki glasov: Tanja Žitnik in Jožica
Tarman.
Skupščina se seznani s prisotnostjo notarke Majde Lokošek.
3. Seznanitev s Poročilom nadzornega
sveta o delu nadzornega sveta in preveritvi
letnega poročila za leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s Poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in preveritvi letnega poročila
družbe Semesadike, d.d. za leto 2003.
4. Uporaba bilančnega dobička za leto
2003.
Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe
na dan 31. 12. 2003 znaša 61,597.412,06
SIT. Iz bilančnega dobička se del prenesenega čistega dobička, ugotovljenega v letu
1996, razdeli delničarjem za dividende, in
sicer 25 SIT v bruto znesku na delnico, kar
skupaj znaša 5,480.300 SIT. Izplačilo delničarjem se opravi v 60 dneh po sprejetju
sklepa. Do izplačila dividend so upravičeni
delničarji, ki so imetniki delnic na dan zasedanja skupščine.
Preostanek bilančnega dobička v višini
56,117.112,06 SIT ostane nerazporejen.
5. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta,
s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh
organov družbe v poslovnem letu 2003.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2004.
Predlog sklepa: skupščina za revizijo poslovanja družbe v poslovnem letu 2004 imenuje revizorsko hišo KPMG, d.o.o., Ljubljana.
7. Seznanitev z odstopom članice nadzornega sveta in imenovanje novega člana
nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
7.1. Skupščina se seznani z odstopom
Bojane Vinkovič s funkcije članice nadzornega sveta. Odstop prične veljati z dnem
sklepa skupščine o seznanitvi.
7.2. Skupščina za člana nadzornega
sveta kot predstavnika delničarjev imenuje
Jureta Bizjaka z mandatom do 6. 5. 2006.
Imenovanje stopi v veljavo z dnem sprejetja
sklepa o imenovanju.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Morebitni nasprotni predlogi delničarjev morajo biti podani v pisni obliki, razumno
utemeljeni in vloženi v sedmih dneh po objavi tega sklica.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled na sedežu družbe v Mengšu,
Prešernova 35, in sicer vsak delovni dan od
9. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja le-te.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in za čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno pri družbi.
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
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pisno prijavijo svojo udeležbo najkasneje tri
dni pred sejo skupščine.
Semesadike Mengeš d.d.
direktor
Jože Panjan, univ. dipl. inž.
Št. 501/1-04
Ob-23273/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi točke 7.4.
Statuta družbe Preskrba d.d. Sežana, direktorica družbe sklicuje
8. skupščino
družbe Preskrba, trgovina na debelo in
drobno d.d.,
ki bo v četrtek, dne 7. 10. 2004 ob 13.
uri na sedežu družbe, Sežana, Partizanska 71.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se izvoli Nadjo Rus, za sestavo notarskega zapisa se pooblasti Milana Mesarja,
notarja iz Sežane. Za preštevalko glasov se
izvoli Ado Kovačič.
2. Seznanitev z odstopno izjavo članov
nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev in imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: vzame se na znanje odstop predsednika nadzornega sveta Zvonimirja Trtnika in članice nazornega sveta
Suzane Pogačar z dnem 7. 10. 2004 in se
ugotovi, da jima je s tem dnem mandat prenehal. V nadzorni svet se za dobo štirih let
z dnem 8. 10. 2004 imenujeta Emil Štukelj
in Dušan Korošec.
Udeležba na skupščini in glasovalna
pravica: pravico do udeležbe na skupščini
in glasovalno pravico ima delničar, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavi družbi tako, da jo le-ta prejme najkasneje 3 dni pred skupščino in ki je vpisan v delniško knjigo družbe najkasneje
10. dan pred dnevom izvedbe skupščine.
Dan izvedbe skupščine se všteva v navedena roka.
Glasovalna pravica se uresničuje glede
na nominalne zneske delnic. Vsaka delnica
nosi en glas.
Glasovalno pravico lahko uresničuje pooblaščenec. Pooblastilo mora biti pisno in
ga je treba predložiti družbi ter ostane shranjeno pri njej. Osebe, ki so z delničarjem v
sorodstvu do tretjega kolena v ravni vrsti ali
njegov zakonec lahko zanj uresničujejo glasovalno pravico (brez pisnega pooblastila).
Preskrba Sežana
direktorica Tatjana Vošinek Pucer
Ob-23369/04
BTC Terminal Sežana d.d., Partizanska
79, Sežana, uprava družbe, na podlagi
predloga delničarja Emona Obala Koper
d.d., zunanja in notranja trgovina, Pristaniška 12, Koper in v skladu z 9.2. točko Statuta družbe, sklicuje
9. izredno skupščino delničarjev
družbe BTC Terminal Sežana d.d.,
ki bo 6. oktobra 2004, ob 13. uri na sedežu družbe, Partizanska 79, Sežana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti, predstavitev notarja ter izvolitev
delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa delničarja Emona Obala
Koper d.d., zunanja in notranja trgovina:
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Izvolijo se organi skupščine:
– za predsednika skupščine se imenuje
Matjaž Ujčič,
– za preštevalca glasov se imenujeta
Igor Matko in Nataša Mahnič Kovšca.
2. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa delničarja Emona Obala
Koper d.d., zunanja in notranja trgovina:
sprejme se spremembe in dopolnitve statuta ter čistopis statuta družbe.
3. Odpoklic članov nadzornega sveta in
volitve novih članov nadzornega sveta.
Predlog delničarja Emona Obala Koper
d.d., zunanja in notranja trgovina:
Skupščina predčasno odpokliče sedanje člane nadzornega sveta, predstavnike
delničarjev:
– Gvido Colja,
– Leon Klemše,
– Katerina Kresal in
– Jordan Mahnič.
Odpoklic stopi v veljavo z dnem vpisa
spremembe statuta, o zmanjšanju števila
članov nadzornega sveta, v sodni register.
Skupščina izvoli nove člane nadzornega
sveta, predstavnike delničarjev:
– Igor Jakomin in
– Mojca Černe.
Igor Jakomin in Mojca Černe sta izvoljena za dobo 4 let, z veljavo od dneva vpisa
spremembe statuta, o zmanjšanju števila
članov nadzornega sveta, v sodni register.
4. Vprašanja, predlogi in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, Partizanska 79,
Sežana, od dneva objave v Uradnem listu
dalje, vsak delovni dan med 10. in 12. uro
pri poslovnem sekretarju.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo za sejo
skupščine do 8. ure na dan zasedanja
skupščine, ali njihovi pooblaščenci, katerih
prijava za sejo prispe na sedež skupščine
najkasneje tri dni pred sejo skupščine. Prijavi pooblaščencev mora biti pisno priloženo
pooblastilo delničarja.
BTC Terminal Sežana d.d.
uprava družbe – direktor
Marko Lindič
Št. 35/04
Ob-23373/04
Na podlagi 7.2 točke Statuta družbe Gorenjska predilnica d.d. Škofja Loka, Kidričeva c. 75, uprava sklicuje
6. sejo skupščine delniške družbe
Gorenjska predilnica d.d. Škofja Loka,
ki bo dne 7. 10. 2004 ob 13. uri v predavalnici Osnovne šole Škofja Loka-Mesto
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsednika skupščine izvoli Mihael Savnik, za
preštevalca glasov se izvolita Mateja Stanič
– Rudolf iz podjetja RR&CO. d.o.o. in Ana
Ritonja ter notarka Erika Braniselj v vlogi
zapisnikarice.
2. Predlog uprave za delitev bilančnega
dobička s predlogom razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2003.
Obrazložitev sklepa: na 17. seji nadzornega sveta družbe dne 31. 8. 2004 je bil
obravnavan predlog delitve bilančnega dobička in razrešnica upravi ter nadzornemu
svetu za poslovno leto 2003.

Predlog sklepa:
a) Skupščina sprejme predlog, da je bilančni dobiček družbe 0,00 SIT.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov družbe v
poslovnem letu 2003.
4. Imenovanje revizorske družbe za leto
2004.
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2004
imenuje Revizijski center d.o.o., družba za
revizijo, Podvine 36, 1410 Zagorje.
Delničarje pozivamo, da se pisno prijavijo na skupščino tri dni pred zasedanjem
na sedežu podjetja, Gorenjska predilnica,
Kidričeva c. 75, Škofja Loka.
Pravico udeležbe in glasovanja imajo
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo tri
dni pred zasedanjem skupščine.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo pred vhodom v predavalnico, kjer bodo s podpisom na seznamu
delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice. O vseh točkah dnevnega
reda se glasuje z glasovnicami.
Delničarji, njihovi pooblaščenci oziroma
zastopniki se ob prijavi izkažejo z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, oziroma
izpiskom iz sodnega registra.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine pisno sporočijo družbi svoje morebitne nasprotne predloge.
Gradivo za skupščino z letnim poročilom
uprave, mnenjem revizorja, poročilom nadzornega sveta za leto 2003 in s predlogi
sklepov je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe, vsak delavnik od 9. do 12. ure,
od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Gorenjska predilnica d.d. Škofja Loka
uprava
direktor
mag. Miha Ješe
Ob-23556/04
V skladu s 27. členom Statuta Nove KBM
d.d. Maribor sklicuje uprava banke
10. sejo skupščine Nove KBM d.d.,
ki bo potekala v četrtek, 16. 9. 2004 ob
12. uri v Ljubljani, v prostorih Nove KBM
d.d., Podružnica Ljubljana, Tivolska 48, I.
nadstropje (poslovna zgradba Eurocenter).
Dnevni red:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti
skupščine ter ugotovitev, da je na skupščini
prisotna notarka Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina izvoli:
– za predsednika skupščine: Janeza
Erjavca,
– za preštevalca glasov: Maksimiljana
Judra in Majdo Pečar.
3. Predlog povečanja osnovnega kapitala banke s stvarnim vložkom.
Predlog sklepa:
a) Osnovni kapital družbe Nova kreditna
banka Maribor, d.d., ki znaša 5.600,000.000
SIT se poveča za znesek 239,496.000 SIT,
tako, da po povečanju osnovni kapital družbe znaša 5.839,496.000 SIT. Povečanje
osnovnega kapitala se izvede s stvarnim
vložkom.
b) Predmet stvarnega vložka so nematerializirane navadne imenske delnice Poštne banke Slovenije, d.d., in sicer 170.965
nematerializiranih navadnih imenskih del-
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nic Poštne banke Slovenije, d.d., katerih
ocenjena vrednost znaša 1.806,506.801,45
SIT. Vrednost stvarnega vložka izhaja iz poročila uprave o vrednosti stvarnega vložka
z dne 23. 7. 2004, ki temelji na podlagi cenitve – revizorjevega poročila z dne 16. 7.
2004, ki jo je izdelala revizorska družba
Deloitte & Touche revizija d.o.o., Dunajska
9, Ljubljana. Skupni nominalni znesek, ki
je zagotovljen s stvarnim vložkom, znaša
239,496.000 SIT.
c) Povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom izvede le obstoječi delničar
Republika Slovenija. Povečanje osnovnega
kapitala se izvede z izdajo 119.748 novih
nematerializiranih navadnih imenskih delnic
z nominalno vrednostjo 2.000 SIT in emisijsko vrednostjo 15.085,85 SIT v skupni
nominalni vrednosti 239,496.000 SIT. Razlika med vrednostjo stvarnega vložka in nominalno vrednostjo novoizdanih delnic, ki
znaša 1.567,010.801,45 SIT, se vplača kot
vplačani presežek kapitala.
d) S tem sklepom je prednostna pravica
preostalih obstoječih delničarjev do vplačila
novih delnic izključena.
e) Zaradi povečanja osnovnega kapitala
se spremeni 7. člen statuta Nove kreditne
banke Maribor d.d., ki se po novem glasi:
»7. člen
Osnovni
kapital
banke
znaša
5.839,496.000 SIT.«
f) Zaradi povečanja osnovnega kapitala
se spremeni 8. člen statuta Nove kreditne
banke Maribor d.d., ki se po novem glasi:
»8. člen
(1) Osnovni kapital banke je razdeljen
na 2.919.748 navadnih delnic z nominalnim
zneskom 2.000 SIT.
(2) Vse delnice glasijo na ime.
(3) Navadne delnice dajejo njihovim
imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe;
– pravico do dela dobička (dividenda);
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
banke.
(4) Stvarni vložek predstavlja 170.965
nematerializiranih navadnih imenskih delnic Poštne banke Slovenije, d.d., katerih
ocenjena vrednost znaša 1.806,506.801,45
SIT, za katere vlagateljica Republika Slovenija pridobi 119.748 novih nematerializiranih navadnih imenskih delnic Nove kreditne
banke Maribor d.d. z nominalno vrednostjo
2.000 SIT in emisijsko vrednostjo 15.085,85
SIT. Seznam stvarnih vložkov je kot priloga
sestavni del tega statuta.
g) Nadzorni svet Nove KBM d.d. se pooblasti za ostale spremembe statuta Nove
KBM d.d., ki zadevajo njegovo uskladitev s
tem sklepom.
4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovalno pravico uresničuje delničar na
skupščini osebno ali preko pooblaščenca.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki svojo udeležbo na skupščini
pravočasno – v roku treh delovnih dni pred
skupščino prijavijo upravi banki.
Pooblaščenci za zastopanje delničarjev
morajo hkrati s prijavo priložiti ustrezna pooblastila in jih deponirati pri upravi banke
vsaj tri dni pred skupščino.
Uprava in člani nadzornega sveta se
lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Celotno gradivo za dnevni red skupščine
s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled

od 3. 9. 2004 dalje do dneva skupščine v
tajništvu banke v Mariboru, Vita Kraigherja
4, V. nadstropje.
Uprava Nove KBM d.d.

Zavarovanja
SV 747/04
Ob-23274/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 747/04
z dne 26. 8. 2004, je bilo stanovanje št. 2/K
v skupni izmeri 48,60 m2, (po aneksu št. 2 z
dne 13. 11. 1991 v skupni izmeri 66,78 m2),
ki se nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu
Resljeva cesta 35 v Ljubljani, ležeče na parc.
št. 2239 k.o. Tabor, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, last zastavitelja Antona Klanečka, na podlagi prodajne pogodbe,
aneksa k njej in aneksa št. 2, sklenjenih z
Železniškim gospodarstvom Ljubljana ter na
podlagi aneksa št. 3, sklenjenega z Slovenskimi železnicami, d.d., Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG,
Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem
v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve v višini 91.000 EUR, v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV781/04
Ob-23275/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 781/04
z dne 27. 8. 2004, je bilo stanovanje št. 89
v skupni izmeri 50,28 m2, ki se nahaja v
8. nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani
na naslovu Rusjanov trg 8 (prej Marinkov
trg 12), ležeče na parc. št. 1785/1, 1785/2 in
1785/3, vse k.o. Slape, sodišča v Ljubljani,
last zastaviteljice Nataše Bratož na podlagi prodajne pogodbe, opr. št. SV 732/04
z dne 13. 8. 2004, sklenjene z Mojco Sedej
kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 53.400 EUR, v SIT protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.
SV 407/04
Ob-23276/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o ustanovitvi zastavne pravice notarja Andreja Doklerja iz
Brežic, Maistrova 2, opr. št. SV 407/04 z dne
27. 8. 2004, je bila nepremičnina, ki v naravi
predstavlja stanovanje številka 27, v 5. nadstropju stanovanjske stavbe Slomškova 11,
Brežice, v izmeri 61,85 m2, ki stoji na parc. št.
1/16, vpisani v vl. št. 277 k.o. Trnje, s pripadajočo solastninsko pravico na zemljišču, na
katerem stavba stoji in funkcionalnem zemljišču ter na skupnih delih, objektih in napravah, katerega lastnik je Pezdirc Dominik, roj.
28. 9. 1953, EMŠO 2809953500346, Slomškova ulica 11, Brežice, v celoti, na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 36201/125/93 dne 8. 10. 1993, sklenjene
med zastaviteljem Pezdirc Dominikom, kot
kupcem in Občino Brežice, kot prodajalko,
zastavljena v korist upnika Vretič Janka, roj.
4. 6. 1973, EMŠO 0406973500127, stanujočega Brežice, Črnc 56, za zavarovanje denarne terjatve v višini 8.500 EUR s pripadki.
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SV 1247/04
Ob-23295/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, Vetrinjska 11, opravilna številka SV 1247/04
z dne 25. 8. 2004, so bile nepremičnine: parkirni prostori v II., III. in v IV. kleti, razen izvzetih
parkirnih mest, ki so podrobneje navedene v
prej navedenem notarskem zapisu, ki se nahajajo v podzemni garažni hiši v Mariboru, Ulica
Vita Kraigherja 5, zgrajeni na parcelah številka
1770 in številka 1771, katastrska občina Maribor Grad; last zastavitelja F City - Garažna
hiša d.o.o. do celote, na podlagi prodajne pogodbe številka 119-91/98 z dne 21. 5. 1998;
zastavljene v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., za zavarovanje denarne terjatve do najvišjega zneska 200,000.000 SIT z
dospelostjo najkasneje do 31. 12. 2013.
SV 1250/04
Ob-23297/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 1250/04 z
dne 25. 8. 2004, je bilo štirisobno stanovanje
številka C/M/7, v izmeri 111,06 m2, s teraso v
izmeri 24,73 m2 ter kletni boks številka C07 v
izmeri 6,13 m2 in trije podzemni garažni boksi, številka G26 v izmeri 17,22 m2 ter številka
G05 in G06, vsak v izmeri po 12,45 m2, kar
vse se nahaja v stavbi v Kamnici, Koroška
cesta 225, zgrajeni na parceli številka 77/3
katastrska občina Kamnica; last dolžnika
– zastavitelja Vitan Trade d.o.o. do celote,
na podlagi kupoprodajne pogodbe številka
09/08/CM7/04 z dne 20. 8. 2004, sklenjene
med njim kot kupcem ter med Tibar d.o.o.,
kot prodajalcem; zastavljeno v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve prej navedenega
upnika do dolžnika – zastavitelja Vitan Trade
d.o.o. v višini 188.000 EUR s pripadki.
SV 1251/04
Ob-23302/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 1251/04 z dne
25. 8. 2004, so bile nepremičnine:
– avtopralnica, ki zajema funkcionalni del
v izmeri 120 m2, 5 parkirnih mest in dovozno
pot, v skupni izmeri 306,35 m2, na parcelah številka 1770 in 1771 katastrska občina
Maribor Grad, last dolžnika – zastavitelja F
City - Garažna hiša d.o.o. na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Martinom
Gorjancem, Lackova 235, Limbuš in F City
– Garažna hiša d.o.o., Ulica Vita Kraigherja
5, Maribor z dne 3. 2. 1999,
– poslovni prostori v I. kleti podzemne
garaže Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, na
parcelah številka 1770 in 1771 katastrska
občina Maribor Grad, v približni neto izmeri
620,31 m2, last dolžnika – zastavitelja F City
- Garažna hiša d.o.o. na podlagi prodajne
pogodbe, sklenjene med Flamin Holding,
družba za trgovino, proizvodnjo in storitve,
d.o.o., Na trati 11, Ljubljana in F-City, Garažna hiša, družba za storitve in trgovino,
d.o.o., Ulica Vita Kragiherja 5, Maribor, z dne
11. 12. 2002,
zastavljene v korist upnice Volksbank
– Ljudska banka d.d., s sedežem Dunajska
cesta 128 a, 1000 Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve upnika do dolžnika – zastavitelja v višini 400.000 EUR s pripadki.
SV 1252/04
Ob-23305/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
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Maribora, opravilna številka SV 1252/04 z
dne 25. 8. 2004, so bile nepremičnine:
– avtopralnica, ki zajema funkcionalni del
v izmeri 120 m2, 5 parkirnih mest in dovozno
pot, v skupni izmeri 306,35 m2, na parcelah
številka 1770 in 1771 katastrska občina Maribor Grad, last zastavitelja F City - Garažna
hiša d.o.o. na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Martinom Gorjancem,
Lackova 235, Limbuš in F City – Garažna
hiša d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor,
z dne 3. 2. 1999,
– poslovni prostori v I. kleti podzemne
garaže Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, na
parcelah številka 1770 in 1771 katastrska
občina Maribor Grad, v približni neto izmeri
620,31 m2, last zastavitelja F City - Garažna hiša d.o.o. na podlagi prodajne pogodbe,
sklenjene med Flamin Holding, družba za trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Na trati
11, Ljubljana in F-City, Garažna hiša, družba
za storitve in trgovino, d.o.o., Ulica Vita Kragiherja 5, Maribor, z dne 11. 12. 2002,
zastavljene v korist upnice Volksbank
– Ljudska banka d.d., s sedežem Dunajska
cesta 128 a, 1000 Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve upnika do dolžnika RDO,
d.o.o. v višini 150.000 EUR s pripadki.
SV 1253/04
Ob-23307/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 1253/04 z
dne 25. 8. 2004, so bile nepremičnine:
– avtopralnica, ki zajema funkcionalni
del v izmeri 120 m2, 5 parkirnih mest in dovozno pot, v skupni izmeri 306,35 m2, na
parcelah številka 1770 in 1771 katastrska
občina Maribor Grad, last zastavitelja F City
- Garažna hiša d.o.o., na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Martinom
Gorjancem, Lackova 235, Limbuš in F City
– Garažna hiša d.o.o., Ulica Vita Kraigherja
5, Maribor, z dne 3. 2. 1999,
– poslovni prostori v I. kleti podzemne
garaže Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor,
na parcelah številka 1770 in 1771 katastrska občina Maribor Grad, v približni neto
izmeri 620,31 m2, last zastavitelja F City
- Garažna hiša d.o.o. na podlagi prodajne
pogodbe, sklenjene med Flamin holding,
družba za trgovino, proizvodnjo in storitve,
d.o.o., Na trati 11, Ljubljana in F-City, Garažna hiša, družba za storitve in trgovino,
d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, z
dne 11. 12. 2002,
zastavljene v korist upnice Volksbank
– Ljudska banka d.d., s sedežem Dunajska
cesta 128 a, 1000 Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve upnika do dolžnika RDO,
d.o.o. v višini 168.000 EUR s pripadki.
SV 1254/04
Ob-23312/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 1254/04 z
dne 25. 8. 2004, so bile nepremičnine:
– avtopralnica, ki zajema funkcionalni del
v izmeri 120 m2, 5 parkirnih mest in dovozno
pot, v skupni izmeri 306,35 m2, na parcelah
številka 1770 in 1771 katastrska občina Maribor Grad, last zastavitelja F City - Garažna
hiša d.o.o. na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Martinom Gorjancem,
Lackova 235, Limbuš in F City – Garažna
hiša d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor,
z dne 3. 2. 1999,
– poslovni prostori v I. kleti podzemne
garaže Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, na
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parcelah številka 1770 in 1771 katastrska
občina Maribor Grad, v približni neto izmeri
620,31 m2, last zastavitelja F City - Garažna
hiša d.o.o. na podlagi prodajne pogodbe,
sklenjene med Flamin Holding, družba za
trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Na
trati 11, Ljubljana in F-City, Garažna hiša,
družba za storitve in trgovino, d.o.o., Ulica
Vita Kraigherja 5, Maribor, z dne 11. 12.
2002,
zastavljene v korist upnice Volksbank
– Ljudske banke d.d., s sedežem Dunajska
cesta 128 a, 1000 Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve upnika do dolžnika Micrat
Leasing d.o.o. v višini 800.000 EUR s pripadki.
SV 1260/04
Ob-23313/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 1260/04 z
dne 26. 8. 2004, so bile nepremičnine:
– večsobno stanovanje številka 15 z
oznako B1,M3, v dejanski izmeri 139,84 m2,
s teraso v izmeri 22,57 m2 in teraso v izmeri
9,90 m2 in
– garažni prostori številka P 78, P 79 in
P 80, v kleti objekta A;
kar vse se nahaja v stanovanjskem objektu B v soseski s komercialnim imenom
“Ob radvanjskem gradu”, na naslovu Lackova cesta 41 E, Maribor, zgrajenem na
parcelah številka 1122/1, 1122/2 in 1123 katastrska občina Zgornje Radvanje;
last dolžnika – zastavitelja Jerneja Dolinška in zastaviteljice Jasmine Dolinšek,
na podlagi prodajne pogodbe številka 15
B/2003 z dne 2. 6. 2003, sklenjene med
njima, kot kupcema ter med MTB d.o.o., kot
prodajalcem,
zastavljene v korist upnice Banke Celje
d.d., za zavarovanje denarne terjatve do
dolžnika – zastavitelja Jerneja Dolinška v
višini 8,200.000 SIT s pripadki.
SV 345/04
Ob-23320/04
Na podlagi notarskega zapisa notarke Nine Češarek, opr. št. SV 345/04 z dne
26. 8. 2004, je bilo stanovanje št. 46 M v
izmeri 61,78 m2, ki se nahaja v 4. nadstropju
stanovanjske stavbe na naslovu Trg svetega
Jerneja 2, Kočevje, stoječe na parc. št. 1218,
k.o. Kočevje, last kreditojemalca Jusufa Ponjevića, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 5. 8. 2004, sklenjene s prodajalcem Suvadom Mujagićem ter zemljiškoknjižnega dovolila z dne 24. 8. 2004, izstavljenega s strani
prodajalca Suvada Mujagića, zastavljeno v
korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve do
kreditojemalca ter solidarnega poroka Sulﬁje
Porić, v višini 22.580 EUR, s pripadki.
SV 348/04
Ob-23321/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Petra Mezeta iz Vrhnike, opr. št. SV 348/04 z dne 30. 8. 2004, je
bilo stanovanje št. 7, v 2. nadstropju, skupaj
s kletnom prostorom v izmeri 78,47 m2 v stanovanjski hiši, Tržaška 03, Vrhnika, stoječi
na parc. št. 2246/4, ki je vpisana v vložku
št. 48, k.o. Vrhnika, ki je last zastavitelja,
na podlagi notarskega zapisa prodajne pogodbe opr. št. SV 854/04 z dne 11. 8. 2004,
sklenjene s prodajalcem Kogovšek Milanom, zastavljeno v korist upnice Kärntner
Sparkasse AG Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska cesta 63, Ljubljana, matična
številka 1430564, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 36.500 EUR, s pripadki.

SV 517/2004
Ob-23377/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Škofje Loke, opr. št. SV 517/2004 z dne 31.
8. 2004, je bilo dvosobno stanovanje št. 24,
v V. nadstropju stanovanjskega objekta na
naslovu Podlubnik 153, Škofja Loka, v skupni
izmeri 60,74 m2, stoječega na parc. št. 2048,
k.o. Stara Loka, s pripadajočim solastninskim
deležem na vseh skupnih delih, napravah in
funkcionalnem zemljišču stanovanjske stavbe, last kreditojemalca in zastavitelja Bogdana Košaka, roj. 15. 12. 1956, EMŠO 1512956500243, stanujočega Podlubnik 153, Škofja
Loka, na podlagi prodajne pogodbe z dne 12.
12. 1991 in aneksa št. 1 z dne 24. 11. 1999,
zastavljeno v korist banke Raiffeisen Krekove
banke d.d. Slomškov trg 18, Maribor, z matično številko 5706491, vpisana v sodni register
Okrožnega sodišča v Mariboru, za zavarovanje denarne terjatve v višini 31.480,82 EUR
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan nakazila s pp.
SV 438/04
Ob-23378/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Janeza Novaka iz
Kamnika, opr. št. SV 438/04 z dne 31. 8.
2004, je bilo dvoetažno duplex stanovanje
št. S1-303, v tretjem in četrtem nadst., v
prodajni površini 95,84 m2, s kletnim prostorom št. S1-303 in parkirnim mestom S1-303
v garažni kleti, s pripadajočo solastninsko
pravico na stavbišču in funkcionalnem zemljišču ter na skupnih delih, objektih in napravah zgradbe v Kamniku, Ljubljanska c. 9 c,
ki stoji na parcelah št. 742/3 k.o. Kamnik, v
zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Kamniku, kar vse je last zastaviteljev, vsakega do ½, na temelju prodajne pogodbe št.
046/2004, sklenjene dne 19. 7. 2004, med
prodajalcem Primorje d.d., Vipavska cesta
3, Ajdovščina in kupcema Lisec Matjažem
in Alenko Lisec in vknjižbenega dovoljenja
po tej isti pogodbi z dne 19. 7. 2004, zastavljeno v korist upnice Nove LB d.d. Ljubljana,
Trg republike 2, Ljubljana, mat. št. 5860571,
do dokončnega poplačila kredita, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnice Lisec
Alenke v višini 29.400 EUR s p.p. in do dolžnika Matjaža Lisca v višini 12.600 EUR s
p.p., z obrestno mero za redne in interkalarne obresti v višini 4.92% in je spremenljiva,
s končnim rokom vračila 31. 8. 2014.
SV 427/2004
Ob-23379/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marguč Franca iz
Slovenskih Konjic, opr. št. SV 427/2004 z
dne 31. 8. 2004, je stanovanje št. 6, v II. etaži
večstanovanjske hiše na naslovu Cesta na
Roglo 51, Zreče, v izmeri 56,78 m2, s kletjo
v izmeri 8 m2, ki leži na parc. št. 927/25, k.o.
Zreče, zastavljeno za zavarovanje denarne
terjatve v višini 18.000 EUR, s pp, v korist
Raiffeisenbank Eberndorf reg.Gen. m.b.H.,
Bahnstrasse 22, 9141 Eberndorf.
SV 1277/04
Ob-23380/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opr. št. SV 1277/04 z dne 30. 8.
2004, sta bili nepremičnini:
– poslovni prostor – skladišče v izmeri
48 m2, kar se nahaja v poslovni stavbi v
Mariboru, Špelina ulica 1, zgrajeni na parceli številka 998/6 katastrska občina Tezno;
last zastaviteljice Zlate Tašner do celote, na
podlagi prodajne pogodbe številka 043/2004
z dne 9. 8. 2004, sklenjene med njo kot kup-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
cem ter med Hypo leasing Maribor d.o.o.,
kot prodajalcem in
– poslovni prostor v izmeri 71 m2, južno
od glavnega vhoda pritlične etaže, kar se
nahaja v poslovni stavbi v Mariboru, Špelina
ulica 1, zgrajeni na par. št. 998/8 katastrska
občina Tezno; last zastaviteljice Zlate Tašner
do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 30. 12. 1998, sklenjene med njo
kot kupcem ter med BIS! Trgovsko podjetje
d.o.o., kot prodajalcem, zastavljeni v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve prej navedenega upnika do dolžnika “Aurellya” Zlata
Tašner s.p., gostinstvo, storitve, zastopanje,
Zgornji Duplek 124/c, 2241 Spodnji Duplek,
v višini 28,000.000 SIT s pripadki.
SV 1285/04
Ob-23381/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opr. št. SV 1285/04 z dne 31. 8. 2004,
je bila nepremičnina, in sicer dvoinpolsobno
stanovanje v izmeri 76,26 m2, ki se nahaja v
stanovanjski stavbi v Selnici ob Dravi, Fala
34, zgrajeni na parceli številka 124/17 katastrska občina Gerečja vas; last zastavitelja
Jožefa Kobala do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja številka
188/92 z dne 16. 1. 1992, sklenjene med
njim kot kupcem ter med Dravske Elektrarne
Maribor, p.o., kot prodajalcem; zastavljena
v korist upnice Poštne banke Slovenije d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika Kava bar Bassman Miro Kobal s.p., Zagrebška 25, 2000 Maribor, v višini 4,000.000
SIT s pripadki in z zapadlostjo najkasneje do
vključno 1. 9. 2009.
SV 2846/2004
Ob-23382/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-2846/2004 z dne 1. 9. 2004,
je bilo trisobno stanovanje št. 3 v izmeri 68,35 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjskega objekta na naslovu Rojčeva ulica 17, v
Ljubljani, parc. št. 1007, k.o. Moste, ki je last
zastaviteljice Klančar Ane, Ljubljana, Rojčeva
ulica 17, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja št. 89/91, sklenjene dne 24. 10. 1991, s
prodajalko Občino Ljubljana Moste-Polje, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove
banke d.d., Slomškov trg 18, Maribor, mat. št.
5706491, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 22.969,10 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, vse s pripadki.
SV 653/04
Ob-23383/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
opr. št. SV 653/04 z dne 1. 9. 2004, je bil
poslovni prostor v pritličju objekta št. 1, lociran med osjo D-E in osjo 1-4 v izmeri 153,00 m2, ki se nahaja na parc. št. 2116/5,
k.o. Vič, ki je v lasti Slavka Dekleva, Unec
19, Rakek, na podlagi prodajne pogodbe št.
7/89-IG/6 z dne 10. 1. 1989, sklenjene med
Slavkom Dekleva kot kupcem in Gradbenim
podjetjem Grosuplje, p.o., Taborska cesta
13, Grosuplje, kot prodajalcem in dodatka k
prodajni pogodbi št. 7/89-IG/6 z dne 20. 6.
1991, zastavljeno v korist upnice Abanke
Vipa d.d., Slovenska 58, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 20,000.000
SIT s pripadki.
SV 877/04
Ob-23384/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz

Maribora, opr. št. SV 877/04 z dne 31. 8.
2004, je nepremičnina, stanovanje v skupni
izmeri 33,34 m2, ki se nahaja v pritličju levo
večstanovanjske hiše v Pesnici pri Mariboru,
Pesnica pri Mariboru 59, stoječe na parc. št.
463, vpisani pri vl. št. 131, k.o. Ranca, do
celote last Bogdana Živka, stan. Pesnica pri
Mariboru 59, Pesnica pri Mariboru, na podlagi prodajne pogodbe z dne 4. 6. 1994 in
pravnomočnega sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Mariboru z dne 9. 4. 1996,
zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank
Leibnitz, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija, 1870777, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Bogdana in Anice
Živko, oba stan. Pesnica pri Mariboru 59,
Pesnica pri Mariboru, v višini 15.000 EUR
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 860/04
Ob-23385/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 860/04 z dne 27. 8.
2004, je nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 28, v izmeri 55,04 m2, s kletno shrambo št. 28 v izmeri 3,59 m2, ki se nahaja v VI.
nadstropju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Kardeljeva cesta 73, stoječe na parc.
št. 364, k.o. Spodnje Radvanje, ki je do celote last Sonje Stančević-Drevenšek, stan.
Frankolovska ulica 22, Maribor, na podlagi
prodajne pogodbe št. 299/91 z dne 11. 12.
2003, zastavljena v korist upnice Kärntner
Sparkasse AG, Celovec, Republika Avstrija,
Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, mat. št. 1430564, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Mirka Stančevića, Sonje Stančević-Drevenšek in Nade
Stančević, vsi stan. Frankolovska ulica 22,
Maribor, v višini 28.500 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
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nika Tomšič Nika, EMŠO 2304964500319,
Črmošnjice pri Stopičah 34, Novo mesto,
za zavarovanje denarne terjatve v višini 4,137.288 SIT s pripadki.
SV 366/04
Ob-23557/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Škovrlj iz
Ptuja, opr. št. SV 366/04 z dne 30. 8. 2004,
je bilo stanovanje številka 20, v IV/D nadstropju stanovanjske hiše Volkmerjeva 24,
Ptuj, v skupni izmeri 71,35 m2, stoječe na
parc. št. 566/11, pripisani k zk. vl. št. 612
k.o. Krčevina pri Ptuju, katerega lastnica
do celote je dolžnica Ternovšek Anica, na
podlagi kupne pogodbe za stanovanje, sklenjene dne 6. 7. 2004 s prodajalcem Kelenc
Brankom, stanujoč Volkmerjeva 24, Ptuj, zastavljeno v korist upnice Nove KBM d.d.,
Vita Kraigherja 4, Maribor, matična številka
5860580 za zavarovanje denarne terjatve v
višini 11,000.000 SIT s pripadki.
SV 2860/2004
Ob-23558/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-2860/2004 z dne 2. 9. 2004,
je bilo dvosobno stanovanje št. 92 v izmeri
63,03 m2, ki se nahaja v 8. nadstropju stanovanjskega objekta na naslovu Bilečanska
ul. 5, Ljubljana, ki je last zastaviteljice Feniks
Vere, Ljubljana, Bilečanska ul. 5, na podlagi
kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 21. 11.
2002, s prodajalcema Ferkov Marijo ter Ferkov Antonom, zastavljeno v korist upnice Räiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg 18,
Maribor, mat. št. 5706491, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 41.660,93 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, vse s pripadki.

Objave sodišč

SV 886/04
Ob-23386/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 886/04 z dne 2. 9.
2004, je nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 15, v skupni izmeri 61,19 m2, ki
se nahaja v III. nadstropju večstanovanjske stavbe v Rušah, Ulica Ruške čete 9,
Ruše, stoječe na parc. št. 605, vpisani pri
vl. št. 1019, k.o. Ruše, katerega lastnika
vsak do ene polovice sta Bogomir in Anica
Damiš, oba stan. Ruške čete 9, Ruše, na
podlagi kupoprodajne pogodbe št. 433/93
z dne 15. 10. 1993, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadruga
z omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse
2, Lipnica, Republika Avstrija, 1870777, za
zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov
Franca in Aleksandre Vizjak, oba stan. Ob
Mlinščici 18, Limbuš, v višini 34.000 EUR v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.

St 161/2003
Os-23113/04
To sodišče je s sklepom St 161/2003 z
dne 23. 8. 2004 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Royal – turistična agencija
Dušan Kaluža s.p. – v stečaju, Kočevska
Reka 12, Kočevska Reka, kjer je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso neznatne
vrednosti.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od njegove objave.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris dolžnika iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 8. 2004

SV 553/04
Ob-23387/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz
Novega mesta, opr. št. SV-553/04 z dne
2. 9. 2004, je bila nepremičnina – del podstrešja, ki se nahaja v stanovanjskem bloku
v Novem mestu, Ulica Slavka Gruma 40, v
skupni izmeri 40,10 m2, last posojilojemalca, dolžnika in zastavitelja Mušinović Avda,
Ulica Slavka Gruma 40, Novo mesto, do
celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 28. 11. 1998, zastavljeno v korist up-

St 129/2004
Os-23114/04
To sodišče je s sklepom St 129/2004 z
dne 23. 8. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Nevi gostinstvo in trgovina, d.o.o. Kamnik, Ljubljanska 3c in z
istim dnem postopek zaključilo.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od njegove objave.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 8. 2004

Stečajni postopki
in likvidacije
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St 109/2004
Os-23115/04
To sodišče je s sklepom dne 20. 7. 2004
pod opr. št. St 109/2004 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Norik
– Tec, družba za trgovino, proizvodnjo in
inženiring, d.o.o., Ljubljana, Martinčeva
6a, matična številka: 5950210, šifra dejavnosti: 011320.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
oririnal dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Prijava mora obsegati ﬁrmo in sedež upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino
ter dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravnave
(20. 7. 2004).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike se opozarja, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Melita Butara iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Intec MKD, d.o.o., Ljubljanska c. 24a,
Kranj,
– Kern Viljem, s.p., Kern Normalije, Industrijska 4, Izola,
– Steel, d.o.o., Litostrojska c. 40, Ljubljana,
– Paternoster Janez s.p., Avtomatizacija
in izdelava strojev, Cesta v Zajčjo dobravo
14a, Ljubljana,
– Žigon Robert, Štefetova 8, Šenčur.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 20. 7. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 8. 2004
St 223/2003
Os-23116/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St 223/2003 z dne 18. 6. 2004 potrdilo sklenjeno
prisilno poravnavo med dolžnikom Deloza,
d.d., Cesta zmage 7, Zagorje ob Savi in
njegovimi upniki.
Ugotovilo je, da je skupščina dolžnika
dne 6. 4. 2004 po odložnim pogojem, če bo
prisilna poravnava pravnomočno potrjena,
sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala od 210,633.000 SIT na 265,406.000
SIT z izdajo 54.773 novih navadnih imenskih delnic v nominalni vrednosti 1.000 SIT
za eno delnico za stvarne vložke v skupni
nominalni vrednosti 54,773.000 SIT – za
terjatve do dolžnika upnikov razreda D, ki se
spremenijo v novo izdane delnice, in sicer:
– Republika Slovenija konventira svojo
terjatev v višini 40,086.000 SIT v osnovni
kapital v višini 40,086.000 SIT, s čimer pridobi 15,10% novo izdanih delnic v osnovnem kapitalu,
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– Servis Lamovšek, d.o.o., konvertira
svojo terjatev v višini 2,778.000 SIT v osnovni kapital v višini 2,778.000 SIT, s čimer pridobi 1,05% novo izdanih delnic v osnovnem
kapitalu,
– Konciza, d.o.o., konvertira svojo terjatev v višini 1,212.000 SIT v osnovni kapital
v višini 1,212.000 SIT s čimer pridobi 0,46%
novo izdanih delnic v osnovnem kapitalu,
– Feguš Dušica, s.p., Šiviljstvo Feguš
konvertira svojo terjatev v višini 151.000 SIT
v osnovni kapital v višini 151.000 SIT, s
čimer pridobi 0,06% novo izdanih delnic v
osnovnem kapitalu,
– Oberčplast, Oberč Valburga, s.p., konvertira svojo terjatev v višini 27.000 SIT v
osnovni kapital v višini 27.000 SIT, s čimer
pridobi 0,01% novo izdanih delnic v osnovnem kapitalu,
– Vrvica, d.o.o., konvertira svojo terjatev
v višini 113.000 SIT v osnovni kapital v višini
113.000 SIT, s čimer pridobi 0,04% novo izdanih delnic v osnovnem kapitalu,
– Pristovnik, d.o.o., konvertira svojo terjatev v višini 822.000 SIT v osnovni kapital
v višini 822.000 SIT, s čimer pridobi 0,31%
novo izdanih delnic v osnovnem kapitalu,
– Tamo, d.o.o., konvertira svojo terjatev v
višini 638.000 SIT v osnovni kapital v višini
638.000 SIT, s čimer pridobi 0,24% novo izdanih delnic v osnovnem kapitalu,
– Sinet, d.o.o., konvertira svojo terjatev v
višini 505.000 SIT v osnovni kapital v višini
505.000 SIT, s čimer pridobi 0,19% novo izdanih delnic v osnovnem kapitalu,
– Blaznik Jasna, s.p., konvertira svojo
terjatev v višini 125.000 SIT v osnovni kapital v višini 125.000 SIT, s čimer pridobi 0,05% novo izdanih delnic v osnovnem
kapitalu,
– Maximo Tekstil, d.o.o., konvertira svojo terjatev v višini 7,701.000 SIT v osnovni
kapital v višini 7,701.000 SIT, s čimer pridobi 2,90% novo izdanih delnic v osnovnem
kapitalu,
– Chang hsing enterprise, d.o.o., konvertira svojo terjatev v višini 605.000 SIT v
osnovni kapital v višini 605.000 SIT, s čimer
pridobi 0,23% novo izdanih delnic v osnovnem kapitalu.
S potrditvijo te prisilne poravnave prenašajo upniki, navedeni v prejšnjem odstavku, svoje terjatve, navedene v isti točki, na
dolžnika, zaradi česar te terjatve z dnem
pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne
poravnave zaradi konverzije v delnice prenehajo.
Dolžnik je dolžan opraviti vpis povečanja osnovnega kapitala v sodnem registru
v skladu s sklepom skupščine z dne 6. 4.
2004 in izdati upnikom ustrezno število delnic po vpisu tega povečanja v sodnem registru, in sicer:
– Republiki Sloveniji 40.086 navadnih
imenskih delnic v nominalni vrednosti 1.000
SIT za delnico, tako da je skupna nominalna
vrednost delnic 40,086.000 SIT,
– Servis Lamovšek, d.o.o., 2.788 navadnih imenskih delnic v nominalni vrednosti
1.000 SIT za delnico, tako da je skupna nominalna vrednost delnic 2,788.000 SIT,
– Konciza, d.o.o., 1.212 navadnih imenskih delnic v nominalni vrednosti 1.000 SIT
za delnico, tako da je skupna nominalna
vrednost 1,212.000 SIT,
– Feguš Dušica, s.p., Šiviljstvo Feguš, 151
navadnih imenskih delnic v nominalni vrednosti 1.000 SIT za delnico, tako da je skupna
nominalna vrednost delnic 151.000 SIT,
– Oberčplast, Oberč Valburga, s.p., 27
navadnih imenskih delnic v nominalni vrednosti 1.000 SIT za delnico, tako da je skupna nominalna vrednost delnic 27.000 SIT,

– Vrvica, d.o.o., 113 navadnih imenskih
delnic v nominalni vrednosti 1.000 SIT za
delnico, tako da je skupna nominalna vrednost delnic 113.000 SIT,
– Pristovnik, d.o.o., 822 navadnih imenskih delnic v nominalni vrednosti 1.000 SIT
za delnico, tako da je skupna nominalna
vrednost delnic 822.000 SIT,
– Tamo, d.o.o., 638 navadnih imenskih
delnic v nominalni vrednosti 1.000 SIT za
delnico, tako da je skupna nominalna vrednost delnic 638.000 SIT,
– Sinet, d.o.o., 505 navadnih imenskih
delnic v nominalni vrednosti 1.000 SIT za
delnico, tako da je skupna nominalna vrednost delnic 505.000 SIT,
– Blaznik Jasna, s.p., 125 navadnih
imenskih delnic v nominalni vrednosti 1.000
SIT za delnico, tako da je skupna nominalna
vrednost 125.000 SIT,
– Maximo Tekstil, d.o.o., 7.701 navadnih
imenskih delnic v nominalni vrednosti 1.000
SIT za delnico, tako da je skupna nominalna
vrednost delnic 7,701.000 SIT in
– Chang hsing enterpirse, d.o.o., 605 navadnih imenskih delnic v nominalni vrednosti 1.000 SIT za delnico, tako da je skupna
nominalna vrednost delnic 605.000 SIT.
Ugotovilo je, da se za upnike razredov A,
B in C položaj po sklenjeni prisilni poravnavi
ne spremeni.
Upnikom razreda E izplača dolžnik 20%
na dan 9. 12. 2003 ugotovljene terjatve najkasneje v roku enega leta od pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni poravnavi.
Prisilna poravnava je bila potrjena na
naroku dne 16. 6. 2004. Sklep o potrditvi
prisilne poravnave je postal pravnomočen
dne 2. 7. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 8. 2004
St 202/2002
Os-23117/04
To sodišče s sklepom opr. št. St 202/2002
z dne 25. 8. 2004 v stečajnem postopku nad
Zadruga S z.b.o., Ljubljana – v stečaju,
razpisuje nadaljevanje naroka za preizkus
prijavljenih terjatev, ki je bil dne 15. 5. 2003
preložen, za dne 20. 9. 2004 ob 11. uri v
prostorih tukajšnjega sodišča, Slovenska 41,
v 9. nadstropju, sejna soba.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 8. 2004
St 41/2003
Os-23118/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 41/2003 z dne 20. 8. 2004 odločilo, da
se stečajni postopek nad dolžnikom Kovinostrugarstvo Metod Gabrijel s.p., Pristava 4,
Trebnje, matična številka 5353995, šifra dejavnosti 28.520 zaključi in prvi narok za preizkus terjatev dne 8. 9. 2004 ob 9. uri prekliče.
Upniki se zoper sklep o zaključku stečajnega postopka lahko pritožijo v 15 dneh po
objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 20. 8. 2004
St 27/2004
Os-23119/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 27/2004 z dne 25. 8. 2004 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Smučarsko rekreacijski center Rog Črmošnjice d.o.o., Zdraviliški trg 22, Dolenjske Toplice, matična
številka 1510649, šifra dejavnosti 92.622.
Za stečajnega upravitelja je določen
Martin Drgan, dipl. ek., Cesta brigad 5, Novo
mesto.
Upniki se pozivajo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Prijavo je treba vložiti
v skladu z določili 137. člena Zakona o pri-
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silni poravnavi, stečaju in likvidaciji v dveh
izvodih z dokazili in kolkovano s predpisano
sodno takso.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
brez odlašanja poravnajo stečajni masi.
Prvi narok za prizkus terjatev bo dne 12. 1.
2005 ob 9. uri v sobi 108 tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
25. 8. 2004.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 25. 8. 2004
St 13/2004
Os-23120/04
V postopku prisilne poravnave med dolžnikom SC trgovina, inženiring, graﬁčne
storitve, turistične in gostinske usluge
Novo mesto, d.o.o., Šmihelska cesta 5,
Novo mesto in njegovimi upniki vabi poravnalni senat upnike na narok za prisilno
poravnavo, ki bo dne 27. 10. 2004 ob 9. uri
v sobi 108 tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko ogledajo predlog načrta ﬁnančne reorganizacije v stečajni pisarni tega
sodišča, soba št. 15 v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 24. 8. 2004
St 24/2002
Os-23121/04
To sodišče dne 25. 8. 2004 izdalo sklep
opr. št. St 24/2004, da se začne stečajni
postopek zoper dolžnika TRC d.o.o., Kobarid, Stesova 5, Kobarid, matična številka
5741696.
Stečajna upraviteljica je Ksenja Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, 5290
Šempeter pri Gorici.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazilih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso
v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000
SIT. Do vrednosti 10.000 SIT se sodna taksa
poravna s sodnimi koleki, ki se nalepijo na
original prijave, nad navedenim zneskom,
pa so upniki dolžni sodno takso poravnati
na TRR št. 01100-1000-339014 sklic na št.
11 42218-7110006-2402. Prijava terjatev in
vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
12. 11. 2004 ob 8.45 v sobi 108/I tega sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 25. 8. 2004.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 25. 8. 2004
St 18/2004
Os-23122/04
To sodišče dne 25. 8. 2004 izdalo sklep
opr. št. St 18/2004, da se začne stečajni
postopek zoper dolžnika Faletič Marko
s.p, Montaža jeklenih konstrukcij »Jetti«, Jevšček 15, Kobarid, matična številka
5352469000, davčna številka 65183690.
Stečajna upraviteljica je Ksenja Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, 5290
Šempeter pri Gorici.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazilih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso
v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000
SIT. Do vrednosti 10.000 SIT se sodna taksa
poravna s sodnimi koleki, ki se nalepijo na
original prijave, nad navedenim zneskom, pa

so upniki dolžni sodno takso poravnati na
TRR št. 01100-1000-339014 sklic na št. 11
42218-7110006-1804. Prijava terjatev in vsi
dokazi morajo biti predloženi v dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
12. 11. 2004 ob 9. uri v sobi 108/I tega sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 25. 8. 2004.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 25. 8. 2004
St 24/2002
Os-23123/04
To sodišče je dne 25. 8. 2004 izdalo
sklep opr. št. St 22/2004, da se začne stečajni postopek zoper dolžnika Area Co, Trgovina – proizvodnja – storitve, d.o.o.,
Prvomajska 39, Nova Gorica, davčna št.
17472920, matična številka 5598419.
Stečajna upraviteljica je Ksenja Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, 5290
Šempeter pri Gorici.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazilih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso
v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000
SIT. Do vrednosti 10.000 SIT se sodna taksa
poravna s sodnimi koleki, ki se nalepijo na
original prijave, nad navedenim zneskom pa
so upniki dolžni sodno takso poravnati na
TRR št. 01100-1000-339014 sklic na št. 11
42218-7110006-2204. Prijava terjatev in vsi
dokazi morajo biti predloženi v dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
12. 11. 2004 ob 9.15 v sobi 108/I tega sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 25. 8. 2004.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 25. 8. 2004
St 6/2004
Os-23124/04
1. To sodišče je s sklepom opr. št. St 6/04
z dne 14. 7. 2004 ki je postal pravnomočen
dne 27. 7. 2004 potrdilo prisilno poravnavo
med dolžnikom Gradbena mehanizacija
Obretan Jože s.p., Dobja vas 121, Ravne
na Koroškem in njegovimi upniki.
2. Razvrstitev terjatev v razrede in način
poplačila terjtev iz posameznih razredov v
potrjeni prisilni poravnavi je naslednja:
I. razred: Prednostne terjatve delavcev
iz drugega odstavka 160. člena ZPPSL, na
katere prisilna poravnava ne učinkuje.
II. razred: Terjatve dolžnikov dobaviteljev
in vseh ostalih upnikov, ki se poplačajo v
višini 40% ugotovljene terjatve, v roku dveh
let, šteto od dneva pravnomočnosti potrjene
prisilne poravnave, skupaj s 3% letnimi obrestmi, ki se obračunajo od pravnomočnosti
potrjene prisilne poravnave dalje do končnega poplačila upnikov.
3. Seznam upnikov, katerih terjatve so
bile ugotovljene, z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za njihovo poplačilo, je sestavni del tega sklepa.
4. Potrjena prisilna poravnava ima za vse
upnike, katerih terjatve so bile ugotovljene,
moč izvršilnega naslova.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka prisilne poravnave, če se naknadno ugotovijo.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 24. 8. 2004
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St 13/2000
Os-23125/04
Stečajni postopek zoper stečajnega
dolnžnika Dali, Podjetje za trženje in proizvodnjo Radenci, Boračeva št. 35/b – v
stečaju, se iz razloga drugega odstavka 99.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji, zaključi.
Premoženje stečajnega dolžnika se uporabi za poravnavo stroškov stečajnega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 25. 8. 2004
St 55/99
Os-23270/04
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku, ki se vodi zoper stečajno maso
nad dolžnikom Smelt International d.d.
Ljubljana, Dunajska c. 160 – v stečaju,
za dne 13. 10. 2004 ob 12.20, v prostorih
tukajšnjega sodišča na Slovenski c. 41, v 9.
nadstropju v sejni sobi.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 8. 2004

Izvršbe
Z 337/2002
Os-23153/04
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. Z 337/2002, je bilo dvosobno stanovanje št. 2, v izmeri 65,70 m2, ki se
nahaja v pritličju stanovanjskega bloka na
naslovu Gogalova ulica 7, Kranj, stoječega
na parc. št. 186/1, vl. št. 27 (prej v vl. št.
26), k.o. Huje, ki še ni vpisano v zemljiški
knjigi in sta ga zastavna dolžnika Božidar
Bajželj, roj. 2. 12. 1958, Planina 1, Kranj,
do 75% in Urška Aljančič, roj. 31. 8. 1974,
Podbrezje 249, Naklo, do 25%, pridobila po
kupoprodajni pogodbi z dne 20. 5. 2002, ki
sta jo sklenila z Bogdanom Tabrom, Bašelj
60, Preddvor, na naroku 23. 1. 2003 zarubljeno za zavarovanje denarne terjatve po
pogodbi o dolgoročnem tolarskem kreditu
z valutno klavzulo št. 401057001, sklenjene dne 4. 6. 2002, v višini 35.500 EUR v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
banke Slovenije s pripadki, v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d., Ljubljana,
Šmartinska 140, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 23. 1. 2003
Z 405/2002
Os-23154/04
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. Z 405/2002 z dne 3. 1. 2003,
je bilo dvosobno stanovanje št. 19, v skupni
izmeri 54,20 m2, ki se nahaja v 4. nadstropju
večstanovanjske hiše na naslovu Gosposvetska 17, Kranj, stoječega na par. št. 887/33,
k.o. Kranj in obsega predsobo, kopalnico z
WC, kuhinjo, dve sobi in klet, s pripadajočim
solastniškim deležem na skupnih prostorih,
objektih in napravah ter na funkcionalnem
zemljišču, ki še ni vpisano v zemljiški knjigi
in sta ga zastavna dolžnika Katarina Potokar
roj. 17. 1. 1976, Kolonija 1. maja 31, Trbovlje, do 1/2 in Blaž Goričan, roj. 20. 12. 1970,
Zosiova ulica 17, Kranj, do 1/2, pridobila po
prodajni pogodbi z dne 16. 7. 2002, ki sta jo
sklenila z Draškom Bunićem, Zlato polje 3a,
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Kranj, na naroku dne 23. 1. 2003, zarubljeno
za zavarovanje denarne terjatve po pogodbi
o dolgoročnem tolarskem kreditu z valutno
klavzulo št. 208200006, sklenjene dne 13.
8. 2002, v višini 56.058 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju banke Slovenije za EUR na dan izplačila kredita s pripadki,
v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 23. 1. 2003
In 2004/00255
Os-22491/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 9. 3. 2004, opr. št. In 2004/00255, je
bil dne 27. 5. 2004 opravljen v korist upnika Pintar Pavla, Godešič 139, Škofja Loka,
rubež trisobnega stanovanja št. 41, v izmeri
74, 71 m2, v 10. nadstropju Bratovževa ploščad 18, Ljubljana, last dolžnika Maister Stojana, Bratovževa ploščad 18, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 7. 2004
In 2002/01408, In 2004/00840 Os-22496/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 30. 10. 2002, opr. št. In 2002/01366,
je bil dne 8. 4. 2003 opravljen v korist upnice
Adriatic, Zavarovalna družba d.d. Koper, Poslovna enota Ljubljana, Dunajska 63, Ljubljana, rubež stanovanja v 1. nadstropju levo
na naslovu Kolarjeva 19, v Ljubljani, zarubljena za poplačila terjatve upnikov v znesku
651.784 SIT s pp in 313.806 SIT s pp, last
dolžnika Gabrijelčič Srečka, Kolarjeva 19,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 8. 2004

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 50/2004
Os-22297/04
Okrajno sodišče v Sevnici je po okrajnem
sodniku Matjažu Kučiču v pravdni zadevi
tožeče stranke Zavarovalnice Triglav d.d.
Ljubljana, ki jo zastopa odvetniška družba Vidmar, Šribar in drugi iz Brežic, zoper
toženo stranko Blaža Komljanca, Boštanj
7, Boštanj zaradi plačila 28.898 SIT, dne
12. 8. 2004 sklenilo, da se tožencu Blažu
Komljancu, nazadnje stanujočemu Boštanj
7, Boštanj, postavi začasni zastopnik, odvetnik Branko Derstvenšek.
Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postaljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in
dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 12. 8. 2004
P 55/99
Os-22294/04
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke 1. Karla Lukača in 2.
Vladimirja Lukača, oba Kovčice 23, Obrov,
ki ju zastopa odvetnik Damjan Krt iz Sežane, zoper toženo stranko 1. Dušana Slama,
Malija 27, Izola in 2. Vencenca Slama, Malija 31/g, Izola, ki ju zastopa odvetnik Davorin
Kranjc iz Kopra, 3. Ivanko Slama, Kidričeva
43, Koper, sedaj neznanega bivališča, ki jo
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zastopa začasni zastopnik, odvetnik Dušan
Železnik iz Sežane, 4. Marijo Lazar, Lino
Marjani 29, Pula, Hrvaška, 5. Alojza Slama
in 6. Antonijo Slama, oba Rue Sant Charles
239, Pariz, Francija, 7. Eldo Cupin, Viale
Dell’ Ippodromo 2, Trst, Italija, 8. Maido
Berochia, Via Kunz 3, Trst, Italija, 9. Liliano
Starace, Via Damiano 34, Trst, Italija in 10.
Alma Mesgeza, Via Ponzianino 7, Trst, Italija, sedaj neznanega bivališča, ki ga zastopa
začasni zastopnik odvetnik Dušan Železnik
iz Sežane, zaradi ugotovitve lastninske
pravice, pridobljene s priposestvovanjem in
izdaje intabulacijske klavzule (pcto 150.000
SIT), s sklepom z dne 14. 7. 2004, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 4. toženi stranki
postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Dušana Železnika iz Sežane, pod
Sablanico 6, ki bo 4. toženo stranko v tem
postopku zastopal vse do takrat, dokler 4.
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 14. 7. 2004

Oklici dedičem
III D 49/2004
Os-22281/04
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani teče
zapuščinski postopek po pokojnem Petrovič Branku, sinu Pavleta, roj. 17. 10. 1919,
umrlem 8. 9. 2002, nazadnje stanujočem
Mazijeva ulica 13, Ljubljana.
Zapustnik je s svojim premoženjem razpolagal z oporoko, kot dedinja na podlagi
zakona pa pride v poštev tudi njegova hči
Poljakovič Branka, roj. leta 1945, ki živi v
Nemčiji in sodišču njen naslov ni znan.
Poziva se Poljakovič Branko in njene
morebitne pravne naslednike, da v roku
enega leta od objave tega oklica priglasijo
svoje pravice do zapuščine. Po preteku
tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 7. 2004

Oklici pogrešanih
N 21/2002
Os-22284/04
Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na
predlog Evgenije Člekovič iz Sela št. 52, postopek za razglasitev pogrešanega Alojzija
Vovka za mrtvega. Alojzij Vovk se je rodil
25. 6. 1904 očetu Jožefu Vovku in materi
Frančiški Vovk, roj. Peršič ter ga v tem postopku zastopa skrbnik za poseben primer
Jožef Člekovič iz Sela 33c, Črniče.
O pogrešanem razen izpiska iz župnijske
knjige (krstnega lista) ter podatka, da naj bi
v letu 1956 živel na neznanem naslovu v Argentini, ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o
življenju in smrti pogrešanega Alojzija Vovka, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku
treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo
po poteku tega roka sodišče pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 16. 8. 2004

Sodni register,
vpisi po ZGD
Ustanovitve
LJUBLJANA
Rg-14158/04
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2004/02376 z dne 21. 5.
2004 pod št. vložka 1/39758/00 vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1941186
Firma: DATAPLAN, prostorsko planiranje in vrednotenje nepremičnin, d.o.o.,
Trbovlje
Skrajšana ﬁrma: DATAPLAN, d.o.o.,
Trbovlje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Majcenova cesta 5, 1420 TRBOVLJE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: TAVZELJ DARJA, Majcenova cesta 5, 1420 TRBOVLJE, osnovni
vložek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop
24. 3. 2004.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor TAVZELJ DARJA, Majcenova cesta 5,
1420 TRBOVLJE, imenovanje: 24. 3. 2004.
Dejavnost: 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg, vpis 21. 5.
2004; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi, vpis 21. 5. 2004;
72100 Svetovanje o računalniških napravah,
vpis 21. 5. 2004; 72300 Obdelava podatkov,
vpis 21. 5. 2004; 72600 Druge računalniške
dejavnosti, vpis 21. 5. 2004; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije, vpis 21. 5. 2004; 74110 Pravno
svetovanje, vpis 21. 5. 2004; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, vpis 21. 5. 2004;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje,
vpis 21. 5. 2004; 74202 Prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje, vpis 21. 5.
2004; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje, vpis 21. 5. 2004; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje, vpis 21. 5.
2004; 74400 Oglaševanje, vpis 21. 5. 2004;
74810 Fotografska dejavnost, vpis 21. 5.
2004; 74871 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov, vpis 21. 5. 2004; 74872 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis
21. 5. 2004; 74873 Druge poslovne dejavnosti, d.n., vpis 21. 5. 2004; 80422 Drugo
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n., vpis 21. 5. 2004.

Spremembe
LJUBLJANA
Rg-7330/04
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2004/00625 z dne 2. 3.
2004 pri subjektu vpisa STEP ONE svetovanje in trgovina, d.o.o., sedež: Kotnikova 28, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod
vložno št. 1/32310/00, vpisalo v sodni regi-
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ster tega sodišča: sprememba dejavnosti in
akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:
Matična številka: 1324284
Dejavnost: 5141 Trgovina na debelo s tekstilom, izbris 2. 3. 2004; 51410 Trgovina na
debelo s tekstilom, vpis 2. 3. 2004; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo, izbris 2. 3.
2004; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo, vpis 2. 3. 2004; 51430 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami, vpis 2. 3. 2004; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo, izbris 2. 3. 2004; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo, izbris 2. 3.
2004; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem, izbris
2. 3. 2004; 5170 Druga trgovina na debelo,
izbris 2. 3. 2004; 51810 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji, vpis 2. 3. 2004; 51820
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji, vpis
2. 3. 2004; 51830 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo, vpis 2. 3. 2004; 51840
Trgovina na debelo z računalniško opremo,
vpis 2. 3. 2004; 51850 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in opremo, vpis 2. 3. 2004;
51860 Trgovina na debelo z elektronskimi deli
in opremo, vpis 2. 3. 2004; 51870 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo, vpis 2. 3. 2004;
51880 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem, vpis 2. 3. 2004;
51900 Druga trgovina na debelo, vpis 2. 3.
2004; 5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati, izbris
2. 3. 2004; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami, vpis 2. 3. 2004; 5274 Druga popravila,
d.n., izbris 2. 3. 2004; 52740 Druga popravila
izdelkov široke porabe, vpis 2. 3. 2004; 55100
Dejavnost hotelov in podobnih obratov, vpis
2. 3. 2004; 55210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč, vpis 2. 3. 2004;
55220 Dejavnost kampov, vpis 2. 3. 2004;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških
in sindikalnih domov, vpis 2. 3. 2004; 55232
Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvijo, vpis
2. 3. 2004; 55233 Oddajanje sob gospodinjstev gostom, vpis 2. 3. 2004; 55234 Dejavnost
dijaških, študentskih domov, internatov, vpis
2. 3. 2004; 55239 Druge nastanitve za krajši
čas, vpis 2. 3. 2004; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln, vpis 2. 3. 2004; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, vpis 2. 3. 2004; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis 2. 3. 2004; 55304 Dejavnost
premičnih in provizoričnih gostinskih obratov,
vpis 2. 3. 2004; 55305 Dejavnost turističnih
kmetij brez nastanitve, vpis 2. 3. 2004; 55400
Točenje pijač, vpis 2. 3. 2004; 55510 Dejavnost menz, vpis 2. 3. 2004; 55520 Priprava
in dostava hrane (catering), vpis 2. 3. 2004;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi, izbris 2. 3. 2004; 72210 Razvoj in
založba programskih paketov, vpis 2. 3. 2004;
72220 Oskrba z računalniškimi programi in
svetovanje, vpis 2. 3. 2004; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami, izbris 2. 3.
2004; 72400 Omrežne podatkovne storitve,
vpis 2. 3. 2004; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje, izbris 2. 3. 2004;
74202 Prostorsko, urbanistično in krajinsko
načrtovanje, vpis 2. 3. 2004; 74831 Prevajanje, izbris 2. 3. 2004; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje, izbris 2. 3. 2004; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov, izbris
2. 3. 2004; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n., izbris 2. 3. 2004; 74851 Prevajanje, vpis
2. 3. 2004; 74852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje, vpis 2. 3. 2004; 74871 Prirejanje

razstav, sejmov in kongresov, vpis 2. 3. 2004;
74873 Druge poslovne dejavnosti, d.n., vpis
2. 3. 2004; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.,
izbris 2. 3. 2004; 80422 Drugo izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n., vpis
2. 3. 2004.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 22. 12. 2003.
Rg-8614/04
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2004/00854 z dne 17. 3.
2004 pri subjektu vpisa APIS-BSB Podjetje
za čebelarstvo, semenarstvo in svečarstvo
d.o.o., Vnanje Gorice, sedež: Za trgovino 7,
1351 NOTRANJE GORICE, vpisanem pod
vložno št. 1/06275/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba ustanoviteljev in
zastopnikov s temile podatki:
Matična številka: 5385105
Ustanovitelji: ŠUBELJ STANISLAV, Za
trgovino 7, 1351 VNANJE GORICE, osnovni
vložek: 3.000.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
27. 2. 2004; ŠUBELJ JANEZ, Pot heroja
Trtnika 14 B, 1000 LJUBLJANA, osnovni
vložek: 3.000.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 1. 2004.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor ŠUBELJ STANISLAV, Za trgovino 7,
1351 VNANJE GORICE, razrešitev: 27. 1.
2004; direktor ŠUBELJ JANEZ, Pot heroja
Trtnika 14 B, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 27. 1. 2004.
Rg-9485/04
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2003/07119 z dne 31. 3.
2004 pri subjektu vpisa POVŠE, proizvodnja in trgovina d.o.o. Ljubljana, sedež:
Rocenska cesta 27e, 1211 LJUBLJANA-ŠMARTNO, vpisanem pod vložno št.
1/05749/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: vpis pripojitve dela prenosne družbe
zaradi razdelitve s temile podatki:
Matična številka: 5339855
Razno: Pripoji se del prenosne družbe
EHOL ekološko svetovanje, gospodarjenje z
odpadnimi snovmi in inženiring d.o.o., Ljubljana, Celovška c. 56 (vl. št. 1/16875/00),
zaradi njene razdelitve.
Rg-18435/04
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2004/00909 z dne 30. 6.
2004 pri subjektu vpisa INVESTOR PLUS,
investiranje in poslovne storitve d.o.o.,
sedež: Dunajska 198 A, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št. 1/33251/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba ustanoviteljev, deleža, dejavnosti in
akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična številka: 1532774
Ustanovitelji: MOKROVIČ ALEKSANDER,
Rigonce 6, 8257 DOBOVA, osnovni vložek:
7.460.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 6.
2001; INVESTOR PLUS, investiranje in poslovne storitve d.o.o., Dunajska 198 A, 1000
LJUBLJANA, osnovni vložek: 6.714.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 2. 7. 2003.
Dejavnost: 01131 Vinogradništvo, vpis
30. 6. 2004; 01132 Sadjarstvo, vpis 30. 6.
2004; 01300 Mešano kmetijstvo, vpis 30. 6.
2004; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
vpis 30. 6. 2004; 74130 Raziskovanje trga
in javnega mnenja, vpis 30. 6. 2004; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje, vpis
30. 6. 2004; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje, vpis 30. 6. 2004; 74400
Oglaševanje, vpis 30. 6. 2004; 74873 Druge
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poslovne dejavnosti, d.n., vpis 30. 6. 2004;
80422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje, d.n., vpis 30. 6. 2004.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 20. 1. 2004.
Rg-19809/04
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2004/04695 z dne 14. 7.
2004 pri subjektu vpisa SKIMAR, ﬁnanciranje in razvoj d.o.o., sedež: Dunajska 160,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/30715/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba ustanovitelja, zastopnikov, družbene pogodbe in vpis članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična številka: 1304836
Ustanovitelji: D.S.U. D.O.O., Dunajska
160, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
55.736.650 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 4.
2004; SLOVENSKA RAZVOJNA DRUŽBA
d.d. Ljubljana, Dunajska 160, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 55.736.650 SIT, ne
odgovarja, izstop: 16. 4. 2004.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor TAVČAR TEVŽ, Štrekljeva 6, 1000
LJUBLJANA, imenovanje: 1. 6. 2004, zastopa skupaj s prokuristom; direktor KORŽE
UROŠ, Dunajska 103, 1000 LJUBLJANA,
razrešitev: 31. 5. 2004, zastopa skupaj s prokuristom družbe; prokurist UMEK IGOR, Mekinje nad Stično 33, 1295 IVANČNA GORICA, imenovanje: 20. 4. 2004, zastopa skupaj
z direktorjem; prokurist PEZDIRC JANEZ,
Zduša 23, 1240 KAMNIK, razrešitev: 20. 4.
2004, zastopa skupaj z direktorjem.
Člani nadzornega sveta: VELKAVRH
PETER, vstop 13. 5. 2004; KOKORAVEC
VOJKO, vstop 13. 5. 2004; HORNUNG
KSENJA, vstop 13. 5. 2004; PETERNELJ
HENRIK, vstop 13. 5. 2004; KUNTARIČ TOMAŽ, vstop 13. 5. 2004.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 13. 5. 2004.
Rg-19811/04
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2004/04349 z dne 14. 7.
2004 pri subjektu vpisa DBM, zavarovalno
zastopanje d.o.o., sedež: Savska cesta
3 A, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št. 1/31093/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba družbenikov in
deleža s temile podatki:
Matična številka: 1319426
Ustanovitelji: UPELJ BOJAN, Brestovica pri Komnu 114, 6223 KOMEN, osnovni
vložek: 1.144.500 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 5. 2004; PAVŠIČ ALEŠ, Malgajeva ulica
18, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 430.500 SIT, ne odgovarja, izstop: 11. 5. 2004;
KOPAČ VIDA, Prevoje pri Šentvidu 50, 1225
LUKOVICA, osnovni vložek: 441.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 11. 5. 2004; KLAMPFER MARIJA ANA, Koroška ulica 16, 1000
LJUBLJANA, osnovni vložek: 63.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 11. 5. 2004; INTIHAR
BOJAN, Medno 49 A, 1000 LJUBLJANA,
osnovni vložek: 210.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 11. 5. 2004.
Rg-22091/04
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2004/05127 z dne 12. 8.
2004 pri subjektu vpisa KARANTA LJUBLJANA trgovska družba, d.o.o., sedež:
Poljanski nasip 6, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št. 1/25516/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča: sprememba
osnovnega kapitala, deleža, dejavnosti,
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omejitev pri zastopnikih in akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:
Matična številka: 5858968
Osnovni kapital: 10.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: A.Q.A. d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
10.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 12.
2003.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor FINK IGOR, Vandotova 43, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 17. 3. 1994, zastopa posamično; direktor JOVAN MIRAN, Snebersko
nabrežje 74, 1000 LJUBLJANA, imenovanje:
17. 3. 1994, zastopa posamično.
Dejavnost: 51460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki, izbris 12. 8. 2004; 51460
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki
in medicinskimi pripomočki, vpis 12. 8. 2004;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem, izbris 12. 8.
2004; 51700 Druga trgovina na debelo, izbris
12. 8. 2004; 51880 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem,
vpis 12. 8. 2004; 51900 Druga trgovina na debelo, vpis 12. 8. 2004; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n., izbris 12. 8.
2004; 71340 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, vpis 12. 8. 2004; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi, izbris
12. 8. 2004; 72220 Oskrba z računalniškimi
programi in svetovanje, vpis 12. 8. 2004.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 7. 6. 2004.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 1190/2004
Rg-22789/04
Družba Žakelj Beno in strica, Trgovina
in posredništvo d.n.o., s sedežem Pionirska pot 8, Žiri, vpisana na reg. vl. št.
1/05949/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Žakelj Branko, Žirovski vrh 73, Žiri.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 8. 2004
Srg 9008/2003
Rg-2191/04
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog družbe Kondor Commerce Račič
in ostali, podjetje za trgovino na debelo in
drobno d.n.o. Ulica Rašiške čete 10, Trzin,
Mengeš, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra
objavlja sklep:
družba Kondor Commerce Račič in
ostali, podjetje za trgovino na debelo in
drobno d.n.o., Ulica Rašiške čete 10, Trzin, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 3. 12. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Račič Damjana in Račič Vili, oba Ul. bratov Učakar 48, Ljubljana,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v celoti na ustanovitelja.
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Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 2. 2004
Srg 05643/2004
Rg-22287/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra Promgas d.o.o., družba
za trgovino in poslovni razvoj, Ljubljana, Tržaška 36, ki jo zastopa odvetnica Irena Dobravc Tatalovič iz Ljubljane, Nazorjeva 2,
objavlja sklep:
družba Promgas d.o.o., družba za trgovino in poslovni razvoj, Ljubljana, Tržaška 36, reg. št. vl. 1/33861/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja z dne 30. 6. 2004.
Družabnik je Sellington Investment &
Co., 242 West George Street, Glasgow, G2
4QY, Velika Britanija, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
duržbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v celoti na družbenika.
Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 7. 2004
Srg 05790/2004
Rg-22288/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Magneti
Plus, trgovina in storitve d.d., Stegne 37,
Ljubljana, objavlja sklep:
družba Magneti Plus, trgovina in storitve d.d., Stegne 37, Ljubljana, reg. št. vl.
1/26864/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 5. 7. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Delničarji so Erman Albert, Sostrska 15,
Ljubljana, Erman Janja, Sostrska 15, Ljubljana; Jevnikar Dušan, Anžurjeva 32, Ljubljana; Kipšić Višnja, Podutiška 69, Ljubljana; Ogrinc Feliks, Dolina 8, Ljubljana; Vrhovec Maja, Dolenjska cesta 124, Ljubljana
in Magnum, d.o.o., Ljubljana, Sostrska 15,
Ljubljana - Dobrunje, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v celoti na delničarje.
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 26. 7. 2004
Srg 678/2004
Rg-22515/04
Družba Tom & Tjaž, Inženiring, gradbeništvo, trgovina d.o.o. Šempeter pri
Gorici, s sedežem Feiglova ulica 5, 5290
Šempeter pri Gorici, vpisani pri Okrožnem

sodišču v Novi Gorici, s številko registrskega
vložka 1/2165/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenikov družbe z
dne 26. 7. 2004.
Ustanovitelja sta Tomislav Čeh in Matjaž
Čeh, oba Feiglova ulica 5, 5290 Šempeter
pri Gorici, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v roku 15 dni od
dneva te objave, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 8. 2004

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
FORTUNA & FORTUNA CATERING
d.o.o., Jarška 23, Ljubljana, štampiljko
pravokotne oblike z napisom FORTUNA
6FORTUNA CATERING d.o.o. Jarška 23,
Ljubljana. gny-163297
HIBISKUS d.o.o., Puhova ulica 10, Ljubljana, štampiljko okrogle oblike z napisom
HIBISKUS d.o.o. Ljubljana, v sredini je roža.
gnx-163498
Krupić Enes, Kamnica 18, Dol pri Ljubljani, štampiljko pravokotne oblike z napisom Autotaxi Krupić Enes s.p. Kamnica
18, Dol pri Ljubljanai GSM: 041/626-253.
gnh-163047
Saneto d.o.o., Bohova 73, 2311 Hoče,
preklicuje štampiljko pravokotne oblike, velikosti 3,9x1,4, z vsebino: Saneto trgovina in
storitve d.o.o. Maribor. – Ob-23266/04

Priglasitveni list
Avgustinović Pavao s.p., Tržaška cesta 121, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 057243/3840/01-38/1997, izdana dne 19. 9. 1997. gnm-163484
Breznik Srečko, Hudeje 26, Trebnje, priglasitveni list, opravilna št. 057-0522/95,
izdan dne 1. 1. 1995. gny-163172
Esih Dragica, Med Vrti 9, Ptuj,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
04516210068100-52/1995, izdana dne 6. 3.
1995. gnv-163175
Guzej Jožef s.p., Brecljevo 15, Šmarje
pri Jelšah, priglasitveni list, opravilna št.
54-1508/2002. gny-162747
Jerman Alojzija, Šlandrova 13, Radomlje,
priglasitveni list, opravilna št. 06-1218/94,
izdan dne 21. 12. 1994. gnj-163312
Kaker Ivan s.p., Podvolovljek 44,
Luče, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
019069/0061/00-45/1995, izdana dne 6. 3.
1995. gnv-163325
Klobučar Andrejka, Prisoje 6, Koper
– Capodistria, priglasitveni list, opravilna
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št. 17/II/3-2267/97, izdan dne 1. 7. 1997.
gnc-163194
Maček Lidija s.p., Tomšičeva 41, Slovenj
Gradec, priglasitveni list, opravilna št. 49-1319/
03, izdan dne 23. 6. 2003. gnx-163198
Medved Damjan s.p., Dragonja vas 40A,
Cirkovce, obrtno dovoljenje, št. 070225/
2725/01-52/2003, izdano dne 13. 11. 2003.
gnr-162879
Novak Ivan, Ob Železnici 25, Ptuj,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 046108/
1368/00-52/1995, izdana dne 6. 3. 1995.
gnx-162727
Tineva Company d.o.o., Ižanska ulica 339, Ljubljana, obrtno dovoljenje, št.
057545. gnp-163481
Vrhovšek Rudi s.p., Roška 76, Kočevje,
priglasitveni list, opravilna št. 16-0302/94,
izdan dne 1. 6. 1994. gng-163540
Zvir Bernarda, Šentjanž 25, Rečica ob
Savinji, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
019106/0115/00-45/1995 in reprezentativno
obrtno dovolenje z isto številko, izdana dne
6. 3. 1995. gnd-162968

Potne listine
Ačimović
Barbara,
Sp.
Škofije
206, Škofije, potni list, št. P00886270.
gnd-163143
Arh Tadić Matjaž, Brodarjev trg 7, Ljubljana, potni list, št. P00095001. gnw-163549
Banko Nataša, Vodiška cesta 71, Vodice,
potni list, št. O00688446. gnz-162946
Bečić Armin, Borova vas 23, Maribor,
potni list, št. P00851919. gnm-163434
Bečić Sabina, Borova vas 23, Maribor,
potni list, št. P00851918. gnl-163435
Beširević Amar, Jurovska cesta 49, Lenart v Slov.goricah, potni list, št. P01069492.
gne-162842
Beširević Iza, Jurovska cesta 49, Lenart
v Slov.goricah, potni list, št. P00969260.
gng-162840
Dežman Tomaž, Berzje 39, Brezje, potni
list, št. P00342522. gng-162790
Dizdar Monika, Podvozna pot 4, Ljubljana, potni list, št. P00568808. gne-163292
Dobovičnik Rok, Celovška 140, Ljubljana, potni list, št. P00358203. gnz-163096
Dokl Branko, Žnidaričevo nabrežje 7,
Ptuj, potni list, št. P00627693. gnu-163101
Emeršič Dejan, Gradišča 517a, Cirkulane, potni list, št. P00133735. gnb-163320
Galič Suzana, Košenice 12, Novo mesto,
potni list, št. P00845452. gnd-163543
Gentile Matjaž, Gradnikove brigade
18, Kanal, maloobmejno prepustnico, št.
AI000088283. gnb-163295
Gerželj Primož, Pretnarjeva 9, Postojna,
potni list, št. P00700664. gnt-162977
Gilik Ana, Neuschwansteinpl 1, 81549
Munchen, potni list, št. P00925416.
gnf-163091
Gorjup Borut, Gradišče 93, Škofljica, potni list, št. P00061600. gnt-163052
Gorše Mateja, Ulica Slavka Gruma 56,
Novo mesto, potni list, št. P00577915.
gnj-163262
Grebenc Tine, Trubarjeva cesta 50,
Velike Lašče, potni list, št. P00309437.
gnu-163176
Griljc Marija Ana, Lobodova 3, Kamnik,
potni list, št. P00520198. gnu-163055
Hebar Jože, Nasipna 73/b, Maribor, potni
list, št. P00600464. gnj-163112
Hyseni Brahim, Likozarjeva ulica 23,
Kranj, potni list, št. P00287234. gnl-162860
Hyseni Ljubica, Likozarjeva ulica 23,
Kranj, potni list, št. P00412232. gnk-162861

Ivanovič Urška, 9. korpus 24, Izola – Isola, potni list, št. P00630873. gnz-163296
Judec Beno, Kidričeva ulica 4, Žalec,
potni list, št. P00211280. gng-163165
Kaučič Simona, Bakovci ob Muri 16,
Murska Sobota, potni list, št. P00566294.
gnj-163487
Kokol Janez, Strma pot 12, Portorož
– Portorose, potni list, št. P01082102.
gnr-163304
Kokol Kristina, Strma pot 12, Portorož
– Portorose, potni list, št. P00906671.
gnu-163301
Krkač Mladen, Ulica OF 9, Koper
– Capodistria, potni list, št. P00636910.
gnq-162805
Lunar Marija, Ljubija 129, Mozirje, potni
list, št. P00188524. gnz-163146
Majcen Anica, Ižakovci 155, Beltinci, potni list, št. P00989741. gnh-163289
Malek Ronald, Koštabona 6B, Šmarje,
maloobmejno prepustnico, št. AI125253,
izdala UE Koper. gnk-162811
Markišič Darko, Ulica Tončka Dežmana 6,
Kranj, potni list, št. BA717365. gnp-163306
Martinovič Nastja, Cesta na Markovec 47, Koper – Capodistria, potni list, št.
P00631054. gng-163515
Merljak Jožica Marija, Suhadole 48a,
Komenda, potni list, št. P00510133.
gno-162932
Merljak Zmagoslav, Suhadole 48a,
Komenda, potni list, št. P00510152.
gnn-162933
Mozetič Urška, 30. divizije 18, Solkan,
maloobmejno prepustnico, št. AI000130694.
gnb-162795
Pintar Ivana, Tominčeva 11, Solkan, potni list, št. P000691183. gns-162828
Pintar Ivana, Tominčeva 11, Solkan, maloobmejno prepustnico, št. AI 000170381,
izdala UE Nova Gorica. gnv-162829
Pogačar Leopold, Zlato polje 2, Lukovica, potni list, št. P00008152. gnx-163473
Puntarec Djukanović Irena, Ulica Jožefe
Lackove 20, Ptuj, potni list, št. P00167245.
gni-163438
Rapoša Andrej, Einspielerjeva 3, Ljubljana, potni list, št. P00357603. gnq-163030
Rapoša Branka, Einspielerjeva 3, Ljubljana, potni list, št. P00357602. gnl-163035
Rapoša Špela, Einspielerjeva 3, Ljubljana, potni list, št. P00284081. gno-163032
Remec Irena, Istrskega odreda 12,
Portorož – Portorose, maloobmejno prepustnico, št. AI149985. gnp-162806
Sabadin Meta, Tolsti vrh 116, Ravne
na Koroškem, potni list, št. P000257250.
gnf-162941
Samsa Dejan, Rozmanova 24I, Ilirska Bistrica, potni list, št. P00283218.
gnh-163064
Simčič Helena, Dolenje cerovo 28,
Kojsko, maloobmejno prepustnico, št.
AI000062779. gnv-162775
Smolinsky Miroslav, Puhova 14, Ljubljana, potni list, št. P00574799. gnk-162836
Stanonik Damjan, Pustnice 52, Vodice,
potni list, št. P00688447. gnx-162948
Škvarč Marjan, Preglov trg 5, Ljubljana,
potni list, št. P00711579. gns-163478
Šturm Silvo, Na hribih 1, Tolmin, potni
list, št. P00093762. gnt-163152
Tratar Janez, Germaniastr 50, Bottrop,
potni list, št. P00532499. gnb-163145
Turk Ernest, Šmartno ob Dreti 86,
Šmartno ob Dreti, potni list, št. P00969606.
gnh-162989
Vezirović Armin, Preglov trg 6, Ljubljana,
potni list, št. P00734338. gnv-163500
Zadnik Maks, Bonini 47, Koper – Capodistria, potni list, št. P00436193. gnx-163148
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Zalar Aleš, Hermana Potočnika 41,
Ljubljana, potni list, št. P00300922.
gnr-163279
Žnidarč Katja, Ulica Prekmurske čete
135, Črenšovci, potni list, št. P01008638.
gnb-163520

Osebne izkaznice
Ambrož Andrej, Mlaška cesta 6,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001463725.
gnk-163111
Angleitner Gerhard, Strossmayerjeva 35,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000371915.
gnh-163339
Arh Tadić Matjaž, Brodarjev trg 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000973481.
gnv-163550
Arlamov Slavka, Na jami 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000069050.
gng-162990
Ašič Milan, Maistrova ulica 4, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001716207.
gnl-163535
Baruca Nevij, Borcev NOB 21, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 000395660.
gnv-162875
Batorek Nina, Zg. Hoče 26D, Hoče, osebno izkaznico, št. 001258971. gnt-162852
Bauman Boris, Na Gomili 3, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
000948280. gnz-163321
Belak Tomaž, Poženelova 9, Laško, osebno izkaznico, št. 001460570. gny-163497
Belčič Elizabeta, Trstenjankova 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000821800.
gnc-163519
Benković Katarina, Pod vinogradi 18,
Straža, osebno izkaznico, št. 000306952.
gnc-163294
Bernot Branimir, Prešernova 55,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000858574.
gnm-163313
Beširević Rezija, Jurovska cesta 49, Lenart v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
P01069485. gnf-162841
Bezjak Denis, Obrežna 23, Maribor, osebno izkaznico, št. 001269415. gne-162817
Bitenc Primož, Sejmiška 36, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
000252336.
gnn-163258
Bizjak Mihael, Trata 31, Gorenja
vas, osebno izkaznico, št. 000716812.
gny-162847
Bračko Ivan, Krčevinska 42, Maribor, osebno izkaznico, št. 001510156.
gne-162867
Brakić Šefika, Destradijev trg 3, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000191944. gnd-163318
Breznik Katarina, Ulica Draga Kobala 46,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000168272.
gnh-162814
Brglez Ivan, Sp. Grušovje 20, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 001407710.
gnp-163331
Brglez Marija, Sp. Grušovje 20, Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
000979542. gno-163332
Brvar Liljana, Ulica talcav 19, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 000425603.
gni-162963
Burja Dejan, Ulica bratov Učakar 126,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001181618.
gnt-162927
Čepon Janez, Pako 44, Borovnica, osebno izkaznico, št. 000396567. gnq-163259
Černič Robert, Dolenji Boštanj 39/d,
Boštanj, osebno izkaznico, št. 000917445.
gnl-162810
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Černilogar Ivica, Mihevčeva 6, Idrija,
osebno
izkaznico,
št.
001275693.
gns-163328
Dančulović Zlatica, Ulica na trg 9,
Metlika, osebno izkaznico, št. 001527526.
gnu-162801
Debelli Adesa, Hrvatini 43, Ankaran –
Ankarano, osebno izkaznico, št. 000759693.
gnl-162910
Demali Silva, Delavsko naselje 15,
Miklavž na Dravskem polju, osebno izkaznico, št. 001355894. gnm-162809
Dobovičnik Rok, Celovška 140, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000850931.
gnb-163095
Dolenc Elizabeta, Gradnikova 44/a, Radovljica, osebno izkaznico, št. 000363237.
gnn-163283
Dvornik Anton, Prešernova cesta 9,
Brežice, osebno izkaznico, št. 001184862.
gnf-163141
Eisenhut Vili, Rezike Zalaznik 13, Maribor, osebno izkaznico, št. 000413607.
gne-162742
Eršte Fanika, Sela pri Zajčjem vrhu
13, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001749602. gnf-163541
Ferenčak Domen, Fabianijeva ulica 45,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001562054.
gny-163222
Ferjan Zdravko, Janžev vrh 27, Radenci,
osebno izkaznico, št. 839207. gnj-163137
Fifer David, Planica 15, Fram, osebno
izkaznico, št. 000757376. gne-163317
Filip Bojan, Zagrad 63, Prevalje, osebno
izkaznico, št. 000295377. gnk-163286
Filipič Santina, Kocljeva ulica 15, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001456065.
gnj-162837
Fišer Boštjan, Vegova 19, Kamnik, osebno izkaznico, št. 000801288. gnl-163235
Franc Boris, Kovačevci 3, Grad, osebno
izkaznico, št. 001483485. gnh-163139
Gaber Gabrijela, Osojna pot 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000479975.
gnk-162986
Gerželj Rajko, Senadole 8, Senožeče,
osebno
izkaznico,
št.
001477766.
gno-163336
Gider Lina, Razlagova 15, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 000963174.
gno-163157
Gjergjek Melita, krog, Murska ulica
100, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
000120038. gng-163140
Glavan Marjanca, Kozlarjeva pot 14, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000063644.
gnx-163448
Glušič Blanka, Šentjanž 3, Šentjanž
pri Dravogradu, osebno izkaznico, št.
000282351. gng-163315
Golc Katarina, Herbesteinova 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001518178.
gnd-163268
Golub Antonija, Eingliharjeva 17, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000446781.
gnu-163126
Gorjanc Damjan, Bevkova 67, Deskle, osebno izkaznico, št. 001246347.
gnm-163284
Gorše Mateja, Ulica Slavka Gruma
56, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001310113. gni-163263
Grbić Siniša, Oljčna pot 6, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št. 001737143.
gns-162953
Gregorc Alojzij, Vnanje gorice 83, Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
000272651. gnz-163125
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Gvardjančič Stanislava, Bratovševa
ploščad 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000064541. gnz-163471
Hartman Jožef, Suška cesta 52, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000749441.
gnv-163150
Hartman Vižintin Jožica, Močilnikarjeva
ulica 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1312043. gnu-162951
Hillmayr Jana, Škrabčeva ulica 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000403703.
gnl-163060
Hiti Edvard, Kozarišče 85A, Stari trg pri
Ložu, osebno izkaznico, št. 000118353.
gnh-163539
Hodak Milan, Polje cesta XII/8, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št. 001007356.
gnr-163229
Hyseni Brahim, Likozarjeva ulica 23,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000943559.
gnm-162859
Iskra Vasja, Rozmanova 4/a, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 993449.
gnf-162866
Ivančič Jaka, Slivice 9, Rakek, osebno
izkaznico, št. 001390271. gnu-163501
Ivančič Jera, Nova vas 80, Nova
Vas, osebno izkaznico, št. 001699912.
gnc-162944
Ivanovič Mirko, Kanižarica 29, Črnomelj,
osebno
izkaznico,
št.
001483691.
gny-162872
Janežič Tivadar Darinka, Berdajsova
ulica 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001018194. gny-162797
Jere Andrej, Zdenska vas 10A, Videm-Dobrepolje, osebno izkaznico, št.
000821524. gnw-163124
Jerič Anita, tatinec 14, Preddvor, osebno
izkaznico, št. 000969525. gnh-163314
Jerše Zdenka, Srednje Bitnje 33/b,
Žabnica, osebno izkaznico, št. 000453689.
gnk-163436
Jonuzi Jusuf, Trg osvoboditve 9, Lenart v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
000173561. gnb-162845
Jovičević Savo, Majde Vrhovnikove
ulica 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000522413. gnv-163475
Juren Goran, Trnovski pristan 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000337158.
gnp-162931
Juretič Sandra, Celovška 144, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1609231.
gno-163482
Jurko Gregor, Aškerčeva ulica 25, Pragersko, osebno izkaznico, št. 000936566.
gnq-163005
Kapelari Matjaž, Ul. prvoborcev 30, Hrastnik, osebno izkaznico, št. 000897527.
gnd-162843
Karakaš Marija, Tbilisijska 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000403467.
gnk-163311
Katona Breda, Ob drobtinki 7, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 001474028.
gnc-163544
Keržan Boris, Krumperška 40, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
000867178.
gnh-163564
Keržan Jože, Krumperška 40, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
000867180.
gni-163563
Keržan
Jožica,
Krumperška
40,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001356609.
gnj-163562
Klarić Davor, Na zelenici 7, Celje, osebno izkaznico, št. 000993147. gng-163290

Klemenčič Franc Branimir, Pristavška
cesta 42, Tržič, osebno izkaznico, št.
000374497. gng-163090
Klun Aleš, Celovška 106, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000404248. gnv-162925
Knapič Igor, Rožna ulica 10, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000462858.
gno-162957
Knez Martin, Žigon 4, Laško, osebno
izkaznico, št. 000661428. gnr-162979
Knez Mirjana, Strunjan 86, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 000753527.
gnv-163300
Koban Dejan, Podnart 16, Podnart, osebno izkaznico, št. 000056778. gnx-162798
Kocjančič Esperij, Dekani 11, Dekani, osebno izkaznico, št. 001057983.
gnu-163151
Kocjančič Monika, Kolarska 12, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000119075. gnw-163299
Kokalj Damir, Potrčeva 4, Maribor, osebno izkaznico, št. 000416808. gnc-163494
Kokol Kristina, Strma pot 12, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 001698931.
gns-163303
Komidar Barbara, Nadleska 18, Stari trg
pri Ložu, osebno izkaznico, št. 000121190.
gnk-162786
Kopitar Irena, Škapinova 9, Celje, osebno izkaznico, št. 001599857. gnp-163256
Kos Franc, Studence 41/a, Žalec, osebno izkaznico, št. 000142204. gnq-163330
Kos Primož, Prapetno 10, Tolmin, osebno izkaznico, št. 000202683. gni-163288
Koter Goran, Škapinova 14, Celje, osebno izkaznico, št. 001382974. gnt-163302
Kotorri Faradin, Pod trško goro 27, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. AH17285.
gni-162813
Kovač Vesna, Pleteršnikova ulica 28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000129201.
gnz-163271
Kožuh Gregor, Velesovska cesta 85,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 001069514.
gnc-163569
Krabonja
Jožef,
Gorišnica
55A,
Gorišnica, osebno izkaznico, št. 001585171.
gnz-162846
Kralj Anja, Šumeči potok 27, Brusnice, osebno izkaznico, št. 000869844.
gnw-162949
Kralj David, Moškričeva 22, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001293119.
gnl-162960
Kravanja Boris, Tbilisujska ulica 28, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000135050.
gnn-163058
Križanc Šoter Štefanija, Streliška 37A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000777045.
gnm-163559
Križnar Vladimir, Alpska cesta 13,
Bled, osebno izkaznico, št. 000405707.
gnf-163291
Krkač Mladen, Ulica OF 9, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št. 001446363.
gns-162803
Kržišnik Katarina, Reka 24, Cerkno, osebno izkaznico, št. 000080351.
gno-162907
Kuhar Dušan, Ppuhlja 8, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000131069. gnw-163149
Kumer Simon, Grosova 28, Kranj, osebno izkaznico, št. 000526416. gnd-162793
Kuzma Anton, Gančani 21, Beltinci, osebno izkaznico, št. 000149196. gnm-162784
Lah Ivan, Kajuhova 7, Kidričevo, osebno
izkaznico, št. 000162034. gnr-163154
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Lenart Martina, Smolenja vas 41, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000967766.
gnq-163280
Lenič Jože, Lipova ulica 4A, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001090993.
gnq-163455
Lepoša Jasmina, Sebeborci 5, Martjanci, osebno izkaznico, št. 001149956.
gnp-163156
Lipovec Kristina, Bratov hvlič 129, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000260371.
gnt-163277
Lokar Gaspari Breda, Valvasorjeva 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000267871.
gnt-163077
Longar Stane, Stranska vas 1,
Žužemberk,
osebno
izkaznico,
št.
001124956. gnd-163468
Lukašev Petra, Martjanci 74, Martjanci, osebno izkaznico, št. 000378903.
gnq-163155
Lukić Peter, Kettejeva 14, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št. 000915451.
gni-162838
Luknar Vinko, Slovnica, Ob Sloveniki 9, Orehova vas, osebno izkaznico, št.
000397661. gnp-163106
Lušenc Jolanda, Žižki 87, Črenšovci,
osebno
izkaznico,
št.
001581423.
gni-163113
Majhen Mirko, Zg. hajdina 45A, Hajdina, osebno izkaznico, št. 000447558.
gne-162942
Makovec Jožefa, M. Žablje 25, Dobravlje, osebno izkaznico, št. 001138108.
gnk-163136
Maležič Peter, Gorenjska cesta 37, Ribnica, osebno izkaznico, št. 000845892.
gnr-162779
Markežič Mirjana, Resslova 7, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001233628. gnt-162802
Marksl Miran, Ruška cesta 87, Maribor, osebno izkaznico, št. 001231403.
gns-162853
Martinec Marija, Drešinja vas 4,
Petrovče, osebno izkaznico, št. 000297013.
gnm-162959
Mavec Krenker Nina, Šaleška cesta 18A,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001400527.
gnr-163504
Meglič Primož, Šlandrova cesta 17,
Moravče, osebno izkaznico, št. 001731081.
gni-163513
Mertelj Mitja, Adergas 34, Cerklje na Gorenjskem, osebno izkaznico, št. 001421209.
gnc-163144
Miketič Aleš, Gorenjci 4, Adlešiči, osebno
izkaznico, št. 000773703. gnc-163094
Mlakar Alojz, Petrovče 163/a, Petrovče,
osebno
izkaznico,
št.
001460922.
gnf-163516
Mlinarič Zoran, Stegne 8, Moravče, osebno izkaznico, št. 001107051. gnf-163491
Mohorič Franc, Na Vidmu 59, Zgornja
Besnica, osebno izkaznico, št. 000368239.
gnq-163505
More Metka, Podvinje 24, Kapele, osebno izkaznico, št. 000066851. gnx-162748
Mozetič Urška, 30. divizije 18, Solkan, osebno izkaznico, št. 000650159. gnz-162796
Možek Andrej, Ljubljanska 48, Kamnik, osebno izkaznico, št. 000338106.
gnc-162969
Muren Mateja, Dol. polje 1, Straža, osebno izkaznico, št. 001700734. gny-162776
Okorn Katarina, Zajelše 41, Dol pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 001713247.
gnk-163061

Okreša Irena, Trčova 114, Mala Nedelja, osebno izkaznico, št. 001333755.
gni-163338
Pahor Andreja, Opatje selo 60, Miren, osebno izkaznico, št. 000811644.
gni-162788
Paluc Katarina, Ul. heroja Lackova 1,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001410201.
gnw-162774
Pavlin Natalija, Glogovica 21/a, Šentvid
pri Stični, osebno izkaznico, št. 000010678.
gnq-163530
Pejić Božica, Kržišnikova ulica 8, Medvode, osebno izkaznico, št. 001495103.
gnr-163254
Perišin Havaja, Marjekova pot 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001056250.
gnl-163110
Perkolić Katja, Koroška 14, Kranjska
Gora, osebno izkaznico, št. 000782801.
gnj-162787
Perše Mateja, Sinja gorica 91, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 0001361590.
gnt-163552
Petek Urška, Zg. Kostrivnica 3/c, Podplat, osebno izkaznico, št. 000886618.
gnw-162874
Peterka Erna, Poljanska cesta 54, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000093956.
gnk-163261
Peternelj Jožica, Sp. Kanomlja 51, Spodnja Idrija, osebno izkaznico, št. 001250803.
gnf-163191
Peternelj Nejc, Sp. Kanomlja 51, Spodnja Idrija, osebno izkaznico, št. 001250774.
gnd-163193
Peternelj Tadej, Sp. Kanomlja 51, Spodnja Idrija, osebno izkaznico, št. 001250786.
gne-163192
Petkičić Stojan, Šlandrova 7, Radomlje, osebno izkaznico, št. 001008139.
gnh-162789
Petrič Anton, Vino 15, Škofljica, osebno
izkaznico, št. 000639485. gnc-162744
Pogačar Leopold, Zlato polje 2, Lukovica, osebno izkaznico, št. 000201206.
gny-163472
Poljšak Ljuba, Zemono 9, Vipava, osebno
izkaznico, št. 001543726. gnj-163287
Pongračič Anita, Bukovec 22, Zgornja
Polskava, osebno izkaznico, št. 001586025.
gnl-163135
Poročnik Maksimiljan, Ob bistrici 27,
Muta, osebno izkaznico, št. 001611524.
gnj-162987
Posega Veljko, Obala 111, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 000597616.
gnn-163433
Potokar Dobrica, Gogalova 3, Kranj, osebno izkaznico, št. 000620925. gnq-163305
Prezelj Barbara, Podgorje 29, Kamnik, osebno izkaznico, št. 000099043.
gnn-162808
Primožič Marjan, Plavje 37, Škofije, osebno izkaznico, št. 000709399. gnd-163293
Prosenc Antonija, Kolovec 2, Radomlje, osebno izkaznico, št. 000102487.
gnh-163239
Pungaršek Vladimir, Trška gora 1,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 001790161.
gnh-163514
Puntarec Djukanivić Irena, Jožefe Lackove 20, Ptuj, osebno izkaznico, št. 000338330.
gns-163278
Rajtmajer Nejc, Fram 19/b, Orehova vas, osebno izkaznico, št. 001320789.
gnr-163104
Rangus Viktor, Pavšičeva 31, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000111413.
gni-163088
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Rapoša Andrej, Einspielerjeva 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001159521.
gnp-163031
Rapoša Branka, Einspielerjeva 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001159499.
gnk-163036
Rapoša Špela, Einspielerjeva 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001117636.
gnm-163034
Rebernak Jerneja, Trg Borisa Kidriča 2,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000261228.
m-1142
Rebolj Mojca, Kozinova 31, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 000961365.
gnq-163130
Repić Gosak Tamara, Partizanska 6,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001175030. gnk-162961
Resman Janez, Cesta na Jezerca 12, Radovljica, osebno izkaznico, št. 000994573.
gnt-162952
Rifelj Rudolf, Trška gora 26, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 000697347.
gnp-162906
Rupnik Maksimiljan, Kalce 32, Logatec, osebno izkaznico, št. 000336619.
gno-162782
Rustja Ema, Ul. Marjana Kozine 3, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001646399.
gnp-163281
Sekne Franci Gal, Trboje 92/a, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
001343891.
gnn-162833
Serec Matej, Satahovci 32, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 001492681.
gnm-163309
Sešek Jože, Ulica Lizike Jančarjeve 20,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
000884444. gng-163115
Sešek Tatjana, Ulica Lizike Jančarjeve
20, Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico,
št. 000884457. gnf-163116
Simončič Dejvid, Ulica anke Salmičeve
41, Leskovec pri Krškem, osebno izkaznico,
št. 001072951. gnk-162911
Sinkovič Evgen, Kozje 34, Kozje, osebno
izkaznico, št. 001558399. gnd-162818
Sirec Ivanka, Mazijeva 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000215576. gnl-163085
Skobe Tadej, Srednje Gameljne 39,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
001083847. gnk-163461
Sokler Janez, Orešje 247a, Bizeljsko, osebno izkaznico, št. 000938184.
gnj-162962
Sorč Ljubomira, Ul. bratov Učakar 118,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000392579.
gng-163465
Stanić Ostrouška Eleonora, Kosovelova 12, Sežana, osebno izkaznico, št.
001206842. gnc-162794
Stare Marija, Zg. Bitnje 186, Žabnica,
osebno
izkaznico,
št.
000272866.
gnw-163103
Stražišar Jernej, Pot v Dele 6, Rakek,
osebno
izkaznico,
št.
001020731.
gnk-162936
Šajtegel Gorazd, Obrtniška ul. 6,
Zreče, osebno izkaznico, št. 000451310.
gnu-163326
Šerbec Avguštin, Rožna dolina, Cesta
XV/9a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000391216. gni-162763
Šilar Saša, Slovenčeva ulica 111, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001172637.
gni-163238
Šiler Olga, Prebačevo 36, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001085375. gng-162765
Škof Marija, Naselje B. Kidriča 5,
Metlika, osebno izkaznico, št. 001114366.
gne-162792
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Škvarč Marjan, Preglov trg 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001425723.
gnr-163479
Šolar Matjaž, Pot v Danico 1, Bohinjska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001428100.
gnl-163285
Špendal Ana, Muljava 1A, Ivančna Gorica, osebno izkaznico, št. 000522236.
gnj-163537
Špoljar Sašo, Goriška 38, Velenje, osebno izkaznico, št. 000181933. gno-162857
Špringer Viktorija, Stari dvor 25,
Radeče, osebno izkaznico, št. 001063090.
gnc-162869
Štok Milan, Povir 43, Sežana, osebno
izkaznico, št. 001589790. gnb-162870
Štolfa Marjan, Komen 112A, Komen, osebno izkaznico, št. 001648340.
gnu-163526
Štrumelj Ljudmila, Partizanska cesta 26A,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000451327.
gnj-163512
Šturm Silvo, Na hribih 1, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 000306539. gns-163153
Šverc Rudolf, Lesarska cesta 47, Nazarje, osebno izkaznico, št. 001287893.
gnv-163100
Tašner Zlatko, Tibolci 24, Gorišnica, osebno izkaznico, št. 000915473. gnl-162785
Temlin Jožef, Vaneča 99A, Puconci, osebno izkaznico, št. 001803025.
gnn-163308
Tepeš Štefan, Puciharjeva ulica 35,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 001792731.
gnt-163127
Terzić Zvonimir, Bratovševa ploščad 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000203229.
gnd-163093
Tkalec Nada, Gabrje pri Ilovi Gori 4, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000653154.
gny-163572
Tonin Jernej, Albrehtova ulica 94,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 001791456.
gno-162757
Tratar Terezija, Bevkova 49, Radovljica, osebno izkaznico, št. 000086466.
gnl-162835
Trbovc Monika, Prvomajska ulica 6, Sevnica, osebno izkaznico, št. 000919243.
gno-163507
Trbovc Petra, Prvomajska ulica 6, Sevnica, osebno izkaznico, št. 000851317.
gnn-163508
Trbovc Tjaša, Prvomajska ulica 6, Sevnica, osebno izkaznico, št. 001667833.
gnl-163510
Tretjak Franc, Zadnikova 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000357707.
gnl-162760
Tržan Mojca, Lisce 27/a, Celje, osebno
izkaznico, št. 001101374. gnm-162834
Valentinčič Janja, Bičje 18, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001515802.
gnd-162918
Verwega Egmont, Gregorčičeva 4,
Brežice, osebno izkaznico, št. 000703897.
gnw-162824
Veselič Janez, Velika sela 4, Adlešiči,
osebno
izkaznico,
št.
000794077.
gnc-163319
Veselko Marija, Stari trg 19, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001559516.
gnu-163551
Videmšek Andrej, Breg ob Savi 66,
Mavčiče, osebno izkaznico, št. 000941696.
gnl-163310
Vranc Marko, Nova Cerkev 21/c, Nova
Cerkev, osebno izkaznico, št. 000098816.
gnn-163108
Vranić Saniel, Vojkova 91, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001561054.
gnq-163555
Vrečko Milena, Smrtnikova 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001289617.
gnx-163223
Vrhunc Mulej Marjetka, Studenčice 10A,
Lesce, osebno izkaznico, št. 001114570.
gnv-162800
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Vudler Slavica, Regentova 12, Maribor, osebno izkaznico, št. 000166551.
gno-162832
Zaletel Miha, Trstenik 107, Golnik, osebno izkaznico, št. 001316374. gnv-162854
Zavrl Ana, Zgornje Bitnje 117, Žabnica,
osebno
izkaznico,
št.
001120378.
gnf-162791
Zdešar Maja, Brezje pri Dobrovi 32, Dobrova, osebno izkaznico, št. 000270720.
gnh-162839
Zidar Gaber Maksimiljan, Ulica Metoda
Mikuža 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000789619. gnv-162850
Zupančič Danica, Spodnji Rudnik, Cesta I/14, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000519044. gnp-162831
Zupančič Jože, Loke 28, Tabor, osebno
izkaznico, št. 001442096. gnt-163502
Žgavec Dubravka, Slovenska cesta
23, Spodnja Idrija, osebno izkaznico, št.
000227541. gng-163490

Vozniška dovoljenja
Ačko Peter, Kostanjevec 14, Zgornja
Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 101093839, reg. št. 20101, izdala UE Slovenska Bistrica. m-1089
Ambrož Andrej, Mlaška cesta 6, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1972743, reg. št. 13207, izdala UE
Kranj. gnm-163109
Arh Tadić Matjaž, Brodarjev trg 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BCEGH, št. S1797515, reg. št.
63408. gnx-163548
Avbelj Klemen, Cimermanova ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1482068, reg. št. 243732, izdala UE
Ljubljana. gni-163488
Babić Dijana, Ulica Marjana Jerina 12,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1702900, reg. št. 50491. gny-163322
Banko Nataša, Vodiška cesta 71, Vodice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1065532, reg. št. 210281, izdala UE Ljubljana. gnb-162945
Barukčič Mirjana, Tržaška 34A, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
14271, izdala UE Postojna. gno-163007
Belak Tomaž, Poženelova 9, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S9817.
gnz-163496
Benkovič Katarina, Pod vinogradi 18,
Straža, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 39628, izdala UE Novo mesto.
gnf-163216
Beriša Šemsija, Krekova 8, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1127849, reg. št. 111559, izdala UE Maribor.
gnf-163316
Bitenc Primož, Sejmiška 36, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 2056889, reg. št. 35022, izdala UE
Domžale. gno-163257
Bojanc Marjeta, Vodnikova cesta 96, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S14173, reg. št. 167643. gns-163228
Borovnik Jelka, Rečica 9, Rečica ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, reg. št. 9963. gnj-163337
Božič Andrej, Mali Podlog 24, Leskovec pri Krškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 16364, izdala UE Krško.
gnp-163231
Bračko Ivan, Krčevinska 42, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1472748, reg. št. 56843, izdala UE Maribor.
gnu-162876

Bregar Natalija, Rimska cesta 81,
Šempeter v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 2127638, izdala
UE Žalec. gng-163440
Brelih Tadeja, Vas 70, Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11303, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnb-163495
Brglez Tina, Črešnjevec 140, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001499029, reg. št. 23111, izdala UE Slovenjska Bistrica. gnr-163404
Broćić Sandi, Senožeti 108, Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 2033456, reg. št. 71968, izdala
UE Ljubljana. gnz-163421
Burgar Robert, Plešivica 60, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S1825993, reg. št. 261398. gnc-163444
Burja Dejan, Ulica bratov Učakar 126,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S2027285, reg. št. 250097. gnu-162926
Butkovič Peter, Trebeče 38, Bistrica ob
Sotli, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
reg. št. 19832, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnd-162893
Cizrl Petra, Titova cesta 114, Senovo,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
21450. gni-162738
Cotter Ivan, Lendavska ulica 25A, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. S1605171,
reg. št. 17123. gnf-163041
Cuderman Jožica, Spodnji brnik 98, Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S420131, reg. št. 5265, izdala UE Kranj. gnw-163449
Čepon Janez, Pako 44, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BFGH, reg. št. 3473, izdala UE Vrhnika. gnp-163260
Čuček Matej, Šarhova ulica 28, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1760158, reg. št. 220217. gnz-163121
Ćehajić Vedran, Jarška cesta 36, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1708757, reg. št. 237605, izdala UE Ljubljana. gnp-163506
Dimic Zdravko, Spodnji Rudnik I/7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 1708348, reg. št. 13713, izdala UE
Ljubljana. gns-163028
Dobovičnik Rok, Celovška 140, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 350cc,
BGH, št. S1526456, reg. št. 248351.
gnw-163099
Drakulić Nikola, Dražgoška ulica 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1565869, reg. št. 249235. gnc-163469
Dular Dušan, Jurka vas 33, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
753221, reg. št. 7628, izdala UE Novo mesto. gnx-162823
Egart Anže, Praprotno 18, Selca,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 29848,
izdala UE Škofja Loka. gnf-163266
Fartek Franc, Srakovci 38, Cankova,
vozniško dovoljenje, št. S1605606, reg. št.
8048. gnx-163023
Fartek Frida, Martjanci 107, Martjanci,
vozniško dovoljenje, št. S839288, reg. št.
26265. gnk-162736
Ferenčak Domen, Fabianijeva ulica 45,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1716727, reg. št. 258248.
gnz-163221
Filip Bojan, Zagrad 63, Prevalje, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 200, izdala
UE Ravne na Koroškem. gno-163182
Frajdl Damjan, Otiški vrh 113A, Šentjanž
pri Dravogradu, vozniško dovoljenje, reg. št.
6110. gnt-163527
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Frank Janja, Miklošičeva ulica 2/d,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000781355, reg. št. 24368, izdala UE
Domžale. gnz-163246
Frigelj Kristjan, Pod Ježami 22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1592758, reg. št. 253835. gnh-162939
Gashi Besnik Bojan, Šentvid pri Lukovici
33, Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. H,
št. S000064983, reg. št. 25530, izdala UE
Domžale. gnq-162930
Gladovič Daria, Liminjanska 8, Portorož
– Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI31109, reg. št. 9488, izdala UE Piran.
gns-163428
Gochiyaev Artur, Stavropolska 45,
Čerkesk, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1587917, reg. št. 249231. gnd-163043
Gombač Sonja, Zelena ulica 4, Izola –
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7767, izdala UE Piran. gnq-162730
Gornik
Jernej,
Grabrovec
15,
Metlika, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S001320585, reg. št. 5607, izdala UE
Metlika. gng-163040
Govejšek Martina, Pongrac 115, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 792760,
izdala UE Žalec. gnw-163324
Grbić Siniša, Oljčna pot 6, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. SI 62928, reg. št. 44726,
izdala UE Koper. gnc-163169
Gričar Gregor, Avgustinčičeva ulica 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1372160, reg. št. 218244, izdala UE
Ljubljana. gnf-163241
Grivec
Aleš,
Kolodvorska
13,
Ormož, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 8625, izdala UE
Ormož. gng-162865
Grošel Alenka, Šentlovrenc 14, Velika
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7553, izdala UE Trebnje. gnx-163073
Guček Bogdan, Nušičeva 2/b, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
31392, izdala UE Celje. gnx-162873
Gvardjančič Stanislava, Bratovševa
ploščad 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S516259, reg. št. 16794.
gnb-163470
Hafner Romana, Dole pri polici 69, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1731919, reg. št. 14639, izdala UE Grosuplje. gny-163247
Handanović Safet, Škerjančeva ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S1707979, reg. št. 188972. gne-163067
Hartman Jožef, Suška cesta 52, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 969, izdala UE Škofja Loka. gnn-163158
Hartman Vižintin Jožica, Močilnikarjeva
ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 2035806, reg. št. 139117, izdala UE Ljubljana. gnv-162950
Hernah Judita, Puščava 9/a, Ruše, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 1650032, reg.
št. 149, izdala UE Ruše. m-1117
Hillmayr Jana, Škrabčeva ulica 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1798216, reg. št. 87710, izdala UE Ljubljana. gnm-163059
Holc Damjan, Mladinska ulica 9, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
reg. št. 6216, izdala UE Gornja Radgona.
gnb-163020
Horvatič Ivica, Zagojiči 22, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1016759,
izdala UE Ptuj. gnb-163170
Hrast Janka, Čiginj 50, Tolmin, vozniško
dovoljenje, št. S1977451, izdala UE Tolmin.
gnp-163206

Ilič Ivica, Čufarjeva 6, Vojnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S1562254, reg. št.
34194. gnd-163493
Intihar Boris, Vodovodna pot 43,
Rakek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001344579, reg. št. 11058. gne-163542
Janežič Tivadar Darinka, Berdajsova ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S 1777004, reg. št.
18058, izdala UE Ljubljana. gnw-162799
Jerič Bojan, Mali vrh 7A, Mirna Peč,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
30381, izdala UE Novo mesto. gnn-163008
Jermol Ana, Čiginj 42, Tolmin, vozniško
dovoljenje, št. S1554957, izdala UE Tolmin.
gnt-163202
Jovičević Savo, Majde Vrhovnikove ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BFGH, št. S 1716013, reg. št.
116585, izdala UE Ljubljana. gnu-163476
Kancler Olga, Sp. Polskava 237, Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
707923, reg. št. 6273. gne-163142
Keržan Jožica, Krumperška 40, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S002103937, reg. št. 21785, izdala UE
Domžele. gnk-163561
Keuc Edita, Pod hribom 4/a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
304537, reg. št. 95838, izdala UE Maribor.
gnq-162955
Klinc Demijan, Ulica Metoda Mikuža 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1365873, reg. št. 224956, izdala UE
Ljubljana. gno-163532
Klobasa Marjan, Radgonska cesta 3,
Sv.trojica v Slov.goricah, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BFGH, št. S001885342,
izdala UE Lenart. gnz-162996
Knapič Igor, Rožna ulica 10, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13071, izdala UE Vrhnika. gnp-162956
Knez Mirjana, Strunjan 86, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI31995, reg. št. 7543. gnd-163168
Kolenc Ana, Potok pri Vačah 4, Vače,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1652572, izdala UE Litija. gnc-162919
Kovač Vesna, Pleteršnikova ulica 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1136363, reg. št. 91272, izdala UE
Ljubljana. gny-163272
Kovačič Olga, Heroja Zidanška 7, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
167078, reg. št. 44589, izdala UE Maribor.
gnf-162816
Kozelj Alojz, Hotemaže 16, Preddvor,
preklic duplikata vozniškega dovoljenja, kat.
BFGH, št. S 1497791, reg. št. 4743, izdala
UE Kranj. gng-162723
Kožuh Gregor, Velesovska cesta 85,
Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1194434, reg. št. 49129, izdala UE Kranj.
gnd-163568
Krabonja Alenka, Podgorci 48, Podgorci, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
6809, izdala UE Ormož. gno-163407
Kramberger Roman, Dupleška 313, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BHGF, št. S 2045832, reg. št. 60623, izdala
UE Maribor. gng-163340
Kratner Adolf, Rožengrunt 15, Sv.Ana v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S1513496, reg. št. 2602. gnh-163189
Kravanja Boris, Tbilisujska ulica 28, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
447841, reg. št. 37480, izdala UE Ljubljana.
gno-163057
Krulc Aleš, Kapele 43, Kapele, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 16454, izdala
UE Brežice. gnn-163083
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Kump Dunja, Stenica 9, Vitanje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 131311.
gnr-163329
Lapanja Mirja, Vojkova cesta 91, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S40516, reg. št. 181527. gnf-163120
Lazarova Natalija, Cesta talcev 53,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1194740, reg. št. 48873, izdala UE Kranj.
gnv-162900
Lenart Davorin, Mestni vrh 12, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S1440335,
izdala UE Ptuj. gnt-163177
Lenič Jože, Lipova ulica 4A, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S001819564, reg. št. 16522, izdala UE
Domžale. gnr-163454
Lepoša Andrej, Vogričeva 23A, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1813033, reg. št. 11803. gnt-163002
Ličen Robert, Branik 190, Branik,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
28412. gny-162997
Lipovšek Tanja, Pot v konjsko 3, Vojnik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1785770, reg. št. 50867. gnm-162984
Lovrenčič Radmila, Bevkova 7, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
2015028, izdala UE Žalec. gnp-163006
Lovšin Anton, Dolenji Lazi 16, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št.
8279, izdala UE Ribnica. gnc-162844
Lukman Urška, Predoslje 129/b, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1497434, reg. št. 54208, izdala UE Kranj.
gnb-162720
Magajna Denis, Ukmarjeva 4, Portorož
– Portorose, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. SI65451, reg. št. 8302,
izdala UE Piran. gnv-163275
Malek Ivan, Jiršovci 50, Destrnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1099529,
izdala UE Ptuj. gnr-163004
Maležič Peter, Gorenjska cesta 37, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 2555, izdala UE Ribnica. gns-162778
Marinček Ivan Andrej, Na Jami 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S611599, reg. št. 113832. gnf-163066
Medvešček Liljana, Gradnikova 28, Kanal, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
1800, izdala UE Nova Gorica. gnw-162724
Mlakar Alojz, Petrovče 163/a, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
1448636, izdala UE Žalec. gnd-163518
Mlakar Dušan, Na Boč 32, Poljčane,
vozniško dovoljenje, kat. BCHG, št. S
001247851, reg. št. 15930, izdala UE Slovenska Bistrica. m-1086
Mom Ljudmila, Planica 24/b, Fram,
vozniško dovoljenje, kat. BGHF, št. S
1378713, reg. št. 18694, izdala UE Maribor.
gnb-162820
Mozetić Davorin, Ul. 30. divizije 18,
Solkan, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, reg. št. 20828, izdala UE Nova Gorica.
gnh-162739
Mozetić Urška, Ul. 30. divizije 18,
Solkan, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 42936. gnd-162743
Natlačen Stojanović Katarina, Matjaževa
ulica 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1573081, reg. št. 16471, izdala
UE Ljubljana. gnf-162766
Nemac Srečko, Puče 1B, Šmarje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/g BGH,
št. S1858495, reg. št. 10056, izdala UE Koper. gnt-163027
Nijić Tahvida, Podbrdo 49, Podbrdo,
vozniško dovoljenje, št. S156391, izdala UE
Tolmin. gno-163207
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Novak Igor, Brezje 12, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
18010, izdala UE Novo mesto. gnu-162751
Novinšek Jože, Ronkova 16, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 10782. gnu-162901
Obretan Marjan, Strojna 23, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
18655, izdala UE Ravne na Koroškem.
gns-162728
Olaj Saša, Ul. H. Mohorja 14, Lendava
– Lendva, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 10247, izdala UE Lendava. gny-162972
Padežnik Slavica, Mizarska 31C, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 10971. gnw-163174
Pantner Simona, Završe 96, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
reg. št. 17893. gnt-162902
Pavlin Natalija, Glogovica 21/a, Šentvid
pri Stični, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1167967, reg. št. 19846, izdala UE Grosuplje. gnr-163529
Pavlovič Jožef, Trg svobode 4, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
491006. gnl-163335
Pečnik Sebastjan, Prešernova ulica 6,
Sevnica, vozniško dovoljenje, št. S 1875570,
reg. št. 10333. gny-163097
Peklar Miroslav, Orehovski vrh 48, Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 6555, izdala UE Gornja Radgona. gng-162715
Perkolič Katja, Koroška 14, Kranjska
Gora, vozniško dovoljenje, št. S 1176451,
izdala UE Jesenice. gnf-162716
Petek Janez, Dornava 88D, Dornava, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S1770995, izdala UE Ptuj. gne-162892
Petrović Rade, GHradišnikova 18, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BCGH, reg. št. 12094, izdala UE Vrhnika.
gnx-163573
Pintar Ivana, Tominčeva 11, Solkan,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 47544,
izdala UE Nova Gorica. gng-163415
Pirnat Barbara, Trebinjska cesta 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h BGH, št. S 1710761, reg. št. 205563,
izdala UE Ljubljana. gnt-162827
Planinšek Karel, Soussenska ulica 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S1779926, izdala UE Ljubljana.
gnf-163566
Planinšek Mitja, Levčeva ulica 14,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1780359, reg. št. 28588,
izdala UE Domžale. gnr-162929
Prezelj Barbara, Podgorje 29, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
980212, reg. št. 12905, izdala UE Kamnik.
gno-162807
Primožič
Marijan,
Plavje
37,
Škofije, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BCEFGH, št. S1900036, reg. št.
12258. gnb-163195
Radman Nina, Trubarjeva cesta 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h GH, št. S 1873558, reg. št. 260961,
izdala UE Ljubljana. gnn-163233
Rapoša Andrej, Einspielerjeva 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
813671, reg. št. 103114, izdala UE Ljubljana. gnh-163039
Rapoša Branka, Einspielerjeva 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
813672, reg. št. 103113, izdala UE Ljubljana. gni-163038
Remec Aleš, Ulica bratov Debevc 7, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11871, izdala UE Vrhnika. gnm-163134
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Remec Irena, Istrskega odreda 12,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 22017, reg. št. 8730, izdala
UE Piran. gne-162717
Resman Janez, Cesta na Jezerca
132, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S1941306, reg. št. 10494.
gnb-162745
Retuznik Ana, Potoki 27, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, št. S1788663, izdala
UE Jesenice. gnr-163179
Rifelj Rudolf, Trška gora 26A, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S309795, reg. št. 7977. gnv-162750
Rižnar Jasmina, Ulica Pohorskega bataljona 3, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1560702, reg. št. 121204, izdala
UE Maribor. gnw-162749
Rotar Heda, Prapretno 40A, Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 2367, izdala UE Hrastnik. gnv-163025
Rottmann Gorazd, Masarykova 26, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 350ccm
BCGH, št. S 1534021, reg. št. 112122, izdala UE Maribor. gnp-163081
Rudolf Adolf, Šalka vas 64, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11601, izdala UE kOČEVJE. gnj-162912
Rupnik Maksimiljan, Kalce 32, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
3666, izdala UE Logatec. gnp-162781
Selišnik Aleš, Pahorjeva 30, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI41716, reg. št. 43020. gni-163013
Slana Danijel, Mota 60, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. HBFGH, št.
S00172051, reg. št. 12505. gnr-162754
Stenšak Damjan, Breg ob Savi 81, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1634828, reg. št. 39942, izdala UE
Kranj. gni-162988
Sterle Matic, Pameče 55, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
1348936. gnd-162718
Stražišar Jernej, Pot v Dele 6, Rakek,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S384300, reg. št. 8443, izdala UE Cerknica. gnl-162935
Stropnik Dominka, Janeče 17, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 10692, izdala UE Ravne na
Koroškem. gne-163017
Stropnik Peter, Florjan 63, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1313005, reg. št. 9394, izdala UE Velenje.
gno-163307
Šarkezi Zvonko, Stara ulica 20, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. S1896077,
reg. št. 31296. gnz-162721
Šilar Saša, Slovenčeva ulica 111, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1491518, reg. št. 220029, izdala UE Ljubljana. gnj-163237
Šiler Olga, Prebačevo 36, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 51265, reg. št.
7578, izdala UE Kranj. gnh-162764
Škof Marija, Naselje B. Kidriča 5,
Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000009660, reg. št. 38835, izdala UE
Metlika. gns-162753
Škrlec Robert, Brezje pri Veliki dolini
18, Jesenice na Dolenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 15044, izdala UE
Brežice. gns-162978
Šmalc Gregor, Livold 45A, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1546220, reg. št. 12853, izdala UE
Kočevje. gnr-163029
Šolar Matjaž, Pot v Danico 1, Bohinjska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1660432, reg. št. 24231. gns-163203

Štefanec Nina, Ul. 5. prekomorske 6,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1016795, izdala UE Ptuj. gnw-162999
Šter Luka, Strahinj 91A, Naklo, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S1405056, reg. št.
53102, izdala UE Kranj. gnn-163408
Štinek Gordana, Šmiklavž 7A, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
G, reg. št. 14496, izdala UE Slovenj Gradec.
gnq-163430
Štuhec Luka, Ljubljanska cesta 29, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1562060, reg. št. 49345. gnx-163098
Šturm Silvo, Na hribih 1, Tolmin, vozniško
dovoljenje, št. S64419, izdala UE Tolmin.
gny-163022
Šuta Alenka, Kremberk 59, Sv.Ana v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S2119311, reg. št. 6903,
izdala UE Lenart. gnm-163009
Švegel Irena, Lon 5, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S000237252, reg. št.
4367, izdala UE Tržič. gnj-162887
Tašner Zlatko, Tibolci 24, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S1693602, izdala UE Piran. gnp-162731
Tepeš Štefan, Puciharjeva ulica 35,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1501974, reg. št. 245437. gns-163128
Terzić Zvonimir, Bratovševa ploščad
2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S001192934, reg. št. 168082.
gne-163092
Tkalec Nada, Gabrje pri Ilovi Gori 4,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1930075, reg. št. 29372,
izdala UE Grosuplje. gnz-163571
Tonin Jernej, Albrehtova ulica 94,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1454901, reg. št. 243402. gnp-162756
Ujčič Emil, Cesta na Markovec 29, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. SI24511, reg. št. 11865, izdala
UE Koper. gnk-163161
Vauhnik Tatjana, Dupleška cesta 116,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1177918, reg. št. 109336, izdala UE Maribor. gng-162815
Verdel David, Zavrh pri Galiciji 9,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1757004, izdala UE Žalec. gni-162863
Vezovnik Natalija, Sv. Primož na pohorju
67/b, Vuzenica, vozniško dovoljenje, kat.
GH, reg. št. 11215. gnt-163327
Vrčkovnik Roman, Gosposka 9, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BCGH, št. S 1910540, reg. št. 74669, izdala
UE Maribor. gnz-162871
Vrhunc – Mulej Marjetka, Studenčice
10A, Lesce, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S0660677, reg. št. 12136. gng-162740
Zarić Aleksa, Viška cesta 49/c, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1759973, reg. št. 140542, izdala UE
Ljubljana. gnf-162916
Zidar Gaber Maksimiljan, Ulica Metoda
Mikuža 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, št. S 1866771, reg. št.
263823, izdala UE Ljubljana. gnw-162849
Zidi Nexhbidin, Slekovčeva ulica 19, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S1766776, reg. št. 107, izdala UE
Maribor. gnv-162975
Zorič Branko, Ivandol 6c, Leskovec pri
Krškem, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
reg. št. 18222. gnj-162862
Zoubek Miha, Stranska vas 46, Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1759545, reg. št. 258586. gnh-162864
Žugić Milan, Ulica Vide Pregarčeve 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
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št. S 1823636, reg. št. 79536, izdala UE Ljubljana. gnq-162755
Žumer Dušan, Hajdoše 7A, Hajdina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1169584,
izdala UE Ptuj. gnp-163406
Žumer Jaka, Ul. Milene Korbarjeve 32,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1259219, reg. št. 42416. gnt-163427
Župec Mateja, Zg. Ščavnica 112, Sv.Ana
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S1466926, reg. št. 11825, izdala UE Lenart. gns-163178

Zavarovalne police
Ahmetaj Sadik, Ptujska 183A, Maribor,
zavarovalno polico, št. 254225, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. m-1104
Berisha Gjeladin, Stara cesta 15, Hoče,
zavarovalno polico, št. 193235, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. m-1111
Bračko Silva, Plintovec 14, Zgornja Kungota, zavarovalno polico, št. 672808, izdala
zavarovalnica Slovenica. m-1126
Bregar Gertruda, Ljubljanska cesta 28,
Celje, zavarovalno polico, št. 638091, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnh-163439
Dragan Alenka, Golobinjek 26, Mirna
Peč, zavarovalno polico, št. 00101739824,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d..
gnz-163196
Glinik Simon, Tribej 8/a, Libeliče, zavarovalno polico, št. 189227, izdala zavarovalnica Tilia. m-1087
Hadner Tomaž, Pod hribom 11, Ruše,
zavarovalno polico, št. 227338, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. m-1103
Hribar Zvonko, Vrhpolje pri šentvidu
7/a, Ivančna Gorica, zavarovalno polico, št. 182165, izdala zavarovalnica Tilia.
gnk-163211
JA – NE d.o.o., Komanija 1, Dobrova,
zavarovalno polico, št. 542442, izdala zavarovalnica Slovenica. gnu-163251
Koren Darja, Sp. polskava 238, Pragersko, zavarovalno polico, št. 3095326, izdala zavarovalnica zavarovalnica Maribor.
m-1092
Kramer Jurij, Staretova ulica 14, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 219855, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnp-163456
Krstić Jurij, Trdinova 7/a, Maribor, zavarovalno polico, št. 3040180, izdala zavarovalnica Maribor. m-1121
Lep Boris, Obrežna ulica 21, Maribor,
zavarovalno polico, št. 00101762629, izdala
zavarovalnica Slovenica. m-1129
Lončarič Zvezdana, Delavsko naselje
23, Maribor, zavarovalno polico, št. 248919,
izdala zavarovalnica Tilia. m-1139
Plankar Andrej, Šentvid pri stični 56/a,
Šentvid pri Stični, zavarovalno polico, št.
AO 719216, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnh-163164
Pokorn Boris, Smoleva 2, Železniki, zavarovalno polico, št. AO659616, izdala zavarovalnica Slovenica. gny-162722
Ristić Milan, Bratovčeva ploščad 10, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 40189711,
izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnf-163466
Savanović Jovan, Savlje 66, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 00101560937, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnq-163480
Urh Boris, Podvrh 5, Poljane nad Škofjo
Loko, zavarovalno polico, št. AO683403,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d..
gni-162888
Vidovič Milena, Reševa ulica 28, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 00101690989, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gnf-163016

Št.

Spričevala
Adamič Grega, Nazorjeva ulica 10,
Kranj, spričevalo 1. letnika Nižje poklicne
šole Cene Štupar. gnn-162733
Agić Špelca, Ledarska ulica 24, Ljubljana, obvestilo o uspehu 2. letnika SGGEŠ v
Ljubljani, izdano leta 2004. gnx-163298
Ambrožič Mateja, Zdravkova ulica 12,
Maribor, indeks, št. 51040106, izdala Fakulteta za kmetijstvo v Mariboru. m-1124
Ana – Ajvi Marega, Mlinska p0ot 12, Ljubljana, indeks, št. 20202615, izdala Pravna
fakulteta v Ljubljani. gnv-163525
Baltić Anita, Sostrska cesta 10/j, Ljubljana, spričevalo 1. letnika ŠCL- splošna in
strokovna gimnazija v Ljubljani, izdano leta
2003. gns-163053
Beganović Edita, Zvezda 2, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2003. gnk-163486
Begić Eldar, Ljubljanska cesta 9B, Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Domžale – smer strojni mehanik.
gnl-163560
Benčič Agica, Jevnica 23, Kresnice, spričevalo o končani OŠ Litija, izdano leta 1975, izdano na ime Štros Agica.
gnj-162812
Berčič Anja, Janežičeva 25, Ljubljana,
spričevalo 8. razred OŠ Prule, izdano leta
2002. gny-163122
Berčič Anja, Janežičeva 25, Ljubljana,
spričevalo 1. letnik Škofijske klasične Gimnazije, izdano leta 2003. gnx-163123
Bergles Niko, Zg. Korena 32/a, Zgornja Korena, spričevalo 3. letnika Šole za
gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta
2003. m-1116
Bizjak Andraž, Šmartno 60, Šmartno pri
Slov.Gradcu, spričevalo 1. letnika trgovske
šole. gnn-162883
Bohorč Andrej, Mrčna sela 32, Koprivnica, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje elektro šole, Krško, izdano leta 1991 in 1992.
gnn-163033
Bombek Romana, Mihovci 70A, Velika Nedelja, spričevalo 1. in 2. letnika
SŠGT Radenci, izdano leta 1991 in 1992.
gnk-163411
Borak Natalija, Goričak 42A, Zavrč,
spričevalo Srednje ekonomske šole Ptuj.
gnv-162725
Borisov Maša, Moškričeva ulica 37, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 2003. gnj-163062
Bošnjak Mladen, Vrškova 36A, Hrvaška,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne kovinarske šole Črnomelj, za poklic ključavničar,
izdano leta 1983. gnk-162886
Brdnik Tea, Zeče 39, Slovenske Konjice, spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske
šole v Mariboru, izdano leta 2004. m-1114
Brudar Miha, Pod Gozdom 18, Jesenice, spričevalo 3. letnika SESŠ Kranj.
gnj-163187
Brumec Doroteja, Partizanska ulica 53,
Slovenska Bistrica, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje ekonomske šole v Slovenjski Bistrici, izdano leta 2001 in 2002. m-1098
Budna Franc, Mrzla planina 33A, Zabukovje, spričevalo 2. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem, izdano leta 2004.
gnj-162737
Cecelja Nedeljko, Iztokova 12, Maribor,
spričevalo 3. letnika SKSŠ v Mariboru, izdano leta 1992. m-1112
Cimprič Luka, Kunaverjeva 4, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Ljubljana
Šiška, izdano leta 2003. gny-162922
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Cimprič Luka, Kunaverjeva 4, Ljubljana,
obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije Ljubljana Šiška, izdano leta 2003. gnx-162923
Čehajić Ibrahim, Stipoviči bb, Zavidoviči,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gradbena šole v Ljubljani – zidar, izdano leta
1983. gnj-163162
Čehovin Nina, Ozeljan 67B, Šempas,
spričevalo 1. in 2. letnika trgovske šole v
Novi Gorici. gnh-163214
Čerčinovič Branka, Ulica Staneta Severja 16, Maribor, diplomo Srednje ekonomske
šole v Mariboru, izdana leta 1986. m-1120
Čerpes Žiga, Cesta zmage 62, Maribor,
maturitetno spričevalo II. Gimnazije Maribor,
izdano leta 2004. m-1099
Črešnovar Irenca, Log 28B, Hrastnik,
spričevalo 1. letnika Srednje tehniške
in strojne šole šolskega centra Celje.
gnr-162729
Ćeman Denis, Ižanska 400S, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Prežihov Voranc.
gny-163447
Dakić Aleksandra, Cesta 1. Maja 26, Hrastnik, obvestilo o uspehu pri maturi poklicni,
poslovno komercialne šole Celje, izdano
6. 7. 2004. gnp-163431
Debeljak Marko, Podbrezje 150, Naklo,
spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske
šole, izdano leta 2001. gng-162890
Debeljak Marko, Podbrezje 150, Naklo,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole, izdano leta 2003. gnf-162891
Dergan Matjaž, Marija Gradec 80, Laško,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kovinarske, strojne in metalurške šole, št. 116,
izdano leta 1992. gnu-163001
Despotović Slađana, Cesta v Zeleni log
10/a, Ljubljana, spričevalo 7. in 8. razreda
OŠ Izobraževalnega centra Cene Štupar,
izdano leta 1993 in 1994. gnu-162976
Dežman Martin, Moše 12A, Smlednik,
spričevalo o zaključnem izpitu 1., 2. in 3.
letnik Srednje kovinarske in cestnoprometne
šole Škofja loka, izdano leta 1996, 1997 in
1998. gnt-163227
Djordjevič Kamenik, Šaleška 18/d,
Velenje, spričevalo 1. in 2. letnika SŠTP
v Ljubljani, izdano leta 2001 in 2002.
gnr-163204
Dobrovoljc Antonija, Žerovnica 31,
Grahovo, indeks, Srednje šole STNŠ Postojna leto izdaje 1984 na ime Primožič Antonija. gns-162903
Dolenc Vesna, Vodovodna 15, Selnica
ob Dravi, spričevalo o končani OŠ Radlje ob
Dravi, izdano leta 1986. gnn-163333
Dolničar Mihael, Toplarniška ulica 9,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Tehniške šole za elektrotehniško stroko,
izdano leta 1969. gnc-163119
Domiter Brunc, Obrežna 16, Maribor,
maturitetno spričevalo in spričevalo od 1 do
4. letnika Umetniške gimnazije, izdano leta
2000, 2001, 2002 in 2003. m-1128
Domiter Bruno, Obrežna 16, Maribor,
maturitetno spričevalo in spričevala od 1 do
4. letnika Srednje elektro, računalniške šole
v Mariboru1996 do 1999. m-1127
Draksler Tadej, Kališka 19, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu SKCPŠ
Škofja Loka, št. 208-IV/91, izdano leta 1991.
gne-163442
Džemaili Nedžat, Koroška cesta 26, Maribor, spričevalo 1. in 2. razreda OŠ Prežihov
Voranc. m-1119
Đukić Petra, Jakčeva ulica 43, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, izdano leta
2004. gnd-162768
Đurković Zoran, Vodnikova cesta 64,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
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gostinskešole v Ljubljani, izdano leta 2002.
gnx-163248
Ereiz Mario, Kolodvorska ulica 4, Divača,
spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene
šole v Izoli, izdano leta 2003. gnd-163118
Erić Predrag, Jenkova 19, Velenje,
spričevalo o končani šoli za mehanika in
voznih sredstev. gnc-162819
Faganel Tamara, Ozeljan 63, Šempas,
spričevalo o končani OŠ Šempas, izdano
leta 1982. gnh-162714
Fartek Aleš, Kočna 9A, Blejska Dobrava,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednja ekonomska turistična šola Radovljica, izdano
leta 2001. gni-163163
Ferk Petra, Gradiška 92, Pesnica pri Mariboru, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje živilske šole v Mariboru, izdano leta
1990. m-1115
Firbas Polonca, Zg. Gasteraj 26, Jurovski
Dol, spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne
šole Maribor, izdano leta 19996. m-1097
Gabrovec Darinka, Blagovica 31, Blagovica, spričevalo 4. letnika Srednja šola
Rudolfa Maistra Kamnik – smer ekonomski
tehnik, izdano leta 1991. gnb-163570
Gajić Nina, Kamnik pod Krimon 3/d, Preserje, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 2000 in
20001. gnb-162920
Globočnik Dušan, Zagorica pri Rovah
7, Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 3. letnika Srednje agroživilske
šole v Ljubljani – živilec, mesar, izdano leta
1996. gnm-162759
Gojak Andreja, Ul. Nika Šturma 10,
Sežana, spričevalo o zaključnem izpitu, 4. in
3. letnik SŠ Kosovela, Ekonomska, izdano
leta 1998, 1999 in 2000. gnp-163181
Gojković Svetlana, Polanškova ulica 27,
Ljubljana, indeks, št. 11010095, Visoka šola
za zdravstvo. gnw-163224
Golob Miran, Benediški vrh 50, Benedikt,
spričevalo o zaključnem izpitu OŠ Benedikt,
izdano leta 1980. m-1145
Golob Samanta, Prešernova cesta 5D,
Izola – Isola, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Frizerske šole Koper, izdano leta 1996,
1997 in 1998. gnu-163426
Gologranc Darinka, Dobja vas 178, Ravne na Koroškem, indeks, izdala Gostinska
šola Slovenj Gradec. gnc-162719
Gorenc Mirko, Cesta Brigad 6, Novo mesto, spričevalo 4. letnika Gradbeno tehnične
šole v Novem mestu, izdano leta 1982.
gny-162897
Gorjup Helena, Trboje 61, Kranj,
spričevalo 3. letnika BTŠ Kranj, živilski tehnik. gnr-163429
Gorjup Rok, Ljubljanska cesta 6, Grosuplje, spričevalo 4. in 5. letnika Srednje
ekonomska šola Ljubljana – smer trgovska
akademija. gnu-163255
Gorjup Rok, Ljubljanska cesta 6, Grosuplje, maturitetno spričevalo Srednja ekonomska šola – smer trgovska akademija,
izdano leta 1997. gnp-163460
Grabeljšek Tamara, Dešen 9, Domžale,
spričevalo 3. letnika Šolski center za ekonomijo, pošto in telekomunikacijo, izdano leta
2003. gng-163565
Gradišek Boštjan, Topniška ulica 45, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje glasbene šole Ljubljana, izdano leta
1996. gnh-163464
Grobelnik Vili, Vine 12, Nova Cerkev,
spričevalo 8. razreda OŠ Dobrava, izdano
leta 1978. gnn-162983
Grofelniik Aleksandra, Ulica talcev 3,
Šoštanj, indeks, št. 04026672, Visoka upravna šola. gnc-163219
Grošič Hida, Praprošče 11, Litija,
spričevalo Srednje gostinske šole za leto
92/93, izdano leta 1993. gns-162878
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Gržentič Peter, Cesta na Markovec 28,
Koper – Capodistria, spričevalo 3. letnika
Tehnične Gimnazije, izdano leta 2002.
gno-162882
Guzej Simon, Dvor 12/a, Šmarje pri
Jelšah, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
kmetijske šole Šentjur. gnd-163443
Hadžet Reni, Mariborska cesta 91,
Orehova vas, spričevalo 1. leetnika Srednje
Šole Slovenjska Bistrica – smer ekonomski
tehnik, izdano leta 2000. m-1107
Hadžič Jasminka, Cesta maršala Tita
62, Jesenice, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Jesenice, izdano leta 1996.
gni-163213
Hiršman Andrej, Rožna pot 1, Koper
– Capodistria, maturitetno spričevalo in 4.
letnika Gimnazije Koper, izdano leta 1966.
gnz-163171
Hodžić Edin, Ragovska ulica 16, Novo
mesto, indeks, Srednje gradbene šole Ivana
kavčiča v Ljubljani. gnd-162943
Hohnjec Tadej, Pod cvingerjem 6, Dolenjske Toplice, spričevalo 2. letnika Srednje
strojne šole Novo mesto, izdano leta 2004.
gnt-162752
Hoič Mihaela, Maistrova ul. 13, Radlje ob
Dravi, spričevalo 1. in 2. lenika Srednje ekonomske šole v Mariboru, izdano leta 2001 in
2002. m-1094
Horvat Davorin, Rošnja 33, Starše,
spričevalo o končani OŠ 25. maja Starše,
izdano leta 1986. m-1136
Hrustl Mateja, Petrovče 204, Petrovče,
zaključno sprilčevalo SŠ Celeje – smer frizer. gnx-163423
Hudoklin Jernej, Lesarska cesta 15, Nazarje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za oblikovanje in fotografijo, izdano leta
2002. gns-162928
Hvasti Maja, Gorenjesavska 36, Kranj,
spričevalo Gimnazije Kranj za šolsko leto
2002/2003, izdano leta 2003. gnd-163418
Ivanc Nina, Podvin 160, Žalec, maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in 4. letnika I.
gimnazije v Celju. gnm-163334
Ivanjko Barbara, Kajakaška cesta 91,
Ljubljana, spričevalo od 1 do 7. razreda OŠ
Šmartno pod Šmartno goro. gnj-162762
Ivanušič Marta, Cesta padlih borcev
4, Črnomelj, indeks, št. 22050030, izdala
Fakulteta za šport v Ljubljani. gnx-163273
Jagar Denis, Kovinarska 13, Celje,
spričevalo 1. letnika Poslovno komercialna
šola Celje – smer Trgovec. gnt-162877
Jaklič Boštjan, Bevkova ulica 15, Vipava,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Postojna, izdano leta 1995. gnq-163180
Japelj Primož, Na Gulč 3, Notranje Gorice, spričevalo 3. letnika Aškerčeve gimnazije
v Ljubljani, izdano leta 2004. gnw-163524
Jelen Tina, Betajnova 65, Vrhnika,
spričevalo 1. letnika Srenje šole v Domžalah
– usnjarsko galanterijski tehnik, izdano leta
1996. gnc-162994
Jevnikar Peter, Dol pri Trebnjem 8,
Trebnje, indeks, št. 26105197, izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani.
gne-163517
Jovanović Snežana, Kolonija 1. maj 16,
Trbovlje, spričevalo o zaključnem izpitu 1.,
2. in 3. letnik Srednje frizerske šole v Celju.
gnq-163230
Judec Kaja, Kidričeva 4, Žalec, spričevalo
1. letnika Gimnazije Velenje, izdano leta
2002. gnf-163166
Jug Diana, Alojzija Travna 18, Jesenice, spričevalo 3. letnika Srednje šole jesenice – smer tehnik zdravstvene nege.
gnc-162998
Juvan Marta, Nad mlini 54, Novo mesto, potrdilo o opravljenem petem predmetu

na maturi, izdano leta 2003- likovna teorija.
gnw-163282
Kajzer Andro, Malejeva ulica 2, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo, izdano leta
1997. gnz-163071
Kamin Leon, Čatež 44, Velika Loka,
diplomo Srednješolskega centra Josip
Jurčič Ivančna Gorica, izdana leta 1989.
gnv-163050
Kapele Lisjak Karmen, Ob studenčnici
6, Ptuj, spričevalo 3. in 4. letnika SŠC Ptuj,
Ekonomski tehnik, izdano na ime Lisjak Karmen. gnv-163200
Karan Davor, Bohoričeva 11, Ljubljana,
spričevalo 7. razred devetletke OŠ Savsko
naselje. gnl-163089
Karmel Petra, Cvetlična ulica 9, Orehova vas, spričevalo o poklicni maturi Srednje
trgovske šole v Mariboru, izdano leta 2002.
m-1095
Kelhek Natalija, Kregarjeva 9, Brežice,
spričevalo 2. letnika Srednje šole Sevnica,
izdano leta 2003. gnm-163184
Kernel Mateja, Matenja vas 35, Prestranek, spričevalo o zaključnem izpitu in
3. letnika SEPŠ Koper, izdano leta 2004.
gnk-163186
Kešpert Gorazd, Brezje pri Poljčanah
29, Poljčane nad Škofjo Loko, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje policijske šole v
Tacnu, izdano leta 1994. gnk-163511
Kiauta Martin, Gosposvetska cesta 4,
Ljubljana, indeks, št. 20930081, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gng-162965
Klemenčič Zoran, Prešernova 11, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje elektro
šole v Mariboru. m-1137
Klopčič Klemen, Kraška ulica 16/a, Ljubljana, indeks, št. 18980606, izdala FF v
Ljubljani. gng-162940
Kneževič Darko, Velika Nedelja 2, Velika
Nedelja, spričevalo 1. letnika Ekonomske
šole Ptuj – smer podjetniško poslovanje,
izdano leta 1999. gnq-163405
Kobe Aja, Peričeva ulica 7, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnik Gimnazije Poljane,
izdano leta 1999 in 2000. gne-163117
Kočovski Petra, Bilečanska ulica 5, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole
Domžale – usnjarski konfekcionar, izdano
leta 1997. gnx-163523
Kolman Dejan, Mladinska 1, Izola – Isola, spričevalo o zaključnem izpitu in 4.letnika
Srednje ekonomske šole Koper – smer ekonomski tehnik. gnb-163420
Komprej Maja, Na Šancah 27, Ravne
na Koroškem, spričevalo 2. letnika Srednje
strokovne zdravstvene šole v Slovenj Gradcu. gnq-162880
Korošec Vladimir, Cesta na Roglo 17,
Zreče, indeks, št. 12110030471, Šolski
center Velenje, Višja strokovna šola.
gnd-163018
Korže Katja, Dunajska cesta 103, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Jožeta Plečnika v Ljubljani, izdano leta
2000. gng-163265
Košar Tomislav, Prijateljeva ulica 12, Ljubljana, diplomo za poklicne voznike, Šola
Ježica. gnm-162934
Kovač Katja, Tattenbachova 3, Slovenske Konjice, indeks, št. 93497906, Fakulteta
za strojništvo v Mariboru. m-1108
Kovač Marija, Brezovica 68, Velika Polana, indeks, Srednje zdravstvene šole
Rakičan. gny-162947
Kovačević Saša, Na Korošci 2, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta 2002.
gnn-162783
Kramžar Magda, Dolenjska cesta 150,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika srednje tr-
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govske šole – aranžerski tehnik v Ljubljani,
izdano leta 2002. gnc-163269
Kranjc Tina, Utik 84, Vodice, spričevalo
3. letnika Gimnazije Ljubljana Šiška, izdano
leta 2003. gnt-163102
Kričkovič Suzana, Robičeva ulica 6A,
Maribor, indeks, št. 3. Gimnazije Maribor
leto izdaje 1989. gnk-163011
Krk Jernej, Šalek 82, Velenje, spričevalo
1. in 2. letnika ŠCVPTERŠ. gnj-163087
Krošelj Leja, Začred 8, 3202 Ljubečna,
spričevalo 3. letnika Poklina in tehniška,
elektro in kemijska šola, izdano leta 2003.
gne-162967
Kržišnik Branko, Partizanska cesta 5,
Žiri, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne elektro šole v Kranju, izdano leta 1980.
gnn-163483
Kuhar Tanja, Luže 58, Kranj, spričevalo
4. letnika SŠFKZ v Ljubljani, izdano leta
2004. gnh-163489
Kumer Mojca, Skorno 16A, Šmartno ob
Paki, spričevalo o zaključnem izpitu, 3. in 4.
letnika Srednje zdravstvene šole Celje, izdano leta 1998 in 1999. gnb-163545
Labus Milan, Ulica bratov Učakar 14,
Ljubljana, spričevalo od 1 do 4. letnika Srednje trgovske šole v Ljubljani in spričevalo
o zaključnem izpitu, izdano leta 1998, 1999,
2000, 2003. gnx-162777
Lamovšek Andreja, Sava 53, Sava,
spričevalo 1. letnika Šolskega centra za
pošto, ekonomijo in telekomunikacije v Ljubljani, izdano leta 1995. gns-163403
Lavrenčič Ana, Mala Bukovica 42/c, Ilirska Bistrica, indeks, št. 20030288, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnn-162858
Lazar Štefan, Zg. Boč 8E, Selnica ob
Dravi, spričevalo 3. letnika lesarske šole v
Mariboru, izdano leta 2003. m-1105
Lečnik Tina, Celovška cesta 83, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje upravno
– administrativne šole. gnw-163474
Ledinski Sanja, Kanižarica 31, Črnomelj,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole Svenica. gnj-163212
Lekić Elena, Prisoje 4, Koper – Capodistria, spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene šole. gnw-162899
Lekše Gorazd, Farčnikova kolonija 78,
Zagorje ob Savi, spričevalo o zaključnem
izpitu, 1., 2., in 3. letnika Srednja šola Zaforje ob Savi, smer kuhar, izdano leta 2000,
2001 in 2002. gnf-163441
Lešnjak Klavdija, Dolenje Vrhplje 21,
Šentjernej, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje agroživilske šole v Ljubljani, izdano
leta 2000. gnx-162848
Levec Mitja, Muljava 15, Mengeš,
spričevalo o končani OŠ Mengeš, izdano
leta 1994. gnu-162826
Ličen Peter, Selo pri Žirovnici
31/b, Žirovnica, spričevalo o zaključnem
izpitu Gimnazije Jesenice, izdano leta 1994.
gno-162982
Linga Damjana, Mateličeva 2, Kobarid,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole Nova Gorica – smer poslovni
tehnik, izdano leta 1999. gnm-162909
Lipušček Darko, Kvedrova 6U, Koper –
Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne šole za telekomunikacije v Ljubljani, izdano leta 1969. gng-163240
Logar Lea, Klavčičeva 2, Kamnik, preklic
3. letnika, izdal šolski center Rudolfa Maistra
v Kamniku, izdano leta 2002, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 93/2004. gnb-163445
Lokar Tanja, Stan 15, Mirna, spričevalo
poklicne mature in obvestilo o uspehu o
poklicni maturi Šolskega centra Novo mesto-Srednja gradbena in lesarska šola, izdano leta 2004. gnw-162924

Lončarič Mitja, Železnikova 16, Maribor,
spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Mariboru, izdano leta
1991, 1992 in 1993. m-1118
Maguša Marko, Slovenska ulica 18,
Sv.trojica v Slov.goricah, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje gostinske in
turistične šole v Mariboru, izdano leta 2003.
m-1130
Majnik Maja, Belokranjska ulica 3, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
agroživilske šole v Ljubljani – smer veterinarski tehnik, izdano leta 2001 in 2002.
gne-163567
Majstorović Mandica, Smrtnikova ulicva
4, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, izdano
leta 2000 in 2002. gnw-163049
Malavašič Robert, Zaplana 270, Vrhnika,
diplomo o zaključku Srednje železniške
šole. gnr-163079
Malek Alenka, Moravci 128, Mala Nedelja, spričevalo o zaključnem izpitu Tekstilni konfecionar 2, izdano leta 1993.
gng-163190
Marancina Deborah, Partizanska ulica
26, Koper – Capodistria, spričevalo 2. letnika Srednje ekonomsko poslovne šole Koper, izdano leta 2002. gno-163132
Marn Tatjana, Dolharjeva ulica 8, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Ledina,
izdano leta 1997. gnq-162855
Marolt Bogdan, Koreno nad Horjulom 12,
Ljubljana, obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije Jožeta Plečnika v Ljubljani, izdano
leta 2002. gnv-162825
Martinčič Anton, Stopče 24, Grobelno,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
4. letnika Srednje strojne šole Štore, izdano
leta 1993. gno-163086
Martini Milenka, Mariborska cesta 23A,
Slovenska Bistrica, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje ekonomske šole Lubljana,
izdano leta 1978, izdano na ime Gornjak
Milenka. gno-163107
Maslo Mojca, Bizeljska cesta 4, Bizeljsko, spričevalo 2. letnika splošne Gimnazije, izdano leta 1995. gnh-163264
Mastnak Petra, Celovška cesta 124, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani,
izdano leta 1988 in 1989. gnj-163437
Meglič Magda, Slavka Gruma 15, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene tehniške šole v Novem mestu, izdano leta 1981. gnz-162746
Mernik Lucija, Sp. Polskava 56, Pragersko, spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne
šole v Mariboru smer modno oblikovanje,
izdano leta 2000. m-1102
Mesarec Hedvika, Dvorjane 71, Spodnji
Duplek, spričevalo o končani OŠ Dvorjane,
izdano leta 1959. m-1133
Mesarič Stanko, Želimlje 94, Škofljica,
spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene
tehnične šole v Ljubljani, št. V-164, izdano
leta 1977. gnw-163574
Mesojedec
Janez,
Šentjakob
8,
Šentjernej, spričevalo o zaključnem izpitu
Gradbene šole ŠC Novo mesto, izdano leta
1997. gnx-163173
Mihelčič Klemen, Močnikova ulica 2, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 2003. gno-163457
Minatti Luka, Prijateljeva ulica 1, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 2000 in 2001. gnr-162804
Mirt Branka, Mali kamen 27, Senovo,
spričevalo 3. letnika Ekonomske in trgovske
šole Brežice – ekonomski tehnik, izdano leta
2003. gni-163188
Možina Mateja, Slavka Osterca 8, Ljutomer, indeks, št. 30015934, izdala Visoka
zdravstvena šola v Mariboru. m-1085
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Muratoski Ismail, Čanžekova ulica 42,
Ljubljana, obvestilo o uspehu 3. letnika
Splošne in strokovne gimnazije v Ljubljani,
izdano leta 2004. gnb-162995
Murko Milan, Zoisova 2, Celje, spričevalo
o končani OŠ Zibika. gnw-163199
Nachtigal Rebeka, Trubarjeva 40, Piran – Pirano, spričevalo 1. letnika poslovno
finančne in trgovske dejavnosti – prodajalec,
izdano leta 1991. gnl-163410
Naglič Marko, Suhadole 42/b, Komenda,
spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole v
Domžalah, izdano leta 2003. gnw-163274
Najger Tomaž, Trebež 13, Artiče,
spričevalo o končani OŠ Bizeljsko, izdano
leta 1982. gnm-163409
Nikolić Danijel, Kočevska cesta 1,
Škofljica, spričevalo 2. letnika Srednje šole
za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, izdano leta 2002. gnz-163521
Nikolić Nina, Kozlarjeva pot 16, Ljubljana, spričevalo 5. letnika Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
2003. gnu-163026
Nose Jerneja, Litijska cesta 147D, Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
agroživilske šole v Ljubljani. gnm-163459
Novak Damjan, Lepa cesta 1, Portorož
– Portorose, indeks, Srednje kovinarske in
prometne šole Koper. gnb-163245
Novak Nena, Pešnica 8, Zgornja Besnica, spričevalo 2. letnika Škofijske klasične
gimnazije v Ljubljani, izdano leta 2003.
gne-163267
Ojsteršek Petra, Heroja Staneta 1B,
Žalec, spričevalo 4. letnika Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano
leta 2002. gnl-162735
Omejc Igor, Ljubeljska ulica 23, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje elektro
šole, Vegova 4, Ljubljana, izdano leta 1982.
gnq-163105
Pajtler Marija, Pleterje 36/a, Krško, indeks, št. 81393255, izdala EPF v Mariboru.
m-1125
Papler Verica, Poljšica pri gorjah 15,
Zgornje Gorje, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje trgovske šole v Kranju.
gnz-162896
Pavlič Darinka, Koseze 11A, Vodice,
spričevalo 4. letnika PTT Srednješolski center, Celjska 16, Ljubljana, izdano leta 1985.
gnz-163446
Pavlič Sašo, Sp. Velka 55, Zgornja
Velka, spričevalo 7. razreda s programom
8. in 9 razreda OŠ Zg. Velka, izdano leta
2004. m-1123
Pentek Blaž, Petrovče 272, Petrovče,
indeks, št. 13030140044, Višja šola.
gnm-162884
Perak Damir, Adamičeva 8, Grosuplje,
spričevalo 1. letnika Srednje gostinske šole
v Ljubljani, izdano leta 2003. gne-162767
Perčič Ivana, Javornik 23, Ravne na
Koroškem, spričevalo poklicne mature Šolskega centra Slovenj Gradec – gostinsko turistični tehnik, izdano leta 2003.
gnl-163010
Perko Rok, Reboljeva 1, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Šentvid,
izdano leta 2004. gnm-163509
Petek Klaudija, Spodnje Jablane 45, Cirkovce, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, izdano
leta 1996. gnw-163074
Petek Klaudija, Spodnje Jablane 45,
Cirkovce, spričevalo 2. letnika Srednje
tekstilne šole Maribor, izdano leta 2000.
gnv-163075
Petrovčič Primož, Kolajbova ulica 12,
Ljubljana, indeks, št. 04031407, izdala
Fakulteta za upravo v Ljubljani. gnf-162991
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Petrović Dragan, Raičeva 49, Ljubljana, izkaz OŠ Mirana Jarca v Ljubljani.
gnf-162966
Pišorn Sandi, Mariborska 38, Slovenska
Bistrica, spričevalo o poklicni maturi Srednje ekonomske šole v Slovenski Bistrici.
m-1088
Počivalšek Luka, Rašiška ulica 1, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Šentvid,
izdano leta 2001. gnn-163133
Podgornik Jan, Mošnje 2A, Radovljica,
spričevalo 1. letnika Gimnazije SESŠ Kranj.
gnh-162889
Podlesnik Marija, Kalše 34, Šmartno na
Pohorju, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne kmetijske šole Svečina, izdano leta
1979. m-1100
Pogačar Alojz, Podgorje 54, Kamnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske in naravoslovne šole -smer
lesar širokega profila, izdano leta 1991.
gnz-163546
Pogačar Luka, Strna pot 23, Koper – Capodistria, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje tehniške šole Koper. gng-163015
Pogorelc Ana, Mislinjska dobrava 127,
Šmartno pri Slov.Gradcu, spričevalo 3. letnika UAŠ Srednje šole Edvarda Kardelja
Slovenj Gradec. gnn-163208
Polič Danijela, Šentiljska cesta 116, Maribor, spričevalo 4. letnika in diplomo Srednje ekonomske šole v Mariboru, izdano
leta 1988 in 1989. m-1090
Potočnik Marjana, Celjska cesta 50,
Šmarje pri Jelšah, spričevalo o zaključnem
izpitu PTT šole v Ljubljani, izdano leta 1977,
izdano na ime Šibanc Marjana. gnn-163183
Potrč Daniel, Držaničeva pot 11, Limbuš,
indeks, št. 81602030, EPF. m-1093
Praprotnik Anja, Ul. Ruške čete 5, Ruše,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomskešole
v Mariboru, izdano leta 2003. m-1138
Preglav
Jože,
Otiški
vrh
129/a, Šentjanž pri Dravogradu, indeks,
št. I-00/01-ST-014, izdala SSKŠ Ravne na
Koroškem. gny-163522
Prezelj Eva, Nova pot 143, Notranje Gorice, indeks, izdal Izobraževalni center Cene
Štupar v Ljubljani. gnm-163234
Prezelj Sanja, Valjavčeva 6, Celje,
spričevalo o končani OŠ Lava v Celju, izdano leta 2000. gnb-162970
Prosen Ksenija, Brezovec 11, Horjul,
spričevalo 1. letnika Upravno administrativne šole, izdano leta 1981, izdano na ime
Zadnikar Ksenija. gny-163072
Ptičak Simon, Brodarjev trg 1, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnik Srednje trgovske
šole v Ljubljani, izdano leta 1999 in 2000.
gnc-163069
Pulec Radko, Plešivo 38A, Dobrovo v Brdih, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tehnične šole – smer strojnik, izdano leta
1980. gnr-162904
Puppis Branka, Planjave 2/a, Logatec,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. in 4. letnika Srednje kemijske šole v Ljubljani, izdano leta 1982 in 1983, izdano na
ime Mravlje Branka. gnt-162981
Racek Renata, Fikšinci 55, Rogašovci,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT Radenci, izdano leta 1983. gnu-163201
Radičević Anita, Bernetičeva ulica 20,
Koper – Capodistria, spričevalo 3. letnika
Srednje poslovno ekonomske šoel Koper,
izdano leta 2003. gnp-163131
Re Angela, Ulica svobode 21, Piran – Pirano, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gostinske šole v Višnji Gori, izdano na ime
Kmetec Angela. gnh-162964
Renko Simona, Ulica bratov Vošnjakov
5, Celje, indeks, Srednje šole za trgovinsko
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dejavnost Celje, smer ekonomsko komercialni tehnik leto izdaje 1987. gnm-163159
Renko Simona, Ulica bratov Vošnjakov
5, Celje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za trgovinsko dejavnost Celje,
smer Ekonomsko komercialni tehnik, izdano leta 1991. gnl-163160
Režonja Tea, Gregorčičeva ulica 15,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 2003.
gnn-162958
Ribič Mario, Naselje heroja Maroka 24,
Sevnica, spričevalo 1. letnika I. Gimnazije v
Celju, izdano leta 2003. gny-163147
Rupnik Maksimiljan, Kalce 32, Logatec,
indeks, izdala Fakulteta Edvarda Kardelja v
Ljubljani. gnq-162780
Sakić Damir, Turnerjeva 7, Maribor, indeks, št. 93517392, izdala Fakulkteta za
strojništvo. m-1140
Seferović Muris, Cesta na Ugar
8/a, Ribnica, spričevalo 1. letnika Srednje
lesarskešole v Ljubljani, izdano leta 2004.
gne-163042
Skobe Mojca, Srednje Gameljne 39,
Ljubljana Šmartno, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje tekstilne, obutvene in gumarske šole v Kranju, izdano leta 1990.
gnj-163462
Slavičić Nika, Črtomirova 1/a, Ljubljana,
indeks, št. 18030318, izdala FF v Ljubljani.
gne-163492
Slekovec Damjan, Delovska pot 9, Gornja Radgona, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednja tekstilna šola Murska sobota – smer
krojač, izdano leta 1995. gnl-163485
Starc Nevij, Šared 28, Izola – Isola,
spričevalo o končani OŠ Ljudske univerze,
izdano leta 1976. gnc-163044
Stepančič Matjaž, Bukovica 71, Volčja
Draga, spričevalo o zaključnem izpitu
Tehniški šolski center Nova Gorica, izdano
leta 1995. gnf-162741
Strašek Mojca, Tratna 6A, Grobelno, indeks, št. 11130120569, Poslovno – komercialna šola Celje. gnx-162773
Strekelj Andraž, Tržna ulica 3, Ljubljana,
indeks, št. 71001588, Biotehniška fakulteta
leto izdaje 2003. gni-162938
Subašić Adnan, Cesta zmage 26, Zagorje ob Savi, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevala od 1 do 3. letnika Srednje gradbene in ekonomske šole v Ljubljani, izdano
leta 1999, 2000 in 2001. gns-163528
Supin Maja, Luče 87, Luče, spričevalo 1.
letnika Splošne in strokovne Gimnazije Lava
Celje, izdano leta 2001. gni-163138
Šabanović Edin, Marxova ulica 20, Piran
– Pirano, spričevalo 2. letnika Gimanzije Piran, izdano leta 2004. gnh-163014
Šekić Alma, Tržaška cesta 6, Ljubljana,
spričevalo 1., 2. in 3. letnik Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev – smer
šivilja krojač, izdano leta 1995, 1996 in
1997. gnp-163556
Šekić Azra, Tržaška cesta 6, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole v
Ljubljani, izdano leta 2001. gno-163557
Šimonka Štefan, Glavna ulica 91, Lendava – Lendva, spričevalo 1. letnika Šolski
zdravstveni center, zobotehnik, izdano leta
1979. gnv-163425
Šivic Miha, Rakitna 11, Preserje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tehničnih strok Šiška, izdano leta 2004.
gnr-163054
Škorja Klemen, Škapinova 6, Celje,
spričevalo 1. letnika Srednje vrtnarske šole
Celje, izdano leta 2001. m-1101
Šnuderl Bojan, Gorkega ulica 6, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne grafične
šole v Ljubljani, izdano leta 1979 in 1980.
gnw-162974

Španinger Hugo, Ptujska cesta 73, Pragersko, spričevalo 8. razreda OŠ Antona
Ingoliča na Sp. Polskavi, izdano leta 1983.
m-1096
Špilak Jože, Kolesarska 77, Radenci, spričevalo o zaključnem izpitu in 3.
letnika SŠGT Radenci, izdano leta 1974.
gnj-163412
Štuhec Manja, Stara Nova vas 38,
Križevci pri Ljutomeru, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole
Murska Sobota – smer upravni tehnik, izdano leta 2000. gnw-163499
Šumar Blanka, Valvasorjeva ulica 54,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
III. Gimnazije Maribor, izdano leta 1996.
gno-163432
Švegl Andreja, Vrtna ulica 8, Rače,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje tekstilne šole Maribor, izdano leta 1997 in 1998.
gno-163232
Tekavčič Anja, Višnje 1/a, Grosuplje,
obvestilo o uspehu poklicne mature Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, izdano
leta 2004. gnb-163270
Tomažič Žana, Chengdujska cesta 26,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 2004. gni-163063
Tomažin Staš, Klopce 2, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje trgovske
šole v Ljubljanai, izdano leta 2002 in 2003.
gnp-163056
Tončič Minka, Vrhpolje 105, Vipava,
spričevalo 3. letnika Srednje družboslovno
ekonomske šole Nova Gorica, izdano leta
1982, izdano na ime Ferjančič Minka.
gnw-163424
Topler Sabina, Javornik 33, Ravne na
Koroškem, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Ravne na Koroškem za šolsko leto 1995/
1996, izdano leta 1996. gnv-163000
Trojner Mitja, zg. Jakobski dol 7, Jakobski
Dol, spričevalo o zaključnem izpitu 3. in 4.
letnika Srednje kmetijske šole v Mariboru,
izdano leta 1999 in 2000. m-1091
Trontelj Sara, Slomškova 40, Domžale,
indeks, št. 71030195, izdala Biotehnična
fakulteta v Ljubljani. gnn-163533
Trost Damjan, Žerjav 37A, Črna na
Koroškem, indeks, št. 81510649, EPF.
m-1113
Turk Miro, Vinji vrh 2, Šmarješke Toplice, spričevalo 2. letnika SŠTG Novo mesto.
gnp-162881
Ukmar Robert, Selanova ulica 23, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1995
in 1996. gnd-163243
Vaizović Alen, Cesta Cirila Tavčarja 10,
Jesenice, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Jesenice, izdano leta 2002.
gne-163021
Valovec Jernej, Mihalovec 9, Dobova,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje Ljudske
šole, izdano leta 1999 in 2000. gnf-163416
Veršnik Aleš, Attemsov trg 41, Gornji
grad, spričevalo 3. letnika Center srednjih
šol Velenje, Gimnazija, izdano leta 1995.
gnj-162937
Vidic Tadej, Čopova ulica 2, Lesce, spričevalo o zaključnem izpitu
Izobraževalnega centra Cene Štupar – pek,
slaščičar, izdano leta 2004. gnc-163419
Viher Ksenija, Šalek 81, Velenje,
spričevalo 4. letnika Poklicne ekonomske
šole v Slovenj Gradcu, izdano leta 2002.
m-1131
Viher Uroš, Šalek 81, Velenje, spričevalo
1. letnika Živilske šole Maribor, izdano leta
2003. m-1132
Vilfan Luka, Agrokombinatska cesta 10B,
Ljubljana, indeks, Srednja šola tiska in papirja leto izdaje 1984. gns-163553
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Vodovnik Domen, Hudinje 64, Vitanje,
spričevalo 3. letnik Srednje strokovne šole
Zreče, izdano leta 2003. gnm-163209
Voglar Mateja, Strmca 22, Laško,
spričevalo 1. letnika SEŠ Celje, št.
I/AKA-259. gny-163197
Vouk Jasmina, Modraže 18, Poljčane,
spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene
šole – smer kozmetični tehnik, izdano leta
2004. m-1106
Vrabič Mojca, Trg prekomorskih brigad 8,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika ekonomske
gimnazije, izdano leta 2003. gnb-163070
Zadnik Janja, Dolenje Kamence 53, Novo
mesto, maturitetno spričevalo Srednje šole
za farmacijo v Ljubljani, izdano leta 1982,
izdano na ime Kren Janja. gnq-162905
Zahović Bisera, Šentilj v Slovenjskih goricah 70B, Šentilj v Slov.goricah, spričevalo
1. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem v Mariboru, izdano leta 2001. m-1109
Zalar Jernej, Voljčeva cesta 3/a, Vrhnika,
maturitetno spričevalo in spričevala od 1
do 4. letnika Srednje šole za strojništvo
v Ljubljani, izdano leta 1993 do 1997.
gnu-163051
Zelan Suzana, Vanganelska 61B, Koper
– Capodistria, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Srednje ekonomske in kovinarske šole v Izoli,
izdano leta 1986, 1987 in 1988. gny-163422
Zorić Darja, Brezje 16A, Leskovec pri
Krškem, indeks, Srednja ekonomska šola
Brežice leto izdaje 1987. gnk-163536
Zupančič Tadeja, Ob krki 8, Straža, indeks, št. 71001668, Biotehniška fakulteta.
gnj-163037
Žitko Edita, Gorenja Trebuša 77, Idrija,
indeks, izdala FF v Ljubljani, na ime Nemec
Edita. gng-163244

Ostali preklici
Absec Maša, Zgornje Pirniče 3D, Medvode, dijaško izkaznico, izdal Gimnazije
Poljane. gnd-163218
Avtoprevoz Tolmin d.d., Poljubinj 89 f,
Tolmin, mednarodno letno italijansko CEMT
dovolilnico 380/CE N 0122. gnx-163323
Avtoprevozništvo, Trtnikova 11, Ljubljana-Polje, izvod licence za tovorno vozilo Renault, tip Midlum pod reg. številko LJ 34-12X
in številko odločbe 4806. gnm-163084
Benkovič Katarina, Pod vinogradi 18,
Straža, študentsko izkaznico, št. 41200166,
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani.
gne-163217
Bertok Martin, Cesta I. istrske brigade
261, Koper – Capodistria, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v
Ljubljani, leta 1987. gnu-163276
Brejdič Zmago, Brezje 7, Novo mesto,
delovno knjižico. gnx-162898
Brković Miroslav, Pot pomorščakov 26,
Portorož – Portorose, vpisni list za čoln, št.
26251/307-2004, PI-1132. gnm-162734
Butkovič Peter, Trebče 38, Bistrica ob
Dravi, ADR certifikat – potdilo za orevoz nevarnih snovi, št. 017955, izdan 22. 9. 2003
od MMZ. gni-162913
Cirila Korošec, Mala čolnarska 4F, Ljubljana, delovno knjižico. gnv-163450
Curk Cirila, Čufarjeva 3, Ljubljana,
izkaznice vojnega veterana za brezplačno
vožnjo, številka 1303, izdana dne 25. 5.
1999. gnd-163068
Dolinšek Martin, Vrh pri Boštanju 23,
Boštanj, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 26293-1064/04, VČ 14780.
gnb-163045

Dolinšek Martin, Vrh pri Boštanju
23, Boštanj, izpita za VHF GMDSS postajo 26292-647/04, izdana 8. 6. 2004.
gnz-163046
Drevenšek Rudi, Cankarjeva 82, Murska
Sobota, delovno knjižico. gni-163413
Držaanič Urška, Golniška cesta 67,
Kranj, študentsko izkaznico, št. 21014789,
Fakulteta za družbene vede. gnx-162973
Ertl Marjan, Gozdna 8, Maribor, izkaznico vojnega veterana, št. 002931. m-1143
EUROTEK Trebnje d.o.o., Bič 11, Veliki
Gaber, dovolilnico za Hrvaško (191/11), št.
0004750. gnn-162908
Franc Slavko, Podvozna 15, Portorož
– Portorose, pomorske knjižice s številko
1629. gnq-163205
Furlan Manca, Gruma 47, Novo mesto,
delovno knjižico. gnn-162758
Gabrovšek Polona, Hudo, Na loki 3, Radomlje, študentsko izkaznico, št. 01095010,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnc-162894
Golf Marko, Rdeči Kal 4, Šentvid pri
Stični, študentsko izkaznico, št. 63020211,
izdala fakulteta za računalništvo in informatiko v Ljubljani. gnz-162921
Gopmaz Srečko, Čobčeva 217a, Hoče,
izkaznico vojnega veterana, št. 002745.
m-1135
Gorjanc Marjan, Lackova 235, Limbuš,
orožno listino – dovolenje za posest, reg. št.
1988, izdala UE Maribor. gnh-162914
Grgić Lidija, Trdobojci 72, Zgornji Leskovec, študentsko izkaznico, št. 61175712,
izdala Pedagoška fakulteta v Mariboru.
m-1141
Hladnik Marjan, Golo 87, Ig, potrdilo o
opravljenem strokovnem izpitu, izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport v Ljubljani, leta
1984. gnp-162856
Hočevar Boštjan, Mačji Dol 4, Trebnje,
vpisni list za čoln, št. 26251-1360/81-83,
izdan 25. 6. 1981. gne-163242
Hočevar Katja, Dvorska vas 8, Velike
Lašče, študentsko izkaznico, št. 26608,
Fakulteta za upravo v Ljubljani. gnr-163129
Jemec Ana, Rovšnikova ulica 12,
Ljubljana-Šentvid, študentsko izkaznico, št. 01097043, Pedagoška fakulteta.
gnq-163080
Jereb Maja, Triglavska ulica 13, Žiri,
študentsko izkaznico, št. 21017684, Fakulteta za družbene vede. gns-163453
Jurišević Jožko, Obrov 62/c, Obrov, delovno knjižico. gnu-163076
Kandare Kaja, Osenjakova 2, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdal Gimnazija Bežigrad.
gnh-163114
Karnar Primož, Zg. Razbor 22A, Podgorje pri Slovenj Gradcu, študentsko izkaznico, št. 21017570. gng-163215
Kavalič Lea, Tržaška 47, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18031207, izdala
FF v Ljubljani. gnt-163477
Kerec Barbara, Križevci v prek. 100,
Križevci, študentsko izkaznico, št. 41210174,
Medicinska fakulteta, univerza Ljubljana.
gnp-163210
Klemenšek Majda, Podolševa 10,
Solčava, delovno knjižico, reg. št. 14011,
ser. št. 0387419, izdala UE Mozirje.
gnz-162971
Korošec Bogdan, Mala čolnarska 4F, Ljubljana, delovno knjižico. gnt-163452
Korošec Cirila, Mala čolnarska 4F, Ljubljana, delovno knjižico. gnu-163451
Krničar Mitja, Pongrce 26A, Cirkovce,
delovno knjižico. gnw-163024
Lambrovski Katarina, Celovška cesta
181, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19798414, Ekonomska univerza v Ljubljani.
gny-163547
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Legen Danica, Črtomirova ulica 19, Ljubljana, delovno knjižico. gnu-162726
Marković Dušan, Na trgu 20, Mozirje,
delovno knjižico. gnd-162868
Marković Milan, Gornji trg 10, Ljubljana,
delovno knjižico. gnr-162954
Mele Darinka, Dol pri Borovnici 27, Borovnica, delovno knjižico. gnb-163220
Miklavžič Lenčka, Topol 23, Medvode,
delovno knjižico. gnd-162993
Nipič Stanislav, Zg. Korena 25/a, Zgornja
Korena, orožni list, št. 707. m-1134
Oberč Dušan Janez, Kantetova ulica
70, Ljubljana, Potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti
za pridobitev licence v cestnem prometu s
številko 609285 izdano dne 10. 12. 1997.
gnn-163558
Omahen Mojca, Plešičeva ulica 10, Ljubljana, delovno knjižico. gnr-163554
Pavlin Natalija, Glogovica 21/a, Šentvid
pri Stični, študentsko izkaznico, št. 21031733,
izdala FDV v Ljubljani. gnp-163531
Peče Luka, Celovška cesta 72, Ljubljana, delovno knjižico. gnl-162985
Perc Alojz, Mala vas 58/a, Ljubljana, delovno knjižico. gng-162915
Perc Joško, Tesarska ulica 16, Ljubljana,
delovno knjižico. gni-163538
Peroša Aleš, Koprska 22, Izola – Isola,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-4363/97, VČ-2662/97, izdala Uprava za pomorstvo v Kopru. gnh-163414
Petrovčič Primož, Kolajbova ulica 12, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 04031407,
izdala Fakulteta za upravo. gne-162992
Pilič Samir, Strunjan 55, Portorož – Portorose, delovno knjižico. gnb-162895
Pintar Štefan, Tominčeva ulica 11,
Solkan, študentsko izkaznico, št. 19823921,
Ekonomska fakulteta. gnq-162830
Podgornik Marija, Majaronova 24, Ljubljana, dovolenje člana kabinskega osebja
letala, št. 0149/0661, izdan 10. 4. 1992.
gnq-162980
Potočnik Marjana, Celjska cesta 50,
Šmarje pri Jelšah, delovno knjižico, izdana
na ime Šibanc Marjana. gnl-163185
Pungretnik Martin, Šmiklavž 25, Podgorje pri Slovenj Gradcu, delovno knjižico.
gnv-163225
Rebernak Viktor, Maistrova ulica 31, Ptuj,
delovno knjižico. gnc-163019
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna Uprava Republike Slovenije,
Šmartinska 55, Ljubljana, preklicuje službeno
izkaznico pooblaščene uradne osebe: Jelka
Lipovšek, zaposlena na Davčnem uradu Maribor, na delovnem mestu davčni inšpektor;
pod registrsko številko: 09642, izdano dne
10. 7. 2001. Ob-23265/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, preklicuje službeno
izkaznico delavke Kramar Marije, zap. št.
1519, izdana dne 2. 4. 2002, službeno
izkaznico delavca Pišek Borislava, zap.
št. 1309, izdana dne 2. 4. 2002, službeno
izkaznico delavca Glavina Edmonda, zap.
št. 581, izdana dne 2. 4. 2002, službeno
izakaznico delavke Jug Alide, zap. št. 606,
izdana dne 2. 4. 2002, službeno izkaznico delavca Sakelšak Danila, zap. št. 680,
izdana dne 2. 4. 2002, službeno izkaznico
delavca Pavšič Mitja, zap. št. 652, izdana
dne 2. 4. 2002, službeno izkaznico delavca
Markežič Milana, zap. št. 727, izdana dne
2. 4. 2002, službeno izkaznico delavca Gorup Tadeja, zap. št. 586, izdana dne 2. 4.
2002, službeno izkaznico delavca Pev Samota, zap. št. 1304, izdana dne 2. 4. 2002,
službeno izkaznico delavca Dolar Tomaža,
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zap. št. 364, izdana dne 2. 4. 2002, pooblastilo za nošenje orožja delavca Koren
Damijana, zap. št. 220. Ob-23264/04
Ribič Marija, Višnarjeva 6, Medvode,
dijaško izkaznico, izdala Ekonomska šola
Ljubljana. gnu-163226
Rojec Aljana, Srednja vas 16, Loški Potok, dijaško izkaznico, izdal Srednja ekonomska šola – Roška. gne-163467
Roth Maša, Archinetova ulica 9, Ljubljana, delovno knjižico. gns-163078
Saksida Edvard, Sečovlje 24, Piran – Pirano, delovno knjižico. gno-162732
Sitar Tomaž, Stagne 15, Tržič, delovno
knjižico. gnl-162885
Smiljanić Aleš, Podljubnik 158, Škofja
Loka, študentsko izkaznico, št. 23030212,
izdala fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gnm-163534
Stenovec Lidija, Mavčiče 97, Mavčiče,
študentsko izkaznico, št. 01097140,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gns-163503
Strgar Tatjana, Tuncovec 15/a, Rogaška
Slatina, študentsko izkaznico, št. 01097227,
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izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljanij.
gnv-163250
Šekoranja Urška, Lamutova ulica 10,
Novo mesto, študentsko izkaznico, št.
27004824, izdala Fakulteta za matematiko
in fiziko v Ljubljani. gne-162917
Tacer Vlasta, Vas 16/a, Podvelka,
študentsko izkaznico, št. 01098316,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnw-163249
Tamše Gregor, Lgen 164, Šmartno pri
Slov.Gradcu, študentsko izkaznico, št.
27004522, izdala Fakulteta za matematiko
in fiziko v Ljubljani. gnc-162769
TRANSPORT KRŠKO d.d., CKŽ 133,
Krško, avstrijske tranzitrne dovolilnice koda
040/43, št. 001149, koda 040/63, št. 001452
in 005667. gns-163003
Ul Maja, Zg. Gradišče 4, Zgornja
Velka, študentsko izkaznico, št. 61199664.
m-1144
Vengust Zvonimir, Naselje heroja Maroka
25, Sevnica, nacionalno licenco, št. 7812 za
tovorno vozilo Mercedez Benz 609D, reg. št.
KK R4-771, licencoco skupnosti št. 1067 za

vozilo Mercedez Benz reg. št. KK R4-771.
gnf-163341
Verhek Vladimir, Ciril – Metodov trg 20,
Ljubljana, invalidske vozovnice s 50% popusta s številko 166. gnn-163458
Zagoričnik Primož, Polzela 106C, Polzela, študentsko izkaznico, št. 93432530,
Fakulteta za strojništvo v Mariboru.
m-1110
Zavrtanik Peter, Ulica Borisa Kalina 87, Solkan, študentsko izkaznico, št.
32006269, Naravslovno tehniška fakultata.
gng-163065
Zidar Gaber Maksimiljan, Ulica Metoda
Mikuža 8, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 19392062. gnu-162851
Zinkiv Olena, Kvedrova 11/13, Koper –
Capodistria, delovno knjižico. gnj-163012
Zorzut Ana Marija, Trstenik 89, Golnik,
potrdila o uspehu za 1. letnika srednje elektro šole, smer računalniški tehnik, leta 1995.
gne-163417
Žumer Darka, Betnavska 85/d, Maribor,
delovno knjižico, št. 17343. m-1122

VSEBINA

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
ZJN-15.G
ZJN-15.S
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi
Blago
Blago in gradnje
Gradnje
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Storitve
Javni razpis za natečaj
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Gradnje
Mednarodni razpisi
Javni razpisi
Razpisi delovnih mest
Druge objave

5989
5989
5992
5993
5993
5993
5993
5994
5994
5994
6007
6007
6018
6022
6022
6023
6024
6024
6025
6025
6029
6032
6035
6035
6037
6037
6037
6044
6051

Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika po 55. členu ZUP
(Ur. l. SFRJ, št. 47/86)
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidenca statutov sindikatov
Odločbe in sklepi po ZPOmK
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Zavarovanja
Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Sodni register, vpisi po ZGD
Ustanovitve
Ljubljana
Spremembe
Ljubljana
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Izgubljene listine
Štampiljke
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici

6053
6053
6053
6056
6057
6057
6058
6058
6058
6061
6063
6063
6065
6066
6066
6066
6066
6066
6066
6067
6067
6068
6068
6068
6068
6069
6069
6072
6075
6075
6079
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