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Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka 70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Št. 044/2004
Ob-23827/04
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 29. 7. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
računalniška strojna oprema – prenosni
računalnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je izvedel drugo fazo omejenega postopka pri javnem naročilu RTV
003/2002-3L-OME/B. Naročnik prejel eno
nesprejemljivo ponudbo.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 32-33 z dne 12. 4. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 9. 2004.
Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod
Št. 098/04
Ob-23957/04
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: izdelava in dobava varnost-
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nih ograj za potrebe interventne zamenjave na državnih cestah v RS.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: LIKO d.d. Liboje, Liboje 26a,
3301 Petrovče.
7. Pogodbena vrednost: 248,793.600
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 249,503.520 SIT, 248,793.600 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 9. 2004.
Direkcija RS za ceste

ZJN-15.G

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila gradnje
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka 70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj
Št. 011-04-2/2004

Ob-24078/04

Popravek
V oddaji javnega naročila za ureditev
ceste R2-403/1076 Češnjica–Škofja Loka
od km 14.100 do km 14.660 Klačar–Podlubnik, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 97
z dne 3. 9. 2004, Ob-23298/04, se 6. točka
popravi in se pravilno glasi:
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT d.d., Ljubljana, Slovenska 56, 1000 Ljubljana – vodilni partner in
Cestno podjetje Kranj d.d., Jezerska 20,
4000 Kranj – partner.
Direkcija RS za ceste
Št. 402-00-8/2004-40
Ob-23656/04
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana, Dunajska 48, tel. 01/478-74-00, faks
01/478-74-22.
3. Datum izbire: 27. 7. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: sanacija erozijskega zaledja
Bače.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 1. ponudbena cena, 2. druga
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merila (reference, podaljšana garancijska
doba, ISO standard).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: J.V.: PUH, d.d., Ljubljana in
CP Ljubljana, d.d., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 10,674.952,99
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,674.952,99 SIT in 15,821.799,60
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 9. 2004.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo
Št. 402-00-8/2004-44
Ob-23657/04
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana, Dunajska 48, tel. 01/478-74-00, faks
01/478-74-22.
3. Datum izbire: 27. 7. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: Pišnica – prodna pregrada pri hotelu Lek (km 1,798) v Kranjski
Gori.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 1. ponudbena cena, 2. druga
merila (reference, podaljšana garancijska
doba, ISO standard).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: J.V.: PUH, d.d., Ljubljana in
CP Ljubljana, d.d., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 5,983.233,84
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,983.233,84 SIT in 15,275.820 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 9. 2004.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo
Št. 102/04
Ob-23956/04
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.
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3. Datum izbire: 14. 7. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: preplastitev ceste R1-216 odsek 1158 Žužemberk – Dvor od km 3.615
do km 4.115.
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.
7. Pogodbena vrednost: 73,092.578
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 75,304.103 SIT, 73,092.578 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: 6. 9. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 097/04
Ob-23958/04
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: 12. 7. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: sanacija po zimi poškodovanih vozišč na področju Republike Slovenije – sklop 1 Celje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: VOC d.d., Lava 42, 3000
Celje.
7. Pogodbena vrednost: 56,919.845
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 63,665.587 SIT, 56,919.845 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: 6. 9. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 097/04
Ob-23959/04
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: 13. 7. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: sanacija po zimi poškodovanih vozišč na področju Republike Slovenije – sklop 3 Koper.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CPK d.d., Ulica 15. maja 14,
6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost: 35,760.854
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 38,254.256 SIT, 35,760.854 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: 6. 9. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 097/04
Ob-23960/04
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. 7. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: sanacija po zimi poškodovanih vozišč na področju Republike Slovenije – sklop 4 Kranj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbir: 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: 38,299.474
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 42,608.559 SIT, 38,299.474 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: 6. 9. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 097/04
Ob-23961/04
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: 12. 7. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: sanacija po zimi poškodovanih vozišč na področju Republike Slovenije – sklop 5 Ljubljana.
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: 57,181.098
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 62,559.306 SIT, 57,181.098 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: 6. 9. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 097/04
Ob-23962/04
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: 12. 7. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: sanacija po zimi poškodovanih vozišč na področju Republike Slovenije – sklop 6 Maribor.
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: 62,039.111 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 76,790.434 SIT, 62,039.111 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: 6. 9. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 097/04
Ob-23963/04
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. 7. 2004.
4.Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: sanacija po zimi poškodovanih vozišč na področju Republike Slovenije – sklop 7 Murska Sobota.
5.Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6.Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Murska
Sobota d.d., Lendavska 64, 9000 Murska
Sobota.
7.Pogodbena vrednost: 35,715.300 SIT.
8.Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9.Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 38,194.917 SIT, 35,715.300 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:
6. 9. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 097/04
Ob-23964/04
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. 7. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: sanacija po zimi poškodovanih vozišč na področju Republike Slovenije – sklop 9 Ptuj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj d.d.,
Zagrebška 49a, 2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 90,318.410
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 31,167.859 SIT, 29,262.654 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: 6. 9. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 097/04
Ob-23965/04
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: 26. 7. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: sanacija po zimi poškodovanih vozišč na področju Republike Slovenije – sklop 2 Nova Gorica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

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. 6/2004
Ob-23658/04
1. Naročnik: Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede.
2. Naslov naročnika: Kidričeva cesta
55a, 4000 Kranj, faks 04/237-42-99, tel.
04/237-43-74, e-naslov: dekanat@fov.
uni-mb.si.
3. Datum izbire: 23. 7. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: tiskarske storitve, razdeljeno v 4 sklope:
1. sklop: priprava in tiskanje knjig in
skript,
2. sklop: priprava in tiskanje revije Organizacija,
3. sklop: priprava in izdelava zgoščenk,
4. sklop: tiskanje in priprava biltena, informacij o študiju, študijskih programov, programov konferenc, vizitk, prospektov, dopisov ipd.
5. Merila za dodelitev naročila: cena storitve 80 točk, izkušnje v zvezi z izvajanjem
razpisanih storitev 10 točk, rok za izvedbo
storitve 10 točk.
6. Ime in naslov izvajalcev, katerima je
naročilo dodeljeno:
1. sklop: Fleks d.o.o., Zapotok 128,
1292 Ig,
2. sklop: Graﬁka Soča d.d. Nova Gorica,
Sedejeva 4, 5000 Nova Gorica,
3. sklop: Fleks d.o.o., Zapotok 128,
1292 Ig,
4. sklop: Graﬁka Soča d.d. Nova Gorica,
Sedejeva 4, 5000 Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost z DDV:
1. sklop: 14,288.900 SIT,
2. sklop: 2,217.868 SIT,
3. sklop: 1,261.800 SIT,
4. sklop: 2,699.647 SIT.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CPG d.d., Prvomajska 52,
5000 Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost: 44,250.142 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 47,082.643 SIT, 44,250.142 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: 6. 9. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 097/04
Ob-23966/04
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: 19. 7. 2004.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop: 6,
2. sklop: 6,
3. sklop: 1,
4. sklop: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe z DDV:
1. sklop: 20,969.072 SIT, 18,409.952
SIT,
2. sklop: 3,834.600 SIT, 2,217.868 SIT,
3. sklop: 1,261.800 SIT,
4. sklop: 4,951.650 SIT, 2.699.647 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 39-42 z dne 23. 4. 2004.
13. Številka objave predhodnega razpisa:
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 9. 2004.
Univerza v Mariboru,
Fakulteta za organizacijske vede

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Gradnje
Ob-23659/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Petrol Slovenska energetska družba d.d.,
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4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: sanacija po zimi poškodovanih vozišč na področju Republike Slovenije – sklop 8 Novo mesto.
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.
7. Pogodbena vrednost: 90,318.410
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 94,180.260 SIT, 90,318.410 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: 6. 9. 2004.
Direkcija RS za ceste

kontaktna oseba: Matjaž Zaletel, univ.
dipl. kem. tehnologije, MBA, Dunajska
cesta 50, SI-1527, Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/471-42-97, faks +386/1/471-41-04,
elektronska pošta: matjaz.zaletel@petrol.si.,
internetni naslov: www.petrol.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: sanacija odlagališča gudrona
v Pesniškem dvoru.
II.2) Kraj izvedbe: SI-2211 Pesniški
dvor/Maribor, Slovenija.
Šifra NUTS: EO38.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): 502,7 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: predmet
projekta je celovita sanacija odlagališča
kislega gudrona v Pesniškem dvoru, kot
sledi:
a) izdelava projektne in tehnične dokumentacije (PGD, PZI, PID) v ustreznem
številu izvodov, skladno Pravilnikom o projektni in tehnični dokumentaciji (Ur. l. RS, št.
66/04) na osnovi Idejnega projekta izvedbe sanacije št. 52-516-00-2004, julij 2004
(Hidroinženiring d.o.o.), preliminarnega Poročila o vplivih na okolje (E-Net d.o.o.), izdelanih strokovnih podlagah ter pridobljenih
smernicah, ki so sestavni del razpisne dokumentacije,
b) pridobitev vseh potrebnih ustreznih
upravnih dovoljenj za izvedbo celovite in
dokončne sanacije v imenu in po pooblastilu
investitorja – naročnika,
c) prevzem obstoječih naprav ter infrastrukture na deponiji z dnem pravnomočnosti gradbenega dovoljenja z njihovo odstranitvijo,
d) izvedba sanacije z revitalizacijo območja, vse skladno s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem,
e) končna oskrba solidiﬁkata ter vseh
ostalih odpadkov z deponije in
izvedba monitoringa v predvidenem obsegu ter dobi spremljanja učinkov sanacije.
II.6) Predvideni datum začetka: postopka: februar 2005.
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II.7) Datum zaključka: februar 2007.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2190.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 8. 2004.
Petrol Slovenska energetska
družba d.d. Ljubljana
Št. 110-1/04
Ob-23985/04
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. 01/306-82-04, faks 01/306-82-06,
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: Robert Oblak, univ. dipl. inž.
grad., AC Projekt 3, Gorenjska-Ljubljana,
4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/280-88-06,
faks 04/280-88-09, elektronska pošta:
Robert.Oblak@dd-ceste.si.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izgradnja predorov Barnica in Tabor na odseku Razdrto – Vipava;
Rebernice.
II.2) Kraj izvedbe: Rebernice.
Šifra NUTS: 501.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): 502,3.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: izkop in
gradbena dela pri izvedbi predorov; dela
potrebna za zagotovitev požarne vode za
predor ter gradbena in obrtniška dela pri
izvedbi pogonskih central predorov.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
4.800,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka: postopka: september 2004; gradnje: december
2004.
II.8) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila:
lastna sredstva DARS + kredit Republike
Italije.
II.9) Drugi podatki: začetek razpisa bo
predvidoma v septembru 2004; gradnja se
bo pričela predvidoma v decembru 2004;
oddaja del in podpis pogodbe bo predvidoma v novembru 2004; rok za izvedbo del bo
predvidoma 16 mesecev.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2004/00419.
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: 3. 9. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-24062/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper, Boštjan Udovič, univ. dipl. prav., Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, Slovenija, tel.
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05/664-64-21, faks 05/664-64-20, elektronska pošta: bostjan.udovic@koper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Plan invest d.o.o. Portorož, Podružnica Koper, Darjo Reščič, univ.
dipl. inž. grad., m-tel. 031/600-914, Ulica
15. maja 13, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/630-81-26, faks 05/630-81-28, elektronska pošta: planinvest@siol.net.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izgradnja neproﬁtnih stanovanj na območju št. 2, v ureditvenem območju ZN Nad Dolinsko – večstanovanjski
objekti št. 10-11, z zunanjo ureditvijo in dostopno cesto s parkirišči.
II.2) Kraj izvedbe: Koper.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): 50-501.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: gradnja 26
neproﬁtnih stanovanj. Etažnost K+P+3.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 380,000.000 SIT in 420,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum: začetka: postopka: 25. 10. 2004, gradnje: 10. 12. 2004.
II.7) Datum zaključka: 31. 8. 2005.
II.8) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila:
plačilo 60 dni po prejemu potrjene situacije.
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: 6. 9. 2004.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Koper

Storitve
Št. 921-24/2004
Ob-23742/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije, kontaktna oseba: Judita Bagon,
Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
00386/1/478-16-50, faks 00386/1/478-16-86,
elektronska pošta: gp.ksv@gov.si, internetni
naslov: http://www.gov.si/ksv.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2.3) Kategorija storitve: 07.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
predmet JN: nova celovita informacijska
rešitev za podorčje upravljanja človeških
virov.
Vrednost JN: 294,000.000 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: 1. 9. 2004.
Kadrovska služba Vlade
Republike Slovenije
Ob-23910/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., kontaktna oseba: Karel
Ličen, univ. dipl. prav., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,

1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-82-04,
faks 01/430-45-80.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI in PZR – dopolnitev
zaradi povečanega obsega del (izvedba
6 pasovne AC) na AC A2 Karavanke-Obrežje, odsek Šentvid-Koseze
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet: glavni besednjak:
izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI
in PZR – dopolnitev zaradi povečanega obsega del (izvedba 6 pasovne AC) na AC
A2 Karavanke-Obrežje, odsek Šentvid-Koseze.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: september 2004.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI in PZR – dopolnitev
zaradi povečanega obsega del (izvedba
6 pasovne AC) na AC A2 Karavanke-Obrežje, odsek Šentvid-Koseze.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
176,000.000 SIT.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: september 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Javni razpisi
Blago
Ob-23640/04
Popravek
V javnem naročilu za naročilo blaga
po odprtem postopku – dobava posipnih
materialov za zimsko sezono 2004/2005
(Uradni list RS, št. 93 z dne 20. 8. 2004,
Ob-22000/04), se popravi točka III.1.1.) in
se pravilno glasi:
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik je dolžan preskrbeti naročniku bančno garancijo v višini za:
– sklop 4 – 900.000 SIT,
– sklop 3 – 2,450.000 SIT,
– sklop 2 – 1,250.000 SIT,
– sklop 1 – 10,200.000 SIT.
Kolikor se ponudnikova ponudba nanaša na vse sklope tega javnega naročila, je
ponudnik dolžan priložiti bančno garancijo v
višini 14,500.000 SIT.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Ob-23990/04
Popravek
V javnem razpisu objavljenem v Uradnem listu RS, št. 88-90 z dne 13. 8. 2004,
Ob-21692/04, za zamenjavo dizel goriva in
neosvinčenega motornega bencina 95 okt.
zaradi spremenjenih kakovostnih zahtev, se
spremenita točka II.1.9) in točka II.3.), tako
da se pravilno glasita:
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): 23000000.
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2) Kratek opis: zamenjava dizel goriva.
3) Obseg ali količina: okoli 28 mio litrov.
4) Navedba različnih datumov začetka/
dobave: začetek dobave: 31. 12. 2004. V
primeru, da pristojni minister predpiše,
da je za določen čas tudi po 31. 12. 2004
izvajalcu dovoljena prodaja dizelskega
goriva in neosvinčenega motornega bencina kakovosti po standardu, ki velja na
dan ponudbe, se za ta čas (to je prehodno obdobje) podaljša rok izvedbe najkasneje do 31. 3. 2005.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): 23000000.
2) Kratek opis: zamenjava neosvinčenega motornega bencina 95 okt.
3) Obseg ali količina: okoli 11 mio litrov.
4) Navedba različnih datumov začetka/
dobave: začetek dobave: 31. 12. 2004. V
primeru, da pristojni minister predpiše,
da je za določen čas tudi po 31. 12. 2004
izvajalcu dovoljena prodaja dizelskega
goriva in neosvinčenega motornega bencina kakovosti po standardu, ki velja na
dan ponudbe, se za ta čas (to je prehodno obdobje) podaljša rok izvedbe najkasneje do 31. 3. 2005.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek in/ali konec 31. 12. 2004.
V primeru, da pristojni minister predpiše,
da je za določen čas tudi po 31. 12. 2004
izvajalcu dovoljena prodaja dizelskega
goriva in neosvinčenega motornega bencina kakovosti po standardu, ki velja na
dan ponudbe, se za ta čas (to je prehodno obdobje) podaljša rok izvedbe najkasneje do 31. 3. 2005.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 1100-584/2004
Ob-23747/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec
d.o.o., kontaktna oseba Jože Dvorjak, Partizanska pot 12, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 02/881-20-21, faks 02/788-120-40,
elektronska pošta: joze.dvorjak@jkp-sg.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o., kontaktna
oseba: Dvorjak Jože, Partizanska pot
12, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel.
02/881-20-21, faks 02/788-120-21, elektronska pošta: joze.dvorjak@jkp-sg.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o., kontaktna oseba: Jože
Dvorjak, Partizanska pot 12, 2380 Slovenj
Gradec, Slovenija, tel. 02/881-20-21, faks
02/881-20-21, elektronska pošta: Joze.dvorjak@jkp-sg.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Javno
komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o.,
kontaktna oseba: Jože Dvorjak, Partizanska
pot 12, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel.
02/881-20-21, faks 02/881-20-21, elektronska pošta: Joze.dvorjak@jkp-sg.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-34B/2004.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava kontejnersko vozilo-samonakladalec.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Partizanska pot 12, Slovenj Gradec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1kom
kontejnersko vozilo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: dobava do 31. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bianco menica za resnost ponudbe; izjava
banke o garanciji za dobro izvedbo posla in
odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ponudbena cena je ﬁksna, plačilo v skladu s
pogodbo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
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.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 10. 2004
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri SKB banki Slovenj Gradec številka 03175-1000161873 oziroma na
blagajni podjetja Javno komunalno podjetje
Slovenj Gradec d.o.o., Partizanska pot 12,
230 Slovenj Gradec med 8. in 13. uro vsak
delovni dan s pripisom JN34B/2004 in identiﬁkacijske številke za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 10. 2004 do 12.
ure.
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: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 10. 2004
ob 13. uri, Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o., Partizanska pot 12,
2380 Slovenj Gradec, v pritličju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 9. 2004.
Javno komunalno podjetje
Slovenj Gradec d.o.o.
Ob-23749/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vzgojnoizobraževalni zavod vrtec Mavrica
Izola, kontaktna oseba: Irena Fabijanec, OF
15, 6310 Izola, Slovenija, tel. 05/641-85-13,
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faks 05/641-85-40, elektronska pošta: irena.
fabijanec@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-1/04-Ž.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
a) nabava živil in prehrambenih artiklov po posameznih sklopih za obdobje
2005–2007; ocenjena vrednost javnega
naročila z vsemi sklopi (za 12 mesecev):
18,762.000 SIT;
b) Sklopi in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
I. sklop: mleko in mlečni izdelki;
II. sklop: meso:
– podskupina: govedina;
– podskupina: teletina;
– podskupina: perutnina;
– podskupina: svinjina;
– podskupina: drobovina;
III. sklop: ribe in morski sadeži;
IV. sklop: zelenjava in sadje;
– podskupina: zelenjava;
– podskupina: sadje;
V. sklop: kruh in drobno pecivo;
VI. sklop: mesni izdelki;
VII. sklop: jajca;
VIII. sklop: splošno prehrambeno blago;
IX. sklop: zmrznjena živila.
Ponudniki lahko podajo ponudbe za eno
podskupino, en sklop, več podskupin, več
sklopov, celoto in morebitne druge kombinacije podskupin in sklopov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: centralna kuhinja VIZ
Vrtca Mavrica Izola, Oktobrske revolucije
11, 6310 Izola.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
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. 2007.
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: kot je navedeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: dokazilo o registraciji: kot je navedeno
v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot je navedeno
v razpisni dokumentaciji.
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: JN-1/04-Ž.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 10. 2004 med
9. in 12. uro.
Cena: 10.000 SIT (DDV vključen).
Pogoji in način plačila: izključno na transakcijski račun 01240-6030635269 sklic
00 7637.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 20. 10. 2004 do
10. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 10. 2004
ob 16. uri, sejna soba vrtca enote Školjka,
Oktobrske rev. 11, Izola.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 9. 2004.
Vzgojnoizobraževalni zavod
Vrtec Mavrica Izola
Št. 420/04
Ob-23751/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, kontaktna
oseba: Služba za javna naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/522-27-64, elektronska pošta:
javna.naroc2@kclj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana – komercialni sektor, kontaktna oseba: tajništvo
komercialnega sektorja, Zaloška cesta 14,
1525 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/522-11-00,
faks 01/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični
center Ljubljana, komercialni sektor, kontaktna oseba: tajništvo Komercialnega sektorja,
Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/522-11-00, faks 01/522-12-54.
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:
nakup endoskopske opreme – ponudbe
se lahko oddajo za vse sklope ali po posameznih sklopih, ki so:
1. sklop; endoskop A,
2. sklop; endoskop B,
3. sklop; endoskop C,
4. sklop; endoskop D,
5. sklop; endoskop E,
6. sklop; endoskop F.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: endoskop A.
3) Obseg ali količina en aparat.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: endoskop B.
3) Obseg ali količina 3 aparati.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: endoskop C.
3) Obseg ali količina en aparat.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: endoskop D.
3) Obseg ali količina en aparat.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: endoskop E.
3) Obseg ali količina en aparat.
Sklop št. 06
2) Kratek opis: endoskop F.
3) Obseg ali količina en aparat.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
endoskopske opreme – ponudbe se lahko
oddajo za vse sklope ali po posameznih
sklopih, ki so:
1. sklop; endoskop A,
2. sklop; endoskop B,
3. sklop; endoskop C,
4. sklop; endoskop D,
5. sklop; endoskop E,
6. sklop; endoskop F.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece; začetek 28. 10. 2004
in/ali konec 10. 1. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbene vrednosti,
2. po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom le-ta predloži nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
3. ob primopredaji aparata ponudnik
predloži nepreklicno, brezpogojno bančno
garancijo na prvi poziv za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo 90
dni po izvršeni končni pisni primopredaji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor ponudnik ni tudi pooblaščeni serviser mora ponudbi priložiti tudi
pogodbo s pooblaščenim serviserjem.
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 zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. veljavni izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence iz katere je razvidno, da
je ponudnik registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila;
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (datum izstavitve listine ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb);
4. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence (datum izstavitve listine ne sme
biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb), da ni zoper njega uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
ponudnika vodi izredna uprava, ali če je
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
5. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež (datum izstavitve listine ne sme biti
starejši od 30 dni od datuma odpiranja po-

nudb), da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež;ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
2. bonitetno poročilo banke ali specializirane inštitucije iz katerega je razvidno,
da je ponudnik poslovno, ekonomsko in ﬁnančno sposoben izvesti predmetno javno
naročilo;
3. v primeru, da končna ponudbena vrednost za vse ponujene sklope presega 50
mio SIT mora ponudnik priložiti ponudbi tudi
Revizorsko poročilo, da ima po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal
svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, prodizvajalcev in kooperantov, ki so zapadle 30
dni pred datumom oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. podroben opis vsebine-predmeta ponudbe v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika;
2. navedba tehničnega osebja – pooblaščenih serviserjev, ki bodo zadolženi za
vzdrževanje – pogoj je servis v Republiki
Sloveniji in najmanj dva pooblaščena serviserja (certiﬁkat proizvajalca), ne glede na
to, ali so zaposleni pri ponudniku ali ima
le-ta sklenjeno pogodbo s pooblaščenim
serviserjem;
3. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja, da je ponujena oprema nova, sodobna in izdelana v
skladu z veljavno zakonodajo;
4. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja na lokaciji naročnika nadomestno opremo z enako
funkcionalnostjo v primeru, da bi popravilo
aparata trajalo več kot tri dni;
5. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja izpolnitev pogodbenih obveznosti v maksimalno
60 dneh od dneva veljavnosti pogodbe;
6. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja 2 letno
garancijo za ponujeni aparat;
7. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja odzivni
čas za odpravo napak ob delavnikih maksimalno 24 ur od naročnikovega obvestila
o napaki;
8. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da bo zagotovil rezervne
dele za ponujeni aparat še najmanj 5 let po
poteku garancije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 10. 2004.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo
z nakazilom na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila (UPJ) številka 001100-6030277894, sklic na številko
00 45 08 7599
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 10. 2004; 15. 7.
2004 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: 121 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: 28. 10. 2004
ob 12. uri, v glavni stavbi Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška 7, 1525 Ljubljana
– seminar 1 / 1. klet.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 9. 2004.
Klinični center Ljubljana
Št. 040/04
Ob-23761/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Področna enota Informacijski center, kontaktna oseba: Janez Škufca, Miklošičeva
24, 1507 Ljubljana, Republika Slovenija, tel.
+386/1/30-77-361, faks +386/1/23-12-667,
elektronska pošta: janez.skufca@zzzs.si,
internetni naslov: www.zzzs.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.
1.4) 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: PE IC HO-8-013/04-B.
II.1.6) Opis/predmeta javnega naročila:
– sklop 1: nadgradnja osrednjega
rezervnega strežnika IBM 9672 - X27 (G6)
v tehnologijo Z /Series,
– sklop 2: širitev in povezava diskovnih
kapacitet ESS.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe naslov naročnika pod
I.1.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet; glavni besednjak:
30200000.
II.1.9.) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30211500-6, dopolnilni besednjak H014-5.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE/CPA/CPC): CPA 30.02.12.
2) Kratek opis: nadgradnja osrednjega
rezervnega strežnika IBM 9672 - X27 (G6)
v tehnologijo Z /Series.
3) Obseg in količina: procesor X27
nadgradimo v procesor Z/Series tehnologije
naslednjih zmogljivosti:
– 2 aktivna interna procesorja z minimalno skupno zmogljivostjo 78 MSU;
– 1 CBU (Capacity Backup Upgrade)
procesor;
– 1 Internal Coupling Facility procesor;
– 16 GB centralnega spomina;
– 1 T- DES Crypto procesor;
– 18 LX FICON portov;
– 18 ESCON portov;
– 4 OSA Fast Ethernet porti;
– 2 OSA TR porta;

Št.

Garancijsko vzdrževanje nadgranje
12 mesecev.
Procesor Z/104: aktiviranje centralnega
spomina procesorja iz 10 GB na 16 GB;
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30233141-1, dopolnilni besednjak: H014-5.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE/CPA/CPC): CPA 30.02.15.
2) Kratek opis: širitev in povezava diskovnih kapacitet ESS.
3) Obseg in količina: nakup IBM ESS
model 800.
Opis konﬁguracije:
– IBM Enterprise Storage Server,
– Standardni procesor (4 procesorji na
vozlišče),
– 24 GB predpomnilnika,
– 3494 GB diskovnih zmogljivosti
(4 x 8 x 36,4 GB 15krpm, 4 x 8 x 72,8 GB
15krpm),
– 2 x dvokanalni 64bitni ESCON host
adapter,
– 8 x 2Gb FICON (long wave) host
adapter,
– FlashCopy V2 do 4TB,
– PPRC V2 do 4TB,
– PAV do 4TB,
– XRC do 4TB,
– Enterprice Storage Specialist,
– Subsystem Device Driver,
– 3 letna garancija.
– IBM TotalStorage MDM Performance
monitor do 6TB z 1 letnim jamstvom (zamenjava za IBM TotalStorage Expert).
Nadgradnja IBM ESS model F20.
Opis konﬁguracije:
– nadgradnja FlashCopy na FlashCopy
V2,
– nadgradnja PPRC na PPRC V2,
– nadgradnja predpomnilnika na 24 GB,
– zamenjava 2 x SCSI host adapter z
2 x FICON (long wave) host adapter.
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.
II.3) Trajanje javnega naročila ali roki za
zaključek: konec 15. 11. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti ali jamstva: obvezna bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5,000.000 SIT, bančna garancija za
dobro izvedbo dobave in bančna garancija
za dobro izvedbo garancijskih storitev po
pogojih razpisne dokumentacije.
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:
– po ZJN-1 42. člen, prvi odstavek,
– ponudnik ima poravnane vse carinske
in davčne obveznosti,
– ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– plačilni rok 30 dni ali več,
– dobavni rok do 30 dni,
– pozitivni poslovni izid v preteklem
letu,
– ni blokad žiro računa v zadnjih 6 mesecih,
– ponudnik mora imeti s proizvajalcem
(principalom) ustrezno pogodbo za trženje
razpisane opreme, tako za področje zSeries
strežnikov in (ali) diskovnih sistemov ESS,
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– garancijski rok:
sklop 1: najmanj 1 leto,
sklop 2: najmanj 3 leta,
– dobava opreme natančno po zahtevah razpisne dokumentacije, naročnik si
pridržuje pravico razlage speciﬁkacij oziroma razpisne dokumentacije,
– skladnost ponujene opreme z opremo
naročnika,
– garancijsko vzdrževanje za opremo iz
speciﬁkacij mora zagotavljati proizvajalec.
III.2.1.1) Pravni status-obvezna dokazila:
– dokazila po 42. členu, drugi odstavek;
– potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa, da ima ponudnik poravnane
zapadle carinske in davčne obveznosti;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– zadnje pozitivno mnenje pooblaščene
revizorske hiše, če je ponudnik zavezan k
reviziji,
– bilanca stanja za preteklo leto,
– BON 1/P obrazec.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– fotokopija pogodbe s proizvajalcem
(principalom) za trženje razpisane opreme.
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.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 031/2004, Ob-17784/04 z
dne 2. 7. 2004.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije ali dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 27. 9. 2004 na
spletnih straneh naročnika (www.zzzs.si)
pod rubriko Javna naročila.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: elektronska oblika razpisne dokumentacije na spletni strani
naročnika je brezplačna.
Za dostavo pisne oblike razpisne dokumentacije je potreben pisni zahtevek
na naslov naročnika s priloženim potrdilom o nakazilu plačila na poslovni račun
naročnika: TRR: 01100-6030274014 s pripisom RD PE IC HO-8-013/04-B.
IV.3.3.) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 9. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 29. 11. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 9. 2004
ob12.30, sedež naročnika.
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 obvestilo odposlano: 3. 9. 2004.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Ob-23763/04
Ali je to javno naročilo vključeno v sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom starejših Šentjur, kontaktna oseba:
Metka Supovec, Svetinova 1, 3230 Šentjur,
tel. 03/746-17-00, faks 03/746-18-19, elektronska pošta: dss.metka@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti, kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je potrebno poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti,
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis predmeta javnega naročila:
nakup blaga – živila in material za prehrano.
II.1.7) Lokacija, kraj dobave ali izvedbe:
Dom starejših Šentjur, Svetinova 1, Šentjur.
II. 1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1:
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg in količina razvidna iz razpisne
dokumentacije – predračun naročnika.
Sklop št. 2:
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
3) Obseg in količina razvidna iz razpisne
dokumentacije – predračun naročnika.
Sklop št. 3:
2) Kratek opis: ribe in konzervirane ribe.
3) Obseg in količina razvidna iz razpisne
dokumentacije – predračun naročnika.
Sklop št. 4:
2) Kratek opis: jajca.
3) Obseg in količina razvidna iz razpisne
dokumentacije – predračun naročnika.
Sklop št. 5:
2) Kratek opis: olja in izdelki.
3) Obseg in količina razvidna iz razpisne
dokumentacije – predračun naročnika.
Sklop št. 6:
2) Kratek opis: sveža zelenjava in stročnice.
3) Obseg in količina razvidna iz razpisne
dokumentacije – predračun naročnika.
Sklop 7:
2) Kratek opis: zamrznjena in konzervirana zelenjava.
3) Obseg in količina razvidna iz razpisne
dokumentacije – predračun naročnika.
Sklop 8:
2) Kratek opis: sadje.
3) Obseg in količina razvidna iz razpisne
dokumentacije – predračun naročnika.
Sklop 9:
2) Kratek opis: konzervirano sadje.
3) Obseg in količina razvidna iz razpisne
dokumentacije – predračun naročnika.
Sklop 10:
2) Kratek opis: brezalkoholne in alkoholne pijače.
3) Obseg in količina razvidna iz razpisne
dokumentacije – predračun naročnika.
Sklop 11:
2) Kratek opis: žita, mlevski izdelki in
testenine.
3) Obseg in količina razvidna iz razpisne
dokumentacije – predračun naročnika.
Sklop 12:
2) Kratek opis: kruh in pekovsko pecivo.
3) Obseg in količina razvidna iz razpisne
dokumentacije – predračun naročnika.
Sklop 13:
2) Kratek opis: ostalo prehrambeno blago.
3) Obseg in količina razvidna iz razpisne
dokumentacije – predračun naročnika.
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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 in obseg: živila in
material za prehrano – okvirne količine so
razvidne iz razpisne dokumentacije predračuna naročnika.
II.3) Trajanje javnega naročila: za čas od
1. 12. 2004 do 30. 11. 2007.
III.1.1.) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo blago, ki je predmet razpisa plačal v roku
45 dni po prejemu računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
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 jo je mogoče do 1. 10. 2004 do 12.
ure, vsak delovni dan od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure.
Pogoji in način plačila: cena razpisne
dokumentacije je 12.000 SIT z vključenim
DDV. Ponudniki morajo navedeni znesek
za razpisno dokumentacijo nakazati naročniku na transakcijski račun pri UJP št.
01100-6030268776 sklic 00-76030400 s pripisom Živila in material za prehrano. Razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti
osebno vsak delovni dan med 9. in 13. uro
ali po pošti s potrdilom o plačilu razpisne
dokumentacije po predhodni najavi po faksu
03/746-18-19 ali telefonu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 6. 10. 2004 do
10. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum 12. 10. 2004.
IV.3.5) Jezik, v katerem mora biti sestavljena ponudba: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki bodo predložili pooblastila.
IV. 3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 10. 2004
ob 12. uri, Dom starejših Šentjur, Svetinova
1, Šentjur.
VI. 1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI. 4) Dodatne informacije: naročnik bo
javno naročilo oddal po omejenem postopku v skladu z drugim odstavkom 19. člena
ZJN-1A ter bo izbranim prijaviteljem priznal
status kandidata za obdobje treh let. Ocenjena letna vrednost znaša 38,000.000 SIT
brez DDV.
VI. 5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 9. 2004.
Dom starejših Šentjur
Št. 35101-0050-47/03
Ob-23765/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Kranj, kontaktna oseba: Ivan

Mihovec, Oddelek za družbene javne službe, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/237-31-22, faks 04/237-31-67.
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 :
nabava opreme za potrebe šolske kuhinje na OŠ Stražišče.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Stražišče,
Šolska ulica 2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
celotnega javnega naročila po priloženi razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 3. 9. 2004 in/ali konec
1. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija banke ali zavarovalnice za resnost
ponudbe v višini 1,000.000 SIT z veljavnostjo najmanj do 22. 11. 2004.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
roku 30 dni po potrditvi končnega računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokaz o veljavni registraciji-izpisek iz
sodne ali druge ustrezne evidence (dokazilo
ne sme biti starejše od 2 mesecev od datuma oddaje ponudbe);
– kopija dovoljenja za opravljanje dejavnosti, če je na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno – izpisek iz sodne upravne ali druge ustrezne evidence ali izjava,
da za njegovo dejavnost takšno dovoljenje
ni potrebno;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco (dokazilo ne sme biti starejše od 2
mesecev od datuma oddaje ponudbe).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o ekonomsko-ﬁnančni sposobnosti: ponudnik mora imeti v preteklem
letu prihodke najmanj v višini dvakratne ponudnikove vrednosti tega javnega naročila.
V preteklih 6 mesecih pa ne sme imeti blokiranega računa-dokazilo obrazca BON 1 in
BON2 ali za samostojne podjetnike zadnja
odločba o odmeri davka in poročilo banke,
da račun ni bil blokiran (dokazila ne smejo
biti starejša od 2 mesecev od datuma oddaje ponudbe);
– pisne izjave vseh svojih v ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri izvedbi javnega naročila, da je ponudnik
pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti (izjave ne smejo
biti starejše od 2 mesecev od datuma oddaje ponudbe).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o tehnični in kadrovski sposobnosti – ponudnik mora imeti vsaj tri reference za dobave v zadnjih 3 letih v enaki ali
višji vrednosti, s potrdili o dobro opravljenem
delu z vrednostmi in datumi izvedbe;
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– izpolnjeno priloženo izjavo o sprejemu
pogojev razpisne dokumentacije in o tem,
da podatki niso zavajajoči;
– izpolnjen obrazec o predvidenih podizvajalcih;
– izpolnjen vzorec pogodbe, ponudnik
mora paraﬁrati vsako stran pogodbe posebej in pogodbo podpisati ter žigosati.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. najnižja cena,
2. dobavni rok.
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 20. 9. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno
nakazati na podračun zakladniškega računa
Mestne občine Kranj št. 01252-0100006472,
z navedbo naziva in naslova prevzemnika
razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 22. 9. 2004 do
11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 9. 2004
ob 12. uri, Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, soba št. 9.
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:
ni dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Mestna občina Kranj, oddelek za družbene javne službe:
Ivan Mihovec, tel. 04/237-31-22.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 9. 2004.
Mestna občina Kranj
Ob-23768/04
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. 07/39-16-100, faks 07/33-23-097,
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. 07/39-16-135, faks
07/33-21-095, 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.
07/39-16-132, faks 07/33-21-095, 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:

Št.

Kočevar Irena, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-16-132,
faks 07/33-21-095, 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: 16-34/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: strokovna literatura – dobava tuje
periodike.
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: strokovna literatura
– dobava tuje prihodike.
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 10% vrednosti ponudbe brez DDV in z
rokom veljavnosti 90 dni od datuma določenega za dostavo ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 6 enakih
brezobrestnih mesečnih obrokov, pri čemer
prvi obrok zapade v tridesetih dneh po podpisu pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
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 zagotavlja dobavo razpisanih vrst
in količin blaga v celoti;
5. da zagotavlja dostavo blaga ddp
Splošna bolnišnica Novo mesto;
6. da nudi naslednje plačilne pogoje:
6 enakih brezobrestnih mesečnih obrokov,
pri čemer prvi obrok zapade v tridesetih
dneh po podpisu pogodbe;
7. da predloži menico za zavarovanje
resnosti ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti brez DDV;
8. 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.
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 11. 10. 2004.
Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: samo negotovinsko na podračun pri Upravi RS za jav-
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na plačila št. 01100-6030278379, sklic na
številko 16-34/ 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: 12. 10. 2004 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 1. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 10. 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: 3. 9. 2004.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Ob-23772/04
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, 1000 Ljubljana, Slovenije, 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) 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:
dobava pisarniškega materiala za potrebe Geodetske uprave Republike Slovenije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: po vsej Sloveniji, glej
posamezne sklope naročila.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: dobava pisarniškega
materiala za potrebe Območne geodetske
uprave Celje.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: dobava pisarniškega
materiala za potrebe Območne geodetske
uprave Kranj.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: dobava pisarniškega
materiala za potrebe Območne geodetske
uprave Koper.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: dobava pisarniškega
materiala za potrebe Območne geodetske
uprave Ljubljana.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: dobava pisarniškega
materiala za potrebe Območne geodetske
uprave Maribor.
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Sklop št. 06
2) Kratek opis: dobava pisarniškega materiala za potrebe Območne geodetske uprave Murska Sobota.
Sklop št. 07
2) Kratek opis: dobava pisarniškega materiala za potrebe Območne geodetske uprave Nova Gorica.
Sklop št. 08
2) Kratek opis: dobava pisarniškega materiala za potrebe Območne geodetske uprave Novo mesto.
Sklop št. 09
2) Kratek opis: dobava pisarniškega materiala za potrebe Območne geodetske uprave Ptuj.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: dobava pisarniškega materiala za potrebe Območne geodetske uprave Sevnica.
Sklop št. 11
2) Kratek opis: dobava pisarniškega materiala za potrebe Območne geodetske uprave Slovenj Gradec.
Sklop št. 12
2) Kratek opis: dobava pisarniškega materiala za potrebe Območne geodetske uprave Velenje.
Sklop št. 13
2) Kratek opis: dobava pisarniškega materiala za potrebe Glavnega urada Geodetske uprave Republike Slovenije.
Ponudbe se lahko predložijo za: en sklop,
več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
količine pisarniškega materiala so navedene
v obrazcih minimalnih potreb, ki so opredeljeni za vsak sklop posebej z okvirnimi
količinami.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. Območna geodetska uprava Celje, Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje;
2. Območna geodetska uprava Kranj,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj,
3. Območna geodetska uprava Koper:
Območna geodetska uprava Koper, Cankarjeva ulica 1, 6000 Koper;
4. Območna geodetska uprava Ljubljana,
Cankarjeva 1/II,III, 1000 Ljubljana,
5. Območna geodetska uprava Maribor,
Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor;
6. Območna geodetska uprava Murska
Sobota, Slomškova ulica 19, 9000 Murska
Sobota;
7. Območna geodetska uprava Nova
Gorica, Kidričeva ulica 14, 5000 Nova Gorica;
8. Območna geodetska uprava Novo
mesto, Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo
mesto;
9. Območna geodetska uprava Ptuj Ptuj,
Krempljeva ulica 2, 2250 Ptuj;
10. Območna geodetska uprava Sevnica,
Glavni trg 24, 8290 Sevnica;
11. Območna geodetska uprava Slovenj
Gradec, Francetova c. 7, 2380 Slovenj Gradec;
12. Območna geodetska uprava Velenje,
Prešernova cesta 1, 3320 Velenje;
13. Glavni urad, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek predvidoma od 2. 11.
2004 in/ali konec 30. 4. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: zavarovanje resnosti ponudbe: zavarovanje
resnosti ponudbe, če je vsota ponujenih cen
posameznih sklopov, za katere daje ponud-
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nik ponudbo večja od 30,000.000 SIT: zavarovanje resnosti ponudbe v obliki nepreklicne
bančne garancije na prvi poziv v višini 5%
od vsote ponujenih cen posameznih sklopov. zavarovanje resnosti ponudbe, če je
vsota ponujenih cen posameznih sklopov,
za katere daje ponudbo ponudnik večja od
3,000.000 SIT in manjša od 30,000.000 SIT:
zavarovanje resnosti ponudbe v obliki bianco
menice s pooblastilom za izpolnitev in uporabo v višini 5% od vsote ponujenih cen
posameznih sklopov.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: mesečna
plačila na osnovi prejetega računa – 30 dni
od prejema.
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:
1. Dokazilo o registraciji, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa.
Ponudnik priloži izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence: izpis iz sodnega registra za dejavnost, katere predmet je razpis;
samostojni podjetniki predložijo potrdilo, da
so vpisani pri davčnem organu - priglasitveni list.
2. Dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno. Ponudnik priloži
izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence.
3. Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni pravnomočno
obsojen in da ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane. Ponudnik priloži potrdilo
Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco.
4. Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali likvidacijski postopek,
drug postopek katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima sedež.
Ponudnik priloži izpisek iz sodne ali druge
enakovredne evidence. Potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni.
5. Potrdilo, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati. Ponudnik priloži
potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni
organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni.
6. Podatki o ekonomsko - ﬁnančni sposobnosti ponudnika, in sicer: Obrazec BON-1 s
podatki in kazalniki za preteklo leto in BON-2,
oziroma za obrtnike napoved za odmero
dohodnine za preteklo leto. Ponudniki, ki so
šele začeli s poslovanjem in zato ne morejo
dvigniti obrazcev BON-1, predložijo samo
obrazec BON-2. Ponudniki lahko predložijo
tudi podatke iz bilance uspeha in podatke
iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni

urad (velja za ponudnike, ki ne predložijo
BON-1) in potrdila poslovnih bank, ki vodijo
ponudnikove transkacijske račune, da le ti v
preteklih 6 mesecih, niso bili blokirani (velja
za ponudnike, ki ne predložijo BON-2). Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni.
Ponudniki z navedenimi dokumenti dokazujejo svojo ekonomsko - ﬁnančno sposobnost za opravljanje navedene storitve. Pogoj,
da bo ponudnikom priznana ekonomsko ﬁnančna sposobnost je, da v preteklih 6 mesecih niso imeli blokiran(ih) transakcijski(h)
račun(ov).
7. Izjava o tehnični usposobljenosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Dokazilo o registraciji, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa.
Ponudnik priloži izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence: izpis iz sodnega registra za dejavnost, katere predmet je razpis;
samostojni podjetniki predložijo potrdilo, da
so vpisani pri davčnem organu - priglasitveni list.
2. Dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno. Ponudnik priloži
izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence.
3. Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni pravnomočno
obsojen in da ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane. Ponudnik priloži potrdilo
Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco.
4. Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali likvidacijski postopek,
drug postopek katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima sedež.
Ponudnik priloži izpisek iz sodne ali druge
enakovredne evidence. Potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni.
5. Potrdilo, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati. Ponudnik priloži
potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni
organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o ekonomsko - ﬁnančni sposobnosti ponudnika,
in sicer: obrazec BON-1 s podatki in kazalniki za preteklo leto in BON-2, oziroma za
obrtnike napoved za odmero dohodnine za
preteklo leto. Ponudniki, ki so šele začeli
s poslovanjem in zato ne morejo dvigniti
obrazcev BON-1, predložijo samo obrazec
BON-2. Ponudniki lahko predložijo tudi podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni
urad (velja za ponudnike, ki ne predložijo
BON-1) in potrdila poslovnih bank, ki vodijo
ponudnikove transkacijske račune, da le ti v
preteklih 6 mesecih, niso bili blokirani (velja
za ponudnike, ki ne predložijo BON-2). Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni. Po-
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nudniki z navedenimi dokumenti dokazujejo
svojo ekonomsko - ﬁnančno sposobnost za
opravljanje navedene storitve. Pogoj, da bo
ponudnikom priznana ekonomsko - ﬁnančna
sposobnost je, da v preteklih 6 mesecih niso
imeli blokiran(ih) transakcijski(h) račun(ov).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava o tehnični usposobljenosti.
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:
(B) Ekonomska najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. dobavni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 10. 2004.
Cena: 2.500 SIT.
Pogoji in način plačila: negotovinsko plačilo. Cena enega izvoda razpisne
dokumentacije je 2.500 SIT - podračun
EZR št. 01100-1000616337, model: 11,
sklic na št. 25127-7141998-99000004 ali
brezplačen prevzem na spletnih straneh
Geodetske urave Republike Slovenije
http://www.gu.gov.si/.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 10. 2004 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: do 30. 11. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 10. 2004
ob 10. uri, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 9. 2004.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 4/04
Ob-23778/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dvojezična osnovna šola I Lendava, 1.sz.
Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola, kontaktna oseba: Jožef Sobočan, Kranjčeva
44, 9220 Lendava, 9220 Lendava, Slovenija, tel. 02/577-28-00, faks 02/577-28-06,
elektronska pošta: dos1.lendava@guest.
arnes.si;
Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda, kontaktna oseba: Blanka Gerič, Mohorjeva 1,
9220 Lendava, Slovenija, tel. 02/578-86-70,
faks 02/578-86-71, elektronska pošta: vrtec.
lendava@guest.arnes.si;
Osnovna šola Turnišče, kontaktna oseba: Jožef Bence, Prešernova 2, 9224 Turnišče, Slovenija, tel. 02/572-10-05, faks
02/572-10-40, elektronska pošta: o-turnisce.
ms@guest.arnes.si.
Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci, kontaktna oseba: Štefan Ftičar, Juša
Kramarja 10, 9232 Črenšovci, Slovenija, tel.

Št.

02/573-58-10, faks 02/573-58-10, elektronska
pošta: o-fpcrensovci.ms@guest.arnes.si;
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Skupnost VIZ Lendava, kontaktna oseba: Kornelija Toth, Kidričeva 1, 9220
Lendava, Slovenija, tel. 02/578-90-87, faks
02/578-90-88, elektronska pošta: Kornelija.
Toth@guest.arnes.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Skupnost VIZ Lendava, kontaktna oseba: Kornelija Toth, Kidričeva 1, 9220
Lendava, Slovenija, tel. 02/578-90-87, faks
02/578-90-88.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Skupnost
VIZ Lendava, kontaktna oseba: Kornelija
Toth, Kidričeva 1, 9220 Lendava, Slovenija, tel. 02/578-90-87, faks 02/578-90-88,
elektronska pošta: Kornelija.Toth@guest.
arnes.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je sukcesivna
dobava živil po posameznih zavodih, ki
so naročniki javnega razpisa za obdobje
od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2007 dobava živil,
po drugem odstavku 19. člena ZJN 1-A.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: po posameznih zavodih, ki
so naročniki javnega razpisa.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Prijavitelj lahko svojo prijavo odda za več
skupin živil ali samo za posamezne skupine
živil, vendar mora na svoji prijavi navesti
za katere skupine živil želi oddati svojo prijavo.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celotna orientacijska letna količina posameznih
sklopov znaša:
1. mleko in mlečni izdelki – 8,000.000
SIT,
2. meso in mesni izdelki – 13,300.0000
SIT,
3. perutninsko meso in izdelki –
6,900.000 SIT
4. sveža zelenjava in sadje – 9,800.000
SIT,
5. kruh in pekovski izdelki – 9,300.000
SIT,
6. ostalo prehrambeno blago –
13,200.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 1. 2005 in konec
31. 12. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila za dobavljeno blago je
30 dni od dneva izstavitve zbirnega računa
posameznega meseca dobave.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge evidence, da
je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem
ustreznem organu (za pravne osebe redni izpis iz sodnega registra, za samostojne podjetnike potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, ki ne sme biti starejši od 30 dni
na dan določen za predložitev prijav);
– potrdilo iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, da ima veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
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met javnega naročila, če je dovoljenje za
opravljanje take dejavnosti na podlagi zakona potrebno;
– potrdilo ministrstva pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco (potrdilo da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi z podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, ki ne sme biti starejše od 30 dni
na dan določen za predložitev prijav).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo davčnega urada ali drugega
pristojnega organa, da ima ponudnik poravnane davke in prispevke ter druge obvezne
dajatve v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež (potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni na dan določen za predložitev
prijav).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– podpisana izjava prijavitelja o sposobnosti zagotavljanja potrebnih letnih količin
blaga, o zagotovljenem rednem nadzoru in
kontroli kakovosti živil, o dostavi blaga in cenikov, o odzivnem času, o plačilnih pogojih
in izstavitvi zbirnih računov (OBR – 3).
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– cena – 10 točk,
– posebne ugodnosti ponudnika –
5 točk,
– plačilni pogoji – 3 točke.
Največje možno število točk je 18.
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 zadnjega roka
za sprejem prijav za sodelovanje, to je do
5. 10. 2004 do 12. ure.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo proti plačilu 8.000
SIT (v ceno je vključen DDV), ki ga prijavitelj nakaže na račun SVIZ Lendava, št.
01259-6030632786.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: zadnji rok za sprejem prijav za sodelovanje je 5. 10. 2004 do
12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 12. 10. 2004.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 9. 2004.
Dvojezična osnovna šola I Lendava,
1.sz. Lendvai Kétnyelvű Általános
Iskola
Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda
Osnovna šola Turnišče
Osnovna šola Franceta Prešerna
Črenšovci
Ob-23787/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo
in geodezijo, kontaktna oseba: doc. dr. Janko Logar, Jamova cesta 2, 1115, p. p. 3422
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/476-85-00, faks
01/425-06-81, elektronska pošta: fgg@fgg.
uni-lj.si.
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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: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, kontaktna oseba: Mateja Progar, Jamova cesta
2, 1115, p.p. 3422 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/476-85-00, faks 01/425-06-81, elektronska pošta: fgg@fgg.uni-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Univerza v
Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, kontaktna oseba: Mateja Progar, Jamova cesta 2, 1155 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/476-85-00, faks 01/425-06-81, elektronska pošta: fgg@fgg.uni-lj.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN1/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža sistema za dinamični
strižni preizkus zemljin (dinamic simple
shear test).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 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: podrobna speciﬁkacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetetek/ali konec 30. 11.
2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančno garancijo za resnost ponudbe v vrednosti
3% od ponudbene cene, bančno garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
vrednosti 5% od pogodbene cene in bančno
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi v vrednosti 5% pogodbene cene.
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 dodatno
še, da ni zoper njega uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava; da ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima
sedež, da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tuji
državi poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati; da je ponudnik ekonomsko in ﬁnančno sposoben izvesti naročilo ter da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Izpisek iz sodnega registra ali druge
ustrezne evidence v zvezi z registracijo; 2.
izpisek iz sodne, upravne ali druge evidence
v zvezi z dovoljenjem za opravljanje dejavnosti-če za opravljanje ponudnikove dejavnosti, ki je predmet razpisa dovoljenje ni
potrebno, zadostuje ponudnikova izjava, da
dovoljenja ne potrebuje; 3. potrdilo ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni vpisan
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v kazensko evidenco; 4. izpisek iz sodne
ali druge evidence, da zoper ponudnika ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave ali drug postopek…; 5. potrdilo, ki ga
izda davčni ali drug pristojni organ države, v
kateri ima ponudnik sedež v zvezi s poravnanimi davki in prispevki. Dokazila iz 1., 3.,
4. in 5. točke ne smejo biti starejša od 3 mesecev na dan odpiranja ponudb in so lahko
predložena tudi v kopiji z izjavo ponudnika,
da ustrezajo originalu.
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.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. reference,
3. garancijska doba,
4. odzivnost pri zagotavljanju servisa in
rezervnih delov,
5. plačilni pogoji.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 2.500 SIT.
Pogoji in način plačila nakazilo na podračun pri UJP št. 011100-6030708865, sklic
na NJ1/04.
Razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno vsak delavnik med 11. in 13.
uro ali po pošti po predhodnem plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 9. 2004 do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: tri mesece od skrajnega roka za
sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 9. 2004
ob 9. uri, v dekanatu naročnika, Ljubljana,
Jamova cesta 2.
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: 2. 9. 2004.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Št. 2.3.-1877/04
Ob-23788/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice d.o.o., kontaktna
oseba: Ivan Lisac, Kolodvorska ul. 11, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/01/291-44-19,
faks +386/01/291-48-33, elektronska pošta:
Ivan.lisac@slo-zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Holding Slovenske železnice
d.o.o., PE Investicije, kontaktna oseba: Hele-

na Mlakar, Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/01/291-42-03, faks
+386/01/291-48-22, elektronska pošta: Helena.mlakar@tirnet.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Holding Slovenske železnice d.o.o., PE
Investicije, kontaktna oseba: Mlakar
Helena, Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/01/291-4-203, faks
+386/01/291-48-22, elektronska pošta:
Helena.mlakar@tirnet.net.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zaporedna številka naročila
5/2004/TP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– sklop A: nabava 7 kosov kamionov
vlačilcev,
– sklop B. nabava 7 kosov polprikolic
za prevoz kontejnerjev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana (DDP- Delivery Duty Paid) »INCOTERMS«- Mednarodna
trgovinska zbornica, Paris, verzija 2000.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak: glavni predmet:
34140000-0, 34223100-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– 7 kosov kamionov vlačilcev,
– 7 kosov polprikolic za prevoz kontejnerjev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: največ 150 dni od dneva sklenitve
pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti kot garancijo za resnost ponudbe bančno garancijo za resnost
ponudbe za sklop A: v višini 10,000.000 SIT,
za sklop B: v višini 4,000.000 SIT, v primeru
ponudbe za oba sklopa skupaj: bančno garancijo v višini 14,000.000 SIT
Bančna garancija za resnost ponudbe
mora veljati še najmanj 10 dni po preteku
veljavnosti ponudbe
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 90 dni po uspešnem prevzemu blaga
s strani naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: 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 pristojnem sodišču ali drugem organu;
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 zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja 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
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predpisi države, v kateri ima sedež;
4. da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane;
5. 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;
6. da ponudnik v zadnjem letu pred dnevom objave razpisa izkazuje pozitivno poslovanje;
7. da ponudnik izkazuje tehničo ustreznost ponudbe v skladu z zahtevami iz poglavja razpisne dokumentacije »Tehnične
zahteve za kamion – vlačilec« in »Tehnične
zahteve za polprikolico- kontejnersko«;
8. dobavni rok ne sme biti daljši od
150 dni;
9. ponudnik mora ponuditi naslednje garancije za sklop A in sklop B:
– splošno garancijo najmanj 12 mesecev,
– garancijo za prerjavenje karoserije prevoznega sredstva minimalno 6 let;
Vsi garancijski roki morajo biti brez omejitve prevoženih kilometrov.
10. ponudnik mora zagotavljati servisiranje prevoznega sredstva v lastnih oziroma
pooblaščenih servisnih centrih na področju
EU za obdobje najmanj 10 let. Najbljižji servis mora biti na lokaciji, ki je oddaljena manj
kot 50 km od Ljubljane;
11. rok za rešitev reklamacije ne sme biti
daljši od 8 dni od prejema pisnega obvestila
o reklamaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. fotokopija izpiska iz sodne ali druge
enakovredne evidence, samostojni podjetniki predložijo overjeno potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu- dokazilo ne sme
biti starejše od 90 dni od skrajnega roka za
predložitev ponudb;
2. lastna izjava ponudnika- dokazilo ne
sme biti starejše od 90 dni od skrajnega
roka za predložitev ponudb;
3. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek in da njegovo poslovanje
ni prenehalo na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe, samostojni podjetniki pa
predložijo potrdilo, da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi
davčnega urada- dokazilo ne sme biti starejše od 90 dni od skrajnega roka za predložitev ponudb;
4. potrdilo Ministrstva za pravosodje –
Kazenska evidenca, da ponudnik ni vpisan
v kazensko evidenco-dokazilo ne sme biti
starejše od 90 dni od skrajnega roka za
predložitev ponudb;
Tuji ponudnik mora predložiti dokazila v
skladu z »Navodilom o seznamu organov
tujih držav, pristojnih za izdajo listin o izpoljevanju za udeležbo tujih ponudnikov v
postopku oddaje javnih naročil, in o načinu
preveritve teh listin« (Ur. l. RS, št. 13/01 z
dne 28. 2. 2001).
5. potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa države, da je poravnal davke in
prispevke, kjer ima ponudnik svoj sedež, ali
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati- dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od skrajnega roka za predajo ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:

Št.

6. BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2003, samostojni podjetniki predložijo davčno napoved za leto 2003, potrjeno s strani
pristojne izpostave DURS.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
7. podpisana lastna izjava ponudnika,
da v celoti izpolnjuje razpisane tehnične zahteve;
8. izpolnjen obrazec ponudbe;
9. izpolnjen obrazec ponudbe;
10. podpisana izjava ponudnika in seznam pooblaščenih servisev;
11. izpolnjen obrazec ponudbe.
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:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. Cena
Pri tem merilu se bo primerjala skupna
ponudbena cena (posebej za Sklop A in posebej za Sklop B) iz obrazca ponudbe.
Največje možno število prejetih točk pri
tem merilu je 90 točk.
Ponudba z najnižjo skupno ceno (Cmin)
prejme maksimalno število točk, to je 90
točk.
Število točk za ostale ponudbe (C) se
izračuna po formuli:
Cmin
Tc = 90 * ----------C
2. Čas garancije
Čas garancije mora biti podan brez omejitve prevoženih kilometrov.
Pri tem merilu se ocenjuje čas splošne
garancije in čas garancije za prerjavenje
karoserije.
Največje možno število prejetih točk pri
tem merilu je 4 točke (3 točke za čas splošne garancije, 1 točka za čas garancije za
prerjavenje). Merilo velja za sklop A in B.
Čas splošne garancije (maks. 3 točke):
– od vključno 42 mesecev in več –
3 točke,
– od vključno 24 mesecev do 42 mesecev – 1,5 točke,
– od vključno 12 mesecev do 24 mesecev – 1 točka.
Čas garancije za prerjavenje karoserije
(maks. 1 točka):
– od vključno 144 mesecev in več
1 točka,
– od vključno 102 mesecev do 144 mesecev – 0,5 točke,
– od vključno 72 mesecev do 102 meseca – 0 točk.
3. Cena vzdrževanja
Merilo je cena servisnih storitev in vgrajenih materialov. Največje možno število
prejetih točk pri tem merilu je 6 točk. Merilo
velja za sklop A in sklop B.
Pri tem merilu se bo upoštevala cena
iz ponudbenega predračuna -vrednost servisnih storitev in vgrajenih materialov do
200.000 prevoženih km, in sicer skupna
cena z vključenim DDV.
Ponudba z brezplačnimi servisnimi storitvami in vgrajenimi materiali do 200.000 km
prejme 6 točk.
Ponudba z najnižjo ceno servisnih storitev in vgrajenih materialov (CSmin) prejme
3 točke. Število točk za cene servisnih sto-
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ritev in vgrajenih materialov (CS) ostalih ponudb se izračunajo po formuli:
CSmin
Tcs = 3 * ----------CS
V primeru, da po analizi ponudb dve pravilni in samostojni ponudbi dosežeta enako
najvišje število točk, bo naročnik med njima
izbral tisto ponudbo, katere ponudnik v večji
meri koristi storitve naročnika.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 10. 2004.
Cena: 8.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu zneska 8.000 SIT na transakcijski račun
štev. 02923-0019346887, odprt pri NLB d.d.,
sklic na številko 340100-P-797, ali na glavni blagajni Holdinga Slovenskih železnic,
d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, soba
115, kjer tudi dobijo potrdilo o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 10. 2004
ob 12. uri, v prostorih Holdinga Slovenskih
železnic d.o.o., Kolodvorska ul.11, 1000
Ljubljana, sejna soba št. 606 Centra za nabavo.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 9. 2004.
Holding Slovenske železnice d.o.o.
Ob-23797/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za
ﬁnance, Župančičeva ul. 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/369-61-00, faks
+386/1/369-62-19,
elektronska
pošta:
Mf.Razpisi@mf-rs.si, internetni naslov:
http://www.mf-rs.org/razpisPC09.html.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Ministrstvo za ﬁnance, kontaktna oseba: Služba za informacijsko tehnologijo, Jeran Gregor, podsekretar, Cankarjeva cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/369-61-00, faks +386/1/369-62-19,
elektronska pošta: Mf.Razpisi@mf-rs.si,
internetni naslov: http://www.mf-rs.org/razpisPC09.html.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za ﬁnance, Cankarjeva cesta 18, I. nadstropje, soba I-04, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/369-61-00,
faks +386/1/369-62-19, elektronska pošta: Mf.Razpisi@mf-rs.si, internetni naslov:
http://www.mf-rs.org/razpisPC09.html.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: »PC09-08.2004«.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup računalniške opreme z vzdrževanjem za obdobje 36 mesecev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacije Ministrstva za
ﬁnance v Ljubljani.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 30.23.32.31-9; dodatni predmeti:
30.21.40.00-2,30.26.00.00-9.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPC-845.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. C.I
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.23.32.31-9.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC-845.
3) Obseg ali količina:
– visokozmogljivi mrežni laserski Č/B
tiskalniki A4/A3 – 2 kosa,
– mrežni laserski barvni tiskalniki A4 –
8 kosov,
– mrežni laserski barvni tiskalniki A4/A3
– 2 kosa,
– lokalni laserski Č/B tiskalniki A4 –
20 kosov.
Sklop št. B.I
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.26.00.00-9.
3) Obseg ali količina: 4-procesorski server – 1 kos.
Sklop št. B.II
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.26.00.00-9.
3) Obseg ali količina: 2-procesorski server – 2 kosa.
Sklop št. A.I)
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.21.40.00-2.
3) Obseg ali količina: zmogljive delovne
postaje – 10 kosov.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– laserski tiskalniki: 32 kosov,
– zmogljive delovne postaje: 10 kosov,
– strežnik: 3 kosi.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: navedene v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 11. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, garancija za odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok za dobavljeno blago je 30 dni po izvršeni dobavi in prejemu računa, za opravljeno
storitev je plačilni rok 30 dni po prejemu
računa in opravljeni storitvi za predhodne
3 mesece.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodne evidence o registraciji
ponudnika. Potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco. Potrdilo, da ni zoper ponudnika
uveden ali začet postopek prisilne poravna-
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ve, stečajni ali likvidacijski postopek. Potrdilo davčnega urada, da ponudnik nima neporavnanih davkov in prispevkov v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež. Izpisek
in potrdila ne smejo biti starejša več kot 90
dni od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: fotokopija letnih
računovodskih izkazov za leto 2003. Mnenje
pooblaščenega revizorja, da ima ponudnik
na dan do 10 dni pred oddajo ponudbe poravnane vse zapadle obveznosti. Bonitetne
informacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam najpomembnejših podobnih storitev in dobav blaga v tem in preteklem letu, skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu, vrednostmi in datumi izvedbe.
Če so bili kupci naročniki po tem zakonu,
mora biti dokazilo izdano v obliki potrdila, ki
ga izda in podpiše pristojni organ. Če kupci
niso bili naročniki po tem zakonu, potrdilo
potrdijo ti kupci. Navedba oseb ponudnika,
ki bodo vključene v izvedbo naročila, z izobrazbeno in strokovno kvaliﬁkacijo.
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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 10. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 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 10. 1. 2005 ali 90 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: poblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 10. 2004
ob 9. uri, Ministrstvo za ﬁnance, Ljubljana,
Cankarjeva c. 18, učilnica v visokem pritličju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 9. 2004.
Ministrstvo za ﬁnance
Št. 2127/04
Ob-23804/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne
Maribor, kontaktna oseba: splošni del: Katja
Dermota, vsebinski del: Mateja Kumperščak
Duh, tel. 02/220-82-11, Minarikova ulica 6,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/450-28-42,
faks 02/462-23-07.
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:
dobava drog za potrebe proizvodnje v
Galenskem laboratoriju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: JZZ Mariborske lekarne Maribor, OE Galenski laboratorij, Tkalski
prehod 4, Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količin ali obseg: seznam
drog in okvirne letne količine so navedene v
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev, začetek 1. 1. 2005
in/ali konec 31. 12. 2005.
III.1.2) Obvezni depoziti in jamstva:
– lastna menica z menično izjavo v višini 500.000 SIT za zavarovanje resnosti ponudbe, če je vrednost ponudbe nad
30,000.000 SIT bančna garancija v višini
1,000.000 SIT,
– izjava o izdaji menice z menično izjavo
za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih
obveznosti, če je ponudbena vrednost nad
30,000.000 izjava banke o izdaji bančne
garancije.
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
izpolnjevanje zahtevanih sposobnosti dobaviteljev na osnovi dokumentov, podatkov in
izjav, 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. je registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu;
2. ima potrdilo Ministrstva za zdravje,
Urad za zdravila, ki mu dovoljuje opravljanje
prometa na debelo z zdravili;
3. ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen - potrdilo Ministrstva
za pravosodje, Kazenska evidenca in lastna izjava;
4. potrdilo pristojnega sodišča, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek oziroma drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
5. potrdilo davčnega urada, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s
predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. je predložil obrazec BON 2 ali potrdilo
poslovne banke, ki vodi njegov transakcijski
račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
7. razpolaga z ustrezno tehnično opremo, ﬁnančna sredstva in kadre za izvedbo
javnega naročila;
8. zagotavlja dobavo letnih razpisanih
količin posameznih drog, na katere se prijavlja;
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9. naročene droge bo dostavil v skladišče
naročnika, v roku do 10 dni po posameznem
pisnem naročilu;
10. izjavlja, da bo sklenil pogodbo skladno z razpisnimi pogoji;
11. izjavlja, da v ponudbi ni posredoval
zavajajočih podatkov.
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:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 10. 2004.
Cena: 4.800 SIT (DDV vključen).
Pogoji in način plačila: na račun št.:
01270-6030275190 pri UJP Slovenska Bistrica, s pripisom „razpisna dokumentacija
- droge“.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 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: 14. 10. 2004
ob 10.30, JZZ Mariborske lekarne Maribor,
Minařikova ulica 6, 2000 Maribor, 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: ocenjena
vrednost naročila je 23,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 9. 2004.
Javni zdravstveni zavod
Mariborske elektrarne Maribor
Ob-23993/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, kontaktna oseba: za predmet JN: Bor Urbančič, dr. med., spec.
internist, tel. 05/33-01-501, za ekonomska vprašanja: Stojan Lozar, univ. dipl.
ek., tel. 05/33-01-560, za pravna vprašanja: Katjuša Bizjak, univ. dipl. pravnica, tel.
05/33-01-580, Ulica Padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/33-01-550, 05/33-01-554, internetni naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica “Dr. Franca
Derganca” Nova Gorica, tajništvo uprave,
kontaktna oseba: Skupina za javna naročila: Katjuša Bizjak, univ. dipl. pravnica, tel.
05/330-15-82, Ulica Padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/330-15-50, faks 05/330-15-54, internetni
naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, tajništvo uprave, Ulica Padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.

Št.

II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN ”dobava in montaža
abdominalnega UZ aparata in endo UZ enote” (št. 252-2/04).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
naročnik objavlja javno naročilo za dobavo
in montažo novega abdominalnega ultrazvočnega aparata za klasično diagnostiko in nove endo UZ enoto po sklopih.
Sklopa sta dva:
– sklop 1 – abdominalni ultrazvočni aparat za klasično diagnostiko,
– sklop 2 – endo UZ enota.
Ponujeno mora ustrezati razpisnim zahtevam naročnika, kot sledi:
I.) Tehnična speciﬁkacija
Abdominalni ultrazvočni aparat za klasično diagnostiko:
– popolnoma digitalen ultrazvočni aparat
z 12 bitnim A/D konverterjem in 2048 procesnimi kanali,
– dinamično območje vsaj 180 db,
– možnost priklopa elektronskih linearnih, konveksnih, radialnih in phased array
sond,
– večfrekventnost sond – vsaka sonda
naj deluje na vsaj 8 frekvencah,
– prillop najmanj treh sond hkrati,
– prikaz vsaj 500 slik na sekundo,
– uporaba tehnologije harmonskih frekvenc (harmonic imaging) in visokofrekvenčni
prikaz,
– 3D prikaz slike,
– dopler in barvni dopler,
– najmanj 15 inčni monitor, nastavljiv po
višini, levo, desno in nagib,
– naknaden pregled slik pred zamrznitvijo (cine memory – vsaj za 2048 slik),
– funkcija zoom – pri živi sliki (8x),
– funkcija zoom – po zamrznitvi slike
(2x),
– trajno shranjevanje slik v aparatu in na
magnetno optičnem ali DVD +/- RW mediju,
– shranjevanje pacicentovih podatkov v
aparatu,
– prenos UZ slik na računalnik,
– enostavna uporaba prednastavljenih
programov,
– shranjevanje slike na papir (video tiskalniik – črno bela in barvna tehnika),
– aparat mora omogočati hiter priklop
med aplikacijami in menjavo sonde,
– UZ sonde:
– konveksna, za pregled abdomna (z minimalnim frekvenčnim območje
2-6 MHz),
– linearna, za pregled mehkiv tkiv in
ožilja (z minimalnim frekvenčnim območjem
5 – 13 MHz),
– endokavitarna,
– nastavek za intervencijske posege
za konveksno sondo,
– nastavek za intervencijske posege za
endokavitarno sondo,
– vsebovati mora funkcijo doplerja in
barvnega doplerja,
– biti mora kompatibilen z endo UZ enoto, ki je predmet tega JN,
– imeti mora funkcijo digitalnega shranjevanja in prenosa slike (standard DICOM 3)
za potrebe arhiviranja in dodatne obdelave
v okviru sistema PACS,
– omogočati mora video prenos slike na
monitor;
– endo UZ enota:
– imeti mora elektronsko radialno sondo
(360°),
– biti mora kompatibilna z UZ aparatom,
ki je predmet tega JN,
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– omogočati mora video prenos slike na
monitor,
– vsebovati mora ustrezen sistem za prikaz video slike,
– vsebovati mora funkcijo doplerja in
barvnega doplerja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a in Oddelek za radilogijo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: abdominalni ultrazvočni
aparat za klasično diagnostiko – opis razviden iz tehnične speciﬁkacije.
4) Navedba različnih datumov začetka/
dobave: v 60 dneh po podpisu pogodbe.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: sklop 2 – endo uz enota
– opis razviden iz tehnične speciﬁkacije.
4) Navedba različnih datumov začetka
dobave: v 240 dneh po podpisu pogodbe.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od podpisa pogodbe za
sklop 1 in 240 dni od podpisa pogodbe za
sklop 2 od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja
Bančna garancija za resnost ponudbe
(sklop 1, sklop 2)
Ponudnik mora ponudbi priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%,
ki jo bo naročnik unovčil v naslednjih primerih:
– če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo po odpiranju ponudb v času veljavnosti ponudbe;
– če izbrani ponudnik v zahtevanem
času ne podpiše pogodbe;
– če izbrani ponudnik v zahtevanem
času ne predloži zahtevanega zavarovanja
za dobro izvedbo posla;
– če se izbrani ponudnik v osmih dneh
ne odzove na poziv za sklenitev pogodbe, ki
je vsebovan v odločitvi o izbiri ponudnika.
Bančna garancija za resnost ponudbe
mora veljati najmanj 3 mesece od roka za
oddajo ponudbe.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti(sklop 1, sklop 2)
Ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu,
bo moral hkrati z vsemi podpisanimi izvodi
pogodbe v desetih dneh po podpisu pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti
bančno garancijo za dobro izvedbo posla v
višini 10% od pogodbene vrednosti, ki jo bo
naročnik unovčil v naslednjih primerih:
– če se bo izkazalo, da storitev ni opravljena v skladu s pogodbo ali zahtevami iz
razpisne dokumentacije;
– če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi
kršitev s strani izvajalca;
– če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.
Predložitev bančne garancije je pogoj za
veljavnost pogodbe. Bančna garancija za
dobro izvedbo posla mora veljati do primopredaje plus en dan.
Bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku (sklop 1, sklop 2)
Ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu,
bo moral ob primopredaji naročniku izročiti
bančno garancijo za odpravo napak in
pomankljivosti v garancijski dobi v višini
10% pogodbene vrednosti, z veljavnostjo
za obdobje garancijske dobe plus en dan.
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Brez izročitve garancije za odpravo napak
in pomankljivosti v garancijski dobi primopredaja ni opravljena.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: kupec se
zavezuje pogodbeni znesek za dobavljeno
opremo plačati v enkratnem znesku najmanj
v roku 60 dni od dneva izstavitve računa prodajalca, ki ga bo prodajalec izstavil v zakonskem roku po uspešno opravljeni primopredaji
predmeta pogodbe in zagonu „v živo“ ter
podpisu primopredajnega zapisnika s strani
pooblaščenih predstavnikov obeh pogodbenih strank.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti in
sposobnosti.
Naročnik bo priznal sposobnost, kot je
navedeno ponudnikom, ki bodo izpolnjevali
pogoje v nadaljevanju.
A) Na poslovnem področju:
– komplet registrskih listov (izpisek iz sodnega registra) (Priloga št. 1), ki odraža zadnje
stanje ponudnika (samostojni podjetnik mora
predložiti priglasitveni list DURS); ter potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila (Priloga št. 2), če
ga ponudnik glede na veljavno zakonodajo
potrebuje za opravljanje dejavnosti;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti vodilnih delavcev (Priloga št.
3), da v preteklih petih letih pred pričetkom
tega javnega naročila delavci, ki so registrirani zastopniki ponudnika, niso bili obsojeni
zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje
(Priloga št. 4), da ponudnik v zadnjih petih
letih pred objavo javnega naročila ni bil
pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki
bi bilo povezano z njegovim poslovanjem, oziroma mu ni bila izdana pravnomočna sodna
odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila (zahtevek za pridobitev potrdila je
dostopno v elektronski obliki na spletni strani
ministrstva za pravosodje: www.gov.si/mp/ v
rubriki elektronsko poslovanje – obrazci in
navodila – potrdilo iz kazenske evidence za
pravne osebe – oziroma za ﬁzične, če je
ponudnik s.p.);
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, da mu v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila, z
naslednjo vsebino: (Priloga št. 5) »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam v zadnjih petih letih pred objavo
javnega naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z našim poslovanjem in nam ni bila
izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero bi nam bilo prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila. Izjavljamo tudi, da nismo v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja podkupovanja in nismo bili obsojeni za
to kaznivo dejanje«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja,
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da izpolnjuje pogoje, določene v Zakonu o
zdravilih in medicinskih pripomočkih o registraciji dobavitelja medicinskih pripomočkov
z priloženo fotokopijo CE certiﬁkata ponujenega medicinskega pripomočka skladno s
PECA sporazumom »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo pogoje, določene v Zakonu o zdravilih
in medicinskih pripomočkih o registraciji dobavitelja medicinskih pripomočkov ter prilagamo fotokopijo CE certiﬁkata medicinskega
pripomočka, ki ga ponujamo«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja, da
ponujena oprema ustreza predpisom varstva
pri delu ter standardom in normativom, ki jih
narekujejo predpisi Republike Slovenije in
EU (Priloga št. 9) »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ponujena
oprema ustreza predpisom varstva pri delu
ter standardom in normativom, ki jih narekujejo predpisi Republike Slovenije in EU«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja, da
sta ponujeni UZ aparat in UZ sonda zadnje
generacije (Priloga št. 10) »Pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavljamo, da
je ponujeni UZ aparat in UZ sonda zadnje
generacije.«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja dostavo
opreme franco naslov zavoda in montažo na
lastne stroške (Priloga št. 15) »Pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavljamo, da
zagotavljamo dostavo opreme franco naslov
zavoda in montažo na lastne stroške«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja, da
bo za ceno navedeno v ponudbi po dobavi
in montaži izvedel usposabljanje zaposlenih
zdravnikov in vzdrževalnega osebja naročnika
za uporabo opreme, ki jo ponuja (Priloga št.
16) »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo za ceno navedeno
v ponudbi po dobavi in montaži izvedli usposabljanje zaposlenih radioloških inženirjev,
tehnikov in vzdrževalnega osebja naročnika
za uporabo opreme, ko jo ponuja«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja da
bo dostavil garancijsko izjavo za najmanj dve
letno garancijo za celoten aparat šteto od
uspešno opravljene primopredaje (Priloga
št. 17) »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da zagotavljamo bomo
dostavili garancijsko izjavo za najmanj dve
letno garancijo za celoten aparat šteto od
uspešno opravljene primopredaje«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja da
bo dobavil UZ aparat v 60 dneh in UZ sondo
v 240 dneh po podpisu pogodbe (Priloga št.
18) »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da zagotavljamo dobavo
UZ aparat v 60 dneh in UZ sondo v 240 dneh
po podpisu pogodbe«;
– pogodba o skupnem nastopanju oziroma pogodba s podizvajalcem (Priloga št. 21),
če ponudnik nastopa s partnerji ali podizvajalci. Če ponudnik ne nastopa s partnerji ali
podizvajalci, potem mu te priloge ni potrebno
predložiti.
B) Na področju referenc, tehničnih zmogljivosti in kadrov:
– ponudnik ima najmanj eno potrjeno
referenco ustanove, kjer je že dobavil enako ali podobno opremo v Repubiliki Sloveniji ali v EU (kar je razvidno iz obrazca
prijava-reference).

III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja odlog
plačila najmanj 60 dni od prejema računa,
izdanega v zakonskem roku od uspešno
opravljene primopredaje (Priloga št. 14)
»Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da zagotavljamo odlog plačila
najmanj 60 dni od prejema računa, izdanega
v zakonskem roku od uspešno opravljene
primopredaje«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja da
ima izjavo banke, da bo dobil garancijo za
odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti
za čas trajanja garancijske dobe plus en dan
(Priloga št. 19) »Pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavljamo, da imamo izjavo
banke, da bomo dobili garancijo za odpravo
napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi v
višini 10% pogodbene vrednosti za čas trajanja garancijske dobe plus en dan«.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik s katero ponudnik zagotavlja, da
bo za čas pričakovane uporabne dobe (dobe
eksploatacije) aparata (10 let) zagotavljal
pooblaščeno servisno službo v RS, preko
katere bo na poziv naročnika v najkrajšem
možnem času odpravil napake, pomanjkljivosti ali okvare opreme (Priloga št. 7) »Pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo za čas pričakovane uporabne
dobe (dobe eksploatacije) aparata (10 let)
zagotavljali pooblaščeno servisno službo v
RS, preko katere bomo na poziv naročnika v
najkrajšem možnem času odpravili napake,
pomanjkljivosti ali okvare opreme«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik s katero ponudnik zagotavlja, da
bo za čas pričakovane uporabne dobe (dobe
eksploatacije) aparata (10 let) zagotavljal rezervne dele v RS (Priloga št. 8) »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,
da bomo za čas pričakovane uporabne dobe
(dobe eksploatacije) aparata (10 let) zagotavljali rezervne dele v RS«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja, da bo
za čas pričakovane uporabne dobe aparata
(dobe eksploatacije) aparata (10 let) redno
brezplačno nadgrajeval programsko opremo (Priloga št. 11) »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo
za čas pričakovane uporabne dobe aparata
(dobe eksploatacije) aparata (10 let) redno
brezplačno nadgrajevali programsko opremo«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja, da
je v ponudbi predložil prospekte ponujene
opreme z navedbo bistvenih tehničnih lastnosti ter da bo v primeru izbora po javnem
naročilu predložil servisne priročnike in navodila za uporabo v slovenskem jeziku (Priloga št. 12) »Pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavljamo, da smo v ponudbi
predložili prospekte ponujene opreme z navedbo bistvenih tehničnih lastnosti ter da
bomo v primeru izbora po javnem naročilu
predložili servisne priročnike in navodila za
uporabo v slovenskem jeziku«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja,
da bo strokovni skupini/komisiji za oceno
ponudb omogočil brezplačen ogled ponu-
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jenega delujočega aparata na terenu (Priloga št. 13) »Pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavljamo, da bo strokovni
skupini/ komisiji za oceno ponudb omogočili
brezplačen ogled ponujenega delujočega
aparata na terenu.«.
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 18. 10. 2004.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 18. 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 zaključka izvedbe javnega
naročila (48 mesecev od podpisa pogodbe).
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila
ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki
so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni
predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati
dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 10. 2004
ob 12.15, v prostorih sejne sobe upravne
službe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 9. 2004.
Splošna bolnišnica »Dr. Franca
Derganca« Nova Gorica
Ob-24063/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d. o. o., kontaktna oseba: Alenka Mihurko, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79, elektronska pošta: alenka.
mihurko@posta.si.
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: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
strojna oprema po IT klasiﬁkaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1
2
3
4
5
6

HW 1
HW 2
HW 3
HW 4
SW 1
SW 2

WebCam
10 kosov
Diski
8 kosov
Rač. komponente (HP) 1 komplet
Rač. komponente
1 komplet
Slovarji
1 komplet
Citrix SA
1 kom.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali

Št.

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 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,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
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
3 ponudbene vrednosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora imeti pri principalu sistemske strojne opreme, ki jo ponuja ustrezen status na nivoju sistemskega distributerja ali integratorja (status System Reseller
ali podobno),
– ponudnik mora imeti vsaj 2 redno zaposlena certiﬁcirana strokovnjaka na področju
postavitve in servisiranja opreme, ki je predmet ponudbe, s strani principala opreme,
– ponudnik bo predal opremo po preteku
garancijske dobe v vzdrževanje pogodbenim izvajalcem naročnika. Tudi v času garancije bo naročnikov pogodbeni izvajalec
za vzdrževanje sprejemal prijave napake s
strani naročnika in po potrebi opremo predal
v popravilo ponudniku.
– ponudnik mora za vsak kos (tudi za
posamezne elemente) opreme nedvoumno
navesti kataloško številko oziroma »part
number« (kot je v bazi komponent pri principalu).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: 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 18. 10. 2004.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
90672-0000040025 sklic 0000-17. Prosimo,
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da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš
točen naslov ter davčno številko, posredujete po telefaksu št. 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da
pripišejo številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 18. 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 28. 12. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 9. 2004.
Pošta Slovenije, d. o. o.
Ob-24069/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno komunalno podjetje Grosuplje
d.o.o., kontaktna oseba: Mehle Alojz, Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel. 01/78-88-931, faks 01/78-88-913,
elektronska pošta: komunalno.podjetje.grosuplje@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup smetarskega vozila za pobiranje
in transport komunalnih odpadkov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Javno komunalno podjetje
Grosuplje, Cesta na Krko 7, Grosuplje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
1. cena,
2. tehnične prednosti,
3. garancijska doba,
4. pogarancijsko vzdrževanje,
5. datum dobave,
6. rok plačila.
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: nakazilo na TRR
št. 03108-1000081639.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 10. 2004.
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 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 10. 2004
ob 9. uri, Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 9. 2004.
Javno komunalno podjetje
Grosuplje d.o.o.

Gradnje
Št. 839/2004

Ob-23991/04

Podaljšanje razpisnega roka
V javnem razpisu za oddajo naročila št. JN
04/02/B/04 za obnovo raziskovalnega rastlinjaka na lokaciji Biološkega središča v Ljubljani, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 88-90,
z dne 13. 8. 2004, št. 588/04, Ob-21688/04,
se spremenijo naslednje točke:
– točka IV.3.2 se spremeni tako, da se
glasi: Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 21. 9. 2004;
– točka IV.3.3 se spremeni tako, da se
glasi: rok za sprejemanje ponudb ali prijav
za sodelovanje: 21. 9. 2004 do 9.30;
– točka IV.3.7.2) se spremeni tako, da se
glasi: Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 9. 2004 ob 10. uri; Biološko središče v
Ljubljani (sejna soba), Večna pot 111, Ljubljana.
Nacionalni inštitut za biologijo
Ob-23987/04
Popravek
V Uradnem listu RS, št. 93/04 z dne
20. 8. 2004 je bil objavljen javni razpis za
oddajo javnega naročila po odprtem postopku za »Stabilizacija desne brežine Soče gorvodno od mosta v Anhovem« (Ob-21934).
V objavi navedenega javnega razpisa
se v točki III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne
sposobnosti – obvezna dokazila doda tretja
alineja, ki glasi: »– kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja referenc mora ponudnik
pridobiti ustrezno potrdilo naročnika/investitorja ter ga priložiti ponudbeni dokumentaciji.«.
V objavi navedenega javnega razpisa
se v točki IV.2) Merila za oddajo – podtočka
B1) spodaj navedena merila črtajo skrajšani
opisi meril.
Vsi ostali podatki so pravilni.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo
Ob-23766/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kranjska Gora, kontaktna oseba: Bojana Hlebanja in Boštjan Pristavec, Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska Gora, Slovenija, tel.
04/580-98-00, faks 04/580-98-24, elektronska pošta: hlebanja@kranjska-gora.si, internetni naslov: www.kranjska-gora.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 40305/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
adaptacija večnamenskega poslovnega
objekta, Savska 1 v Mojstrani.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Mojstrana, Savska 1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba celotnega javnega naročila (gradbena,
obrtniška in instalacijska dela ter dvigalo)
po razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 4. 10. 2004, zaključek del
navede ponudnik sam.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 2,500.000 SIT, ki mora
veljati do 30. 10. 2004.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
na podlagi potrjenih začasnih in končne situacije, rok plačila 60 dni od datuma prejema situacije. Javno naročilo se ﬁnancira
na naslednji način: Ministrstvo za zdravje
bo prispevalo 4,32 mio SIT in iz sredstev
proračuna občine za leto 2004 s postavke
013.1. v višini 21 mio SIT ter iz proračunske
postavke 076.2. v višini 7,28 mio SIT. Razliko do celotne vrednosti del bo naročnica
zagotovila v proračunu za leto 2005.
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.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je ponudnik registrira pri pristojnem
organu,
– da ima ponudnik ustrezno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem,
– da ponudniku ni dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano
s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila :
– da proti ponudniku ni pričet postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– da je ponudnik ﬁnančno sposoben,
– mnenje pooblaščenega revizorja v
skladu z Odredbo o ﬁnančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Ur. l. RS, št.
77/99, 78/99 in 64/01).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– reference ponudnika na najmanj petih
projektih, ki so po obsegu vsaj enaki razpisanemu naročilu,
– da imajo kadri, ki bodo izvajali javno
naročilo, ustrezno izobrazbo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov – ZGO-1A (Ur. l. RS, št. 110/02 in
47/04).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B) Ekonomsko najugodnejšega ponudnika glede na:
1. cena – 80%,
2. garancijska doba – 20%.
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 22. 9. 2004.
Cena: 6.000 SIT vkjučno z 20% DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo pred
dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun Občine Kranjska Gora št.
01253-0100007684, s pripisom Savska 1.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 9. 2004, do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 10. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo imeti pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 9. 2004
ob 11.30, sejna soba Občine Kranjska Gora,
Kolodvorska 1a.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: v primeru, da
naročnik ne bo zagotovil potrebnih sredstev v letu 2005, ki so potrebna za izvedbo celotnega javnega naročila, se bo temu
primerno znižala pogodbena vrednost, kar
bosta pogodbeni stranki dogovorili s pisnim
dodatkom.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 9. 2004.
Občina Kranjska Gora
Ob-23780/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Okolje Piran d.o.o., kontaktna oseba: Bruno Stanič, Fornače 33,
6330 Piran, Slovenija, tel. 05/617-50-00,
faks 05/617-50-15, elektronska pošta: okolje.piran@siol.net, internetni naslov: okoljepiran.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
odplinjevanje deponije Dragonja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dragonja.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije
in popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 6. 9. 2004 in/ali konec
20. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancije za resnost ponudbe v višini 10% orientacijske vrednosti del. Dodatni
pogoji so v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo situacij v 90 dneh po potrditvi nadzornega organa.
Dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenjena gradbena pogodba.
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III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu, da ni v kazenskem
postopku, zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, ali da
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, da ni zoper ponudnika
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, da ima
poravnane davke in prispevke, določene z
zakonom, da je predložil BON-1 in BON-2.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge evidence;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ni ponudnik vpisan v kazensko evidenco;
– dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo davčnega urada, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi
države, kjer ima svoj sedež,
– da je ekonomsko in ﬁnančno sposoben
izvesti investicijo,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek,
– dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo, da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek ali drugi postopek, posledica katerega je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek,
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:
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: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila na transakcijski
račun JP Okolja Piran 10100-0032414679
odprt pri Banki Koper d.d.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 10. 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 10. 11. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 10. 2004
ob 13. uri, sejna soba JP Okolje Piran, Fornače 33, 6330 Piran
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 8. 2004.
Javno podjetje Okolje Piran d.o.o.
Ob-23782/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Okolje Piran d.o.o., kontaktna oseba: Bruno Stanič, Fornače 33,
6330 Piran, Slovenija, tel. 05/617-50-00,
faks 05/617-50-15, elektronska pošta: okolje.piran@siol.net, internetni naslov: Okoljepiran.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: fekalna kanalizacija – kanal D, Vinjole.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vinjole, Lucija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne deokumentacije
in popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 3. 8. 2004 in/ali konec
20. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancije za resnost ponudbe v višini 10% orientacijske vrednosti del. Dodatni
pogoji so v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo situacij v 90 dneh po potrditvi nadzornega organa.
Dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenjena gradbena pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu, da ni v kazenskem
postopku, zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, ali da
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, da ni zoper ponudnika
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, da ima
poravnane davke in prispevke, določene z
zakonom, da je predložil BON-1 in BON-2.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge evidence,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ni ponudnik vpisan v kazensko evidenco,
– dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo davčnega urada, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi
države, kjer ima svoj sedež,
– da je ekonomsko in ﬁnančno sposoben
izvesti investicijo,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek,
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– dodatni pogoji v razpisni dokumenta-

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo, da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek ali drugi postopek, posledica katerega je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek,
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:
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: 25.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun JP Okolja Piran 10100-0032414679
odprt pri Banki Koper d.d.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 9. 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 9. 11. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 10. 2004
ob 13. uri, sejna soba JP Okolje Piran, Fornače 33, 6330 Piran.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 8. 2004.
Javno podjetje Okolje Piran d.o.o.
Ob-23800/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Zreče, kontaktna oseba: Štefan Posilovič, Cesta na Roglo 13/b, 3214 Zreče,
Zreče, Slovenija, tel. 03/757-17-00, faks
03/576-24-98, elektronska pošta: info@zrece.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: izgradnja osnovne šole, vrtca in telovadnice na Stranicah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: center Stranic
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet naročila so vsa dela (gradbena dela,
obrtniška dela, strojne instalacije, električne
instalacije, zunanja ureditev), razen notranje
opreme.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 9 mesecev, začetek 20. 10. 2004
in/ali konec 30. 7. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: 90 dni po
potrjenih situacijah oziroma glede na ponudbo, 17,67% vrednosti ponujenih del bo plačano v dvanajstih enakih obrokih v letu 2006.
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 vpisu dejavnosti v sodni
register oziroma dokazilo priglašeni dejavnosti pri pristojni davčni upravi; potrdilo, da
ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti; potrdilo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaz. dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
BON 1 in BON 2 ter potrdilo o solventnosti
ponudnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence ter potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1 in BON 2,
potrdilo banke o solventnosti ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika, da razpolaga s potrebnimi kapacitetami za izvedbo
javnega naročila.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) 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 80%,
2. plačilni rok 20%.
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 1. 10. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na
transakcijski račun Občine Zreče, številka:
01344-0100003613, sklic na št. 00 714100.
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: 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zastopniki ponudnikov s
pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 10. 2004
ob 12. uri, sejna soba Občine Zreče.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 8. 2004.
Občina Zreče
Ob-23802/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l., kontaktna oseba: Boris Hrvatin, 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: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: K-29/1-04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja vodovodnega omrežja Kastelec (cevovodi iz duktila Ø 100, 80 mm,
L = 1770 m in raztežilnik 20 m3).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kastelec.
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: Kastelec.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 150 dni od oddaje naročila, začetek 8. 11. 2004 in/ali konec 8. 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 starejše
od 30 dni,
– potrdilo DURS-a, 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,
– vodstveni kader gradbišča z referencami.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 36/04, K-29/2-04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 10. 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: 11. 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 11. 12. 2004.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščene osebe ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 9. 2004.
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
Ob-23833/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.,
kontaktna oseba: Andrej Miška, u.d.i.g.,
Darja Nemec, u.d.i.g., Cesta 25. junija
1/b, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/339-11-00, faks 05/339-11-28, elektronska pošta: Andrej.miska@vik-ng.si,
Darja.nemec@vik-ng.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-5G/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja kanalizacije in obnova vodovoda v Kozani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Kozana v Občini Brda.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije
in popisa del.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 75 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3,000.000 SIT z
veljavnostjo 120 dni.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 90 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem. Ponudnik mora
navesti eventuelne podizvajalce v ponudbi,
v primeru skupnega nastopanja pa mora
skupina ponudnikov – samo v primeru, da
bo izbrana – 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: za izkazovanje sposobnosti mora
ponudnik ali soizvajalci v primeru skupne
ponudbe izpolnjevati naslednje pogoje: (statusni pogoji)
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in da ima registrirano dejavnost, ki je predmet javnega
naročila ter ima sklenjeno ustrezno zavarovanje pred odgovornostjo (skladno s 33.
členom ZGO-1);
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da ni bil pravnomočno
obsojen za katerokoli kaznivo dejanje;
3. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
4. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega TRR;
5. da ima ponudnik ustrezne reference;
6. da ima usposobljeno osebje (vodstveno in tehnično osebje);
7. da ima izpolnjene obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. za pravne osebe celoten redni izpis iz
sodnega registra (vključno z dejavnostmi),
za samostojne podjetnike pa priglasitev na
davčnem uradu (vključno z dejavnostjo/mi)
ter fotokopijo zavarovalne police;
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
3. potrdilo pristojnega sodišča (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravdni oddelek).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
4. obrazec BON 1 za pravne osebe ali
bilance stanja in izkaz uspeha za samostojne podjetnike,
5. BON 2 ali BON-3 za pravne osebe
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke za
samostojne podjetnike
6. ponudnik mora ponudbi priložiti poročilo pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da
ima ponudnik za razpisano javno naročilo
po svojih knjigovodskih podatkih izkazano,
da je do datuma revizorjevega poročila, ki

Št.

ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe na podlagi razpisa tega javnega naročila, poravnal vse svoje zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
7. ponudnik je dolžan tudi predložiti potrjene izjave o izvedbi vsaj treh enakovrednih
gradenj po vrsti in obsegu, katerih vrednost
je enaka ali večja od 30 mio SIT, ki so bile
izvršene v največ zadnjih treh letih, skupaj
s potrdili o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in datumi izvedbe z navedbo kraja in
kakovosti izvedenih del ter skladnost izvedbe s pogodbenimi določili skladno s prilogo.
Izjave za posamezno gradnjo morajo potrditi
naročniki teh gradenj (njihovi zakoniti oziroma pooblaščeni zastopniki);
8. seznam z imeni in priimki oseb, ki
bodo odgovorne za izvedbo javnega naročila z navedbo njihove izobrazbe, strokovnih
kvaliﬁkacij in z navedbo njihovih delovnih izkušenj pri gradnjah ter navedbo imena in priimka odgovornega vodje del, za katerega je
potrebno priložiti tudi potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu za odgovorno vodenje del
pri pristojni poklicni zbornici ter potrdilo, da
je pri tej zbornici vpisan v ustrezen imenik
z navedbo delovnih izkušenj te osebe pri
gradnjah ter navedbo pravnega razmerja
med ponudnikom in to osebo (ponudnik
sam, zaposleni, pogodba o delu itd.).
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 80%,
2. kompenzacije 10%,
3. reference 10%.
Podrobnejša uporaba meril je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Pridobiti ju je mogoče do 7. 10. 2004, v
ponedeljek, sredo, petek od 8. do 11. ure v
službi javnih naročil Vodovodov in kanalizacije Nova Gorica d.d.
Cena: 25.000 SIT z DDV. Valuta: pred
dvigom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na blagajni podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica
d.d. ali na TRR št. 02241-0089741389 pri
Nova LB Nova Gorica z navedbo predmeta
javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 12. 10. 2004 do
8.45.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 10. 2004
ob 9. uri, v sejni sobi na sedežu podjetja
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.,
Cesta 25. junija 1/b, 5000 Nova Gorica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 9. 2004.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.
Št. 32/04
Ob-23911/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Rogaška Slatina, kontaktna oseba: Marjan Ungar, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška
Slatina, Slovenija, tel. +386/3/818-17-20,
faks +386/3/581-42-12, elektronska pošta:
marjan.ungar@rogaska-slatina.si, internetni
naslov: www.rogaska-slatina.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Sl Consult d.o.o., kontaktna
oseba: Iztok Frank, univ. dipl. ekon., 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. ekon., 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 0106.01.01.0010.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet projekta Vodovod Sveti Florijan
– Ravno Cerje je izgradnja primarnega
vodovodnega sistema na območju vasi
Sveti Florijan, Ravno Cerje in Ložno.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje vasi Sveti Florijan, Ravno Cerje in Ložno, Občina Rogaška
Slatina, 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 vodovod Sveti Florijan–Ravno
Cerje je izgradnja primarnega vodovodnega
sistema na območju vasi Sveti Florijan, Ravno Cerje in Ložno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 180 dni od oddaje naročila; in/ali
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.
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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 Bolgarije, 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 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.
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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-9802/04 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 0106.01.01.0010.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 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 “Rogaška”. Za
vplačila v SIT je veljaven prodajni menjalni
tečaj Banke Slovenije na dan objave tega
razpisa. 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 +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: 21. 10. 2004 do
9. ure.
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: 21. 10. 2004
ob 10. ure, Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, SI – 3250 Rogaška Slatina.
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 in Council Regulation (EC) št.
2500/2001 z dne 17. december 2001).
b) Financiranje
[Kreditna linija / Finančni sporazum /
Drugo]
Program: Krepitev Slovenije na lokalni ravni – Vodovodni sistem Sveti Florijan
– Ravno Cerje.
VI.4) Dodatne informacije: za zainteresirane ponudnike, ki bodo dvignili razpisno
dokumentacijo, bo organiziran informativni sestanek in ogled kraja gradbišča, dne
1. 10. 2004, ob 10. uri po lokalnem času, na
naslovu: Občina Rogaška Slatina, Izletniška
ulica 2, SI – 3250 Rogaška Slatina. Sodelovanje na informativnem sestanku in ogledu
kraja gradbišča je priporočeno, čeprav ni
obvezno.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 9. 2004.
Občina Rogaška Slatina
Št. 32/04
Ob-23912/04
Is this contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes.
I.1) Ofﬁcial name and address of the contracting authority: Municipality of Rogaška
Slatina, for the attention of: Marjan Ungar,
Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina,
Slovenija, telephone +386/3/818-17-20, fax
+386/3/581-42-12, electronic mail: marjan.
ungar@rogaska-slatina.si, internet address:
www.rogaska-slatina.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, telephone +386/1/241-90-90, fax +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, telephone +386/1/241-90-90, fax
+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 0106.01.01.0010.
II.1.6) Description/object of the contract:
The project Water Supply Sveti Florijan –
Ravno Cerje consists of construction of primary water supply network on the area of
Sveti Florijan, Ravno Cerje and Ložno.
II.1.7) Site or location of works, place of
delivery or performance: The area of Sveti
Florijan, Ravno Cerje and Ložno, Municipality of Rogaška Slatina, 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, 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 Sveti Florijan – Ravno
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Cerje consists of construction of primary
water supply network on the area of Sveti
Florijan, Ravno Cerje and Ložno.
II.3) Duration of the contract or time limit
for completion: 180 days from the award of
the contract; and/or 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) annual turnovers in the years 2001,
2002 and 2003 shall be of at least EUR
600,000.00;
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– Tenderer (either a single company or
Joint Venture/Consortium) access to credit
line shall be of at least EUR 100,000.00;
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 is reduced to
40 days.
IV.1.3.2) Other previous publications:
Ob-9800/04 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
0106.01.01.0010.
IV.3.2) Conditions for obtaining contract
document and additional documents: Obtainable until 21. 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 “ROGAŠKA”. 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: 21. 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: 21. 10.
2004, time 10.00, Municipality of Rogaška
Slatina, Izletniška ulica 2, SI – 3250 Rogaška Slatina.
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 and Council Regulation (EC)
No 2500/2001of 17 December 2001).
b) Financing
[Budget line / Financing agreement / Other]
Programme: Strengthening Slovenia at
local level – Water Supply Sveti Florijan
– Ravno Cerje.
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 1. 10. 2004, at 10:00 hrs local time, at
the premises of the Municipality of Rogaška
Slatina, Izletniška ulica 2, SI – 3250 Rogaška Slatina. Participation to the information
meeting and site visit is recommended, but
not compulsory.
VI.5) Date of dispatch of this notice:
10. 9. 2004.
Municipality of Rogaška Slatina
Št. 944/04
Ob-23913/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Snaga, javno podjetje d.o.o., kontaktna
oseba: Matej Šnuderl, Nasipna ulica 64,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/331-35-51,
faks 02/332-76-61, elektronska pošta:
matej.snuderl@snaga-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Snaga, javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Ida Ornik, Nasipna ulica 64,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/331-35-63,
faks 02/331-35-63, elektronska pošta:
ida.ornik@snaga-mb.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 32/04.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja zbirnega centra Rače – Fram:
gradbeno obrtniška dela, strojne in elektro instalacije, ureditev okolja, vodovod
in kanalizacija.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Rače.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
celotnega naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: čas 30 dni od oddaje naročila
oziroma pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja, predvidoma sredi novembra 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% ponujene vrednosti del. Dodatni
pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in
tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 32/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 10. 2004.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanom na transakcijski račun številka 04515-0000175787
pri NKBM Maribor s pripisom “Za razpisno
dokumentacijo: gradnja zbirnega centra
Rače – Fram”.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 6. 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 pisnim pooblastilom za sodelovanje pri
odpiranju ponudb, ki so svoja pooblastila
komisiji oddali pred odpiranjem.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 10. 2004
ob 12.15, Snaga, javno podjetje d.o.o
Maribor, Nasipna ulica 64, Maribor (sejna
soba).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 9. 2004.
Snaga, javno podjetje d.o.o.
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Št. 943/04
Ob-23914/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Snaga, javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Matej Šnuderl, Nasipna ulica 64, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/331-35-51, faks
02/332-76-61, elektronska pošta: matej.snuderl@snaga-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Snaga, javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Ida Ornik, Nasipna ulica 64,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/331-35-63,
faks 02/331-35-63, elektronska pošta: ida.
ornik@snaga-mb.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 33/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja 1. faze zbirnega centra Hoče –
Slivnica: gradbeno obrtniška dela, strojne in elektro instalacije, ureditev okolja,
vodovod in kanalizacija.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slivnica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
celotnega naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila oziroma
pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja, predvidoma sredi novembra 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponujene vrednosti del. Dodatni
pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 33/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 10. 2004.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanom na transakcijski račun številka
04515-0000175787 pri NKBM Maribor s pripisom »Za razpisno dokumentacijo: gradnja
1. faze zbirnega centra Hoče – Slivnica«.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 6. 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 pisnim pooblastilom za sodelovanje pri
odpiranju ponudb, ki so svoja pooblastila
komisiji oddali pred odpiranjem.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 10. 2004
ob 13. uri, Snaga, javno podjetje d.o.o Maribor, Nasipna ulica 64, Maribor (sejna soba).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 9. 2004.
Snaga, javno podjetje d.o.o.
Ob-24068/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., kontaktna oseba: Teme Anica, Cesta na Krko 7,
1290 Grosuplje, Slovenija, tel. 01/78-88-936,
faks 01/78-88-913, elektronska pošta: komunalno.podjetje.grosuplje@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja kanalizacije Grosuplje – Jerova
vas.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Jerova vas.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zemeljska dela, material in montažna dela.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: november–december 2004.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca.
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
1. cena,
2. reference,
3. rok plačila.
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: nakazilo na TRR
št. 03108-1000081639.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 10. 2004 ob 8. uri.
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 30. 1. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 10. 2004
ob 10. uri, Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 9. 2004.
Javno komunalno podjetje
Grosuplje d.o.o.
Ob-24093/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Vitanje, kontaktna oseba: Gorazd Fric,
Grajski trg 1, 3205 Vitanje, Slovenija, tel.
03/757-43-50, faks 03/757-43-51, elektronska pošta: info@vitanje.si, internetni naslov:
www.vitanje.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.
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: številka spisa.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja poslovnih prostorov za knjižnico.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vitanje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v vrednosti 20,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 11. 2004, konec
1. 5. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menici z menično izjavo.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
se izvajajo v skladu z zakonom.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: (a, b, c) po ZJN – 1A 29. člen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1 oziroma
bilanca stanja za leto 2003.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: podano v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena 60%,
2. usposobljenost ponudnika 20%,
3. reference 20%.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 10. 2004.
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Cena: 10.000 SIT.
Pogoji
in
način
plačila:
TRR
01337-0100003568 pri Banki Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 10. 2004 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 10. 2004
ob 12. uri, Občina Vitanje – sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 9. 2004.
Občina Vitanje
Ob-24173/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Šolski center Šentjur, kontaktna oseba:
Teja Fajs, Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230
Šentjur, Slovenija, tel. 03/746-29-00, faks
03/746-29-20, elektronska pošta: solski.
center-sentjur@guest.arnes.si, internetni
naslov: www2.arnes.si/-sscekg1s/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Imos d.d., Ljubljana, kontaktna oseba: Marjan Rožen, Dunajska 56,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-333-00,
faks 01/47-333-78, elektronska pošta:
marjan.rozen@imos.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Imos d.d., Ljubljana, kontaktna
oseba: Marjan Rožen, Dunajska 56, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-333-00, faks
01/47-333-78, elektronska pošta: marjan.
rozen@imos.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Imos d.d.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Marjan Rožen,
Dunajska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-333-00, faks 01/47-333-78, elektronska pošta: marjan.rozen@imos.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja strojne lope v Bezovju v Občini
Šentjur.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Šolski center Šentjur.
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. izgradnja strojne lope v Bezovju v Občini Šentjur, tlorisne velikosti
30,30 × 12,30 m,
2. okvirna vrednost projekta ca. 35 mio
SIT.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok izgradnje od 1. 10. 2004 do
30. 11. 2004.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila, začetek 1. 10. 2004 in/ali konec 30. 11. 2004.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
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plačila: 30 dni po prejemu računa oziroma
15 dni po prejemu plačila z MŠZŠ.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: razpisna dokumentacija &
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: razpisna dokumentacija & pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ali redni izpis iz sodnega
registra za dejavnost, katere predmet je razpis,
– samostojni podjetniki predložijo overjeno potrdilo, da so vpisani pri davčnem
organu (t.i. priglasitveni list),
– ﬁzična oseba, ki opravlja kmetijsko dejavnost pa predloži IŠ kmetijskega gospodarstva KMG-MID.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja in da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava,
– potrdilo DURS, da je poravnal vse davke in prispevke, ki na dan predložitve ni
starejše kot 30 dni,
– BON 1 in BON 2 ali BON 3,
– potrdilo banke, ki vodi ponudnikov TRR
o prilivu sredstev v zadnjih 6 mesecih in da
TRR ni bil v tem času blokiran račun.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– reference.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
najmanj 3.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. reference,
3. rok izvedbe.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče od 13. 9. 2004.
Cena: 10.000 SIT, valuta: pred prejemom
dokumentacije.
Pogoji
in
način
plačila:
TRR
05100-8011007067, A banka d.d.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. oktober 2004 do
9. ure.
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: 18. oktober
2004 ob 12. uri, Imos d.d., Ljubljana, Dunajska 56, 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: 6. 9. 2004.
Šolski center Šentjur
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Ob-24179/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Trbovlje, kontaktna oseba: Jože Medved, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, Slovenija,
tel. 03/56-34-870, faks 03/56-27-986.
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:
zapiranje deponije komunalnih odpadkov Neža – Trbovlje. Investicija vključuje
dela – prekrivanje deponije, izvedba obodnega kanala odvodnjavanja meteornih
voda in izgradnja črpalnega vodnjaka izcednih voda.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trbovlje.
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: zapiranje deponije komunalnih odpadkov Neža
– Trbovlje. Investicija vključuje dela – prekrivanje deponije, izvedba obodnega kanala
odvodnjavanja meteornih voda in izgradnja
črpalnega vodnjaka izcednih voda.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: gradnja se bo predvidoma izvajala
v drugi polovici leta 2004, letu 2005 in konča
v letu 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
od vrednosti ponudbenih del, ostale zahteve
v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: 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:
1. ponudbena cena – 80%,
2. ﬁnančna usposobljenost – 10%,
3. reference – 10%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 10. 2004.
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Cena: 10.000 SIT.
Valuta: dokazilo o plačilu.
Pogoji in način plačila: stroške za
dvig razpisne dokumentacije ponudniki poravnajo na račun Občine Trbovlje
št. 01329-0100018122 pri UJP Ljubljana
– namen nakazila Razpisna dokumentacija zapiranje komunalne deponije Neža
Trbovlje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 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: 2 meseca 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
pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 10. 2004
ob 11. uri, Mala sejna soba, II. nadstropje,
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 9. 2004.
Občina Trbovlje

Storitve
Št. 110-1/04

Ob-24198/04
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

V Uradnem listu RS, št. 88-90 z dne
13. 8. 2004 je bil objavljen javni razpis za
izbiro izvajalca za »Pridobivanje zemljišč
zaradi gradnje HC na odseku Hajdina-Ptuj«
(Ob-21830/04).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 17. 9. 2004 do 7.30. Odpiranje
ponudb bo dne 17. 9. 2004 ob 8. uri. Kraj
predložitve in odpiranja ponudb ostane nespremenjen.
V točki IV.2 Merila za oddajo je pravilna
navedba merila »najnižja cena« in ne ekonomsko najugodnejša ponudba, kot je bilo
pomotoma navedeno v objavi.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/04

Ob-24199/04
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

V Uradnem listu RS, št. 88-90 z dne
13. 8. 2004 je bil objavljen javni razpis za
izbiro izvajalca za »Storitev pridobivanja
zemljišč za gradnjo AC na odseku Lendava-Pince z odcepom hitre ceste na Dolgo
vas« (Ob-21827/04).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 17. 9. 2004 do 10.30. Odpiranje
ponudb bo dne 17. 9. 2004 ob 11. uri. Kraj
predložitve in odpiranja ponudb ostane nespremenjen.
V točki IV.2 Merila za oddajo je pravilna
navedba merila »najnižja cena« in ne ekonomsko najugodnejša ponudba, kot je bilo
pomotoma navedeno v objavi.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/04

Ob-24200/04
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

V Uradnem listu RS, št. 88-90 z dne
13. 8. 2004 je bil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca za »Opravljanje storitev izvedbe postopkov pridobitve nepremičnin za AC
priključek Celje vzhod in povezovalno cesto
(priključek Ljubečna)« (Ob-21829/04).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 16. 9. 2004 do 8.30. Odpiranje
ponudb bo dne 16. 9. 2004 ob 9. uri. Kraj
predložitve ponudb ponudb ostane nespremenjen. Kraj odpiranja ponudb pa bo: sejna
soba 01.12 v kletni medetaži v prostorih
DDC svetovanje inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana.
V točki IV.2 Merila za oddajo je pravilna
navedba merila »najnižja cena« in ne ekonomsko najugodnejša ponudba, kot je bilo
pomotoma navedeno v objavi.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/04

Ob-24201/04
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

V Uradnem listu RS, št. 88-90/04 z dne
13. 8. 2004 je bil objavljen javni razpis za
izbiro izvajalca za »Opravljanje storitev pridobivanja zemljišč za potrebe gradnje AC
odseka Maribor-Lenart« (Ob-21832/04).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 17. 9. 2004 do 11.30. Odpiranje
ponudb bo dne 17. 9. 2004 ob 12. uri. Kraj
predložitve in odpiranja ponudb ostane nespremenjen.
V točki IV.2 Merila za oddajo je pravilna
navedba merila »najnižja cena« in ne ekonomsko najugodnejša ponudba, kot je bilo
pomotoma navedeno v objavi.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-24196/04
Popravek
V javnem razpisu za izvajanje inženirskih
storitev za izvedbo investicijskih projektov
na področju vodne infrastrukture in sanacij
naravnih nesreč, Ministrstva za okolje, prostor in energijo, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 95 z dne 27. 8. 2004, Ob-22635/04,
se v III.2.1.3) točki v 7. točki doda alinea:
– 1 univerzitetni diplomirani geolog.
Uredništvo
Št. 459/2004
Ob-23652/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Obrtna zbornica Slovenije, kontaktna oseba: Janja Meglič, Celovška 71, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/583-05-00, faks
01/505-92-70, elektronska pošta: janja.meglic@ozs.si, internetni naslov: www.ozs.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.
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II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 24.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 459/04 – izvedba projekta
regijske promocije poklicev in poklicnega
izobraževanja.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba projekta regijske promocije poklicev in poklicnega izobraževanja.
1. Izvajanje regijskih predstavitev:
– aplikacija obstoječe kreativne strategije na nove predstavitve,
– oblikovanje ambienta predstavitev,
– oprema predstavitev,
– organizacija in usklajevanje,
– nadzor nad izvajanjem.
2. Oglaševanje in odnosi z javnostmi in
mediji:
– izbira komunikacijskih sredstev,
– zakup medijev,
– distribucija in spremljanje objav,
– tiskovne konference.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Obrtna zbornica Slovenije.
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: 20 dni od oddaje naročila, začetek 10. 9. 2004 in/ali konec 30. 9. 2004.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek.
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.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: št. 417/20, Ob-21208/04 z
dne 6. 8. 2004.
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.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija se pridobi brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 9. 2004, do 10.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 140 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 9. 2004
ob 13. uri, Obrtna zbornica Slovenije, Celovška 71, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

Št.

VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 9. 2004.
Obrtna zbornica Slovenije
Ob-23775/04
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: 53/04 VV; številka zadeve 266-79/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
projektiranje IP, PGD, PZR in PZI na Mejnem prehodu Sočerga in Mejnem prehodu Zavrč.
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.
Ponudbe se lahko predložijo za: en sklop,
več sklopov, vse sklope.
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 Sočerga
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 Zavrč.
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.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno na-
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ročilo 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;
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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. ponudnik 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: 53/04 VV; številka zadeve 266-79 /2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 10. 2004.
Cena: 5.000 valuta: 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: 7. 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: 30. 1. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 10. 2004
ob 9.30, Servis skupnih služb Vlade RS,
Gregorčičeva 27a, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsa vprašanja
v pisni obliki na naslov naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 9. 2004.
Republika Slovenija
Servis skupnih služb vlade
Ob-23791/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
kontaktna oseba: Vlasta Gladek, Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-97-03, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: vlasta.gladek@energetika-lj.si,
internetni naslov: http://www.holdingljubljana.si/energetika.
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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: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., soba 215, kontaktna oseba: Vlasta Gladek, Silvester Koren, Verovškova 70,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97-03;
01/588-97-63, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: vlasta.gladek@energetika-lj.si;
silvester.koren@energetika-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: po pošti na
naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana, Slovenija; ali osebno v vložišče Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Verovškova 70.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 0 7.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PSP 61-04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzpostavitev elektronsko podprtega sistema javnega naročanja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. analiza in izdelava funkcionalne speciﬁkacije ter priprava modela UML,
2. programiranje,
3. testiranje,
4. implementacija, šolanje uporabnikov
in uvajanje sistema,
5. morebitni stroški nakupa licenc in
opreme (HW), če HW opreme naročnik še
nima na razpolago v ta namen,
6. vzdrževanje, nadgradnja in prilagoditev v obdobju 24 mesecev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 10 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 4,000.000 SIT, bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti, bančna garancija za
odpravo napak v višini 5% opravljenih pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj
30 dni od izdaje računa.
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 naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu,
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava,
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek,
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež,
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer

ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančni sposobnosti:
1. ponudnikov transakcijski račun ne sme
biti blokiran v roku zadnjih šestih mesecev,
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– kadri,
– kakovost dokumentacije,
– skladnost sistema s speciﬁkacijami,
– izvedbeni roki,
– garancija in vzdrževanje programske
opreme,
– odzivni čas od prijave napake do prihoda serviserja na lokacijo,
– reference ponudnika,
– rok plačila,
– ponudnikove predlagane rešitve,
– terminski plan izvedbe pogodbenih obveznosti,
– podpis izjave o izpolnjevanju razpisnih
pogojev.
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:
1. cena – 75 točk,
2. rok izvedbe – 10 točk,
3. reference – 10 točk,
4. ISO certiﬁkat – 5 točke.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PSP 61-04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 10. 2004.
Cena: 5.000 SIT
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o. št.: 02924-0253764022 pri
Novi ljubljanski banki, d.d. Ljubljana s sklicem na št. 700-61-04. Vplačilo je možno
tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000
Ljubljana. Znesek plačila razpisne dokumentacije vključuje 20% davek na dodano
vrednost.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 13. 10. 2004 do
9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 2. 12. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 10. 2004
ob 11. uri, sejna soba v pritličju poslovne
zgradbe Energetike Ljubljana, d.o.o. na Verovškovi 70.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 9. 2004.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana d.o.o.
Ob-23795/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Banka Slovenije, kontaktna oseba: Marko
Halik, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-90-00,
faks 01/251-55-16, elektronska pošta:
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marko.halik@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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve I A 9.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izbira neodvisnega mednarodnega revizorja kot izvajalca za revidiranje računovodskih izkazov Banke Slovenije za leto
2006, 2007 in 2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: november 2006 in konec
marec 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, 52. člen Zakona o Banki Slovenije (Ur. l. RS, št. 58/02,
85/02).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 10. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: poravnalni račun
Banke Slovenije, 01000-0000100090, sklic
105-31-2709226.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 10. 2004 do 12.
ure po lokalnem času.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: angleški ali slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 10. 2004
ob 14. uri po lokalnem času, Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 9. 2004.
Banka Slovenije
Ob-23937/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Geodetska uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, 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) 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: I B – 27.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pretvorba zemljiškokatastrskih načrtov
iz arhiva zemljiškega katastra v digitalno obliko.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naloga se izvaja v prostorih izvajalca.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– izdelava vektorskih slojev mreže listov
zemljiškokatastrskih načrtov za različna merila,
– skeniranje 17.300 dokumentov (zemljiškokatastrskih načrtov zadnjega stanja in
starih originalov ter najstarejšega izvoda indikacijske skice v katastrski občini).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok za zaključek je 2. 9. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– menična izjava ali bančna garancija za
zavarovanje resnosti ponudbe,
– menična izjava ali bančna garancija za
zavarovanje dobre izvedbe posla,
– menična izjava ali bančna garancija za
odpravo napak v garancijskem roku,
– menična izjava za zavarovanje obveznosti iz naslova plačila podizvajalcem.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: mesečna
plačila na osnovi prejetega računa – 30 dni
od prejema.
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:
1. Dokazilo o registraciji, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa. Ponudnik priloži izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence: izpis iz sodnega
registra za dejavnost, katere predmet je razpis; samostojni podjetniki predložijo potrdilo,
da so vpisani pri davčnem organu – priglasitveni list.
2. Dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Ponudnik priloži izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence.
3. Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni pravnomočno
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obsojen in da ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane. Ponudnik priloži potrdilo
Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco.
4. Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali likvidacijski postopek,
drug postopek katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da
poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno
s predpisi države v kateri ima sedež. Potrdila
ne smejo biti starejša od 30 dni.
5. Potrdilo, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati. Ponudnik
priloži potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež. Potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni.
6. Podatki o ekonomsko – ﬁnančni
sposobnosti ponudnika, in sicer: obrazec
BON-1 s podatki in kazalniki za preteklo leto
in BON-2, oziroma za obrtnike napoved za
odmero dohodnine za preteklo leto. Ponudniki, ki so šele začeli s poslovanjem in zato
ne morejo dvigniti obrazcev BON-1, predložijo samo obrazec BON-2. Ponudniki lahko
predložijo tudi podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni urad (velja za ponudnike, ki
ne predložijo BON-1) in potrdila poslovnih
bank, ki vodijo ponudnikove transkacijske
račune, da le ti v preteklih 6 mesecih, niso
bili blokirani (velja za ponudnike, ki ne predložijo BON-2). Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni.
Ponudniki z navedenimi dokumenti dokazujejo svojo ekonomsko – ﬁnančno sposobnost za opravljanje navedene storitve.
Pogoj, da bo ponudnikom priznana ekonomsko – ﬁnančna sposobnost je, da v preteklih
6 mesecih niso imeli blokiran(ih) transakcijski(h) račun(ov).
7. Izjava in podatki o tehnični usposobljenosti (OBR 4 in 4a). Ponudnik mora podati izobrazbene in strokovne kvaliﬁkacuje
kadrov. Ponudnik mora za izvedbo projekta
prijaviti vodjo projekta geodetske stroke in
najmanj dva sodelavca geodetske stroke,
ki bodo izvajali razpisane naloge. Ponudnik
mora za izvedbo nalog izpolnjevati tehnične
zmogljivosti z ustrezno strojno in ustrezno
programsko opremo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Dokazilo o registraciji, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa. Ponudnik priloži izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence: izpis iz sodnega
registra za dejavnost, katere predmet je razpis; samostojni podjetniki predložijo potrdilo,
da so vpisani pri davčnem organu – priglasitveni list.
2. Dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Ponudnik priloži izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence.
3. Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni pravnomočno
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obsojen in da ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane. Ponudnik priloži potrdilo
Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco.
4. Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali likvidacijski postopek,
drug postopek katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima sedež. Ponudnik priloži izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence. Potrdila ne
smejo biti starejša od 30 dni.
5. Potrdilo, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati. Ponudnik
priloži potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež. Potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o ekonomsko – ﬁnančni sposobnosti ponudnika,
in sicer: obrazec BON-1 s podatki in kazalniki za preteklo leto in BON-2, oziroma za
obrtnike napoved za odmero dohodnine za
preteklo leto. Ponudniki, ki so šele začeli s
poslovanjem in zato ne morejo dvigniti obrazcev BON-1, predložijo samo obrazec BON-2.
Ponudniki lahko predložijo tudi podatke iz
bilance uspeha in podatke iz bilance stanja,
ki jih potrdi pristojni davčni urad (velja za ponudnike, ki ne predložijo BON-1) in potrdila
poslovnih bank, ki vodijo ponudnikove transkacijske račune, da le ti v preteklih 6 mesecih, niso bili blokirani (velja za ponudnike, ki
ne predložijo BON-2). Dokumenti ne smejo
biti starejši od 30 dni. Ponudniki z navedenimi dokumenti dokazujejo svojo ekonomsko
– ﬁnančno sposobnost za opravljanje navedene storitve. Pogoj, da bo ponudnikom
priznana ekonomsko – ﬁnančna sposobnost
je, da v preteklih 6 mesecih niso imeli blokiran(ih) transakcijski(h) račun(ov).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava in podatki o tehnični usposobljenosti (OBR 4 in 4a);
– vsi ponudniki morajo ponudbi priložiti
test.
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.1.3.2)
Druge
prejšnje
objave:
Ob-9001/04 z dne 9. 4. 2004; Ob-16868/04
z dne 18. 6. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponujena cena,
2. reference vodje naloge in strokovnih
sodelavcev,
3. kvaliﬁkacije ponudnika,
4. metodološki pristop.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 10. 2004.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 12. 10. 2004 do
9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 10. 1. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavnik podjetja s pooblastilom, če je to potrebno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 10. 2004
ob 10. uri, Geodetska uprava RS, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, sejna soba v
pritličju.
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: Geodetska
uprava RS, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, Majda Mavec, tel. 478-48-58.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 9. 2004.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 110-1/04
Ob-23984/04
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.
01/306-82-04, faks 01/306-82-06, 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: Blaž Kuželički,
univ. dipl. inž. grad., Kotnikova 40, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-82-47, faks
01/306-82-24, elektronska pošta: blaz.kuzelicki@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.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, 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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava gradbeno-tehničnega dela primerjalne študije variant na odseku Koper-Dragonja in izdelava končnega elaborata s predlogom najprimernejše variante.
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: 105 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,200.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.

III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz sredstev
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji,
DARS, d.d. 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: 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: 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:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 10. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo
na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z virmanom na TRR št. 02923-0014562265 pri
Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 13. 10. 2004 do
10.30.
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: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 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: 3. 9. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-23989/04
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 rezer-
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ve, kontaktni osebi: Janez Bučar in Iztok
Kopriva, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-73-00, faks 01/589-73-47,
elektronska pošta: Iztok.kopriva@z-blagovnerezerve.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje zaščite blaga.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: skladišča v Republiki
Sloveniji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila
Izvajanje zaščite blaga za obdobje treh
let, in sicer:
1. tekoča dezinsekcije žitaric v pretoku,
2. dezinsekcija skladiščnih prostorov
(obrizgavanje),
3. dezinsekcija skladiščnih prostorov (zamegljevanje, dimljenje),
4. dezinfekcija skladiščnih prostorov (zamegljevanje),
5. plinska dezinsekcija žitaric in paletiranega blaga,
6. plinska dezinsekcija praznega prostora v skladišču,
7. deratizacija – vabe,
8. deratizacija – deratizacijsko sredstvo.
Ocenjena vrednost javnega naročila je
107 mio SIT (brez DDV).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 2% skupne
vrednosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj 30 dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: prvi odstavek 42. člen ZJN-1, 1. točka,
2. točka, 3. točka četrti odstavek, 42. člena
ZJN-1, 2. točka, prvi odstavek 42.a člena
ZJN-1, 1. točka, 2. točka.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra, ki dokazuje
zadnje pravno veljavno stanje (dokazilo ne
sme biti starejše od 30 dni);
– odločba upravne enote, da podjetje izpolnjuje vse z zakonom predpisane pogoje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
(izpisek ne sme biti starejši kot 30 dni);
– izjava ponudnika o nekaznovanosti;
– izpisek iz sodne evidence, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne pora-
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vnave, stečajni ali likvidacijski postopek (izpisek ne sme biti starejši kot 30 dni);
– potrdilo, ki ga izda davčni organ, da
ima ponudnik poravnane davke in prispevke
(potrdilo ne sme biti starejše kot 30 dni);
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– originalni obrazec BON 1 in BON 2 (od
katerih BON 2 ne sme biti starejši od 30
dni, BON 1 pa mora vsebovati podatke za
zadnja tri obračunska leta) ali
– podatke iz bilance uspeha in iz bilance
stanja za zadnja tri obračunska leta (podatki iz bilanc morajo biti revidirani,v primeru,
da je za družbo tako zakonsko določeno) in
potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov
poslovni račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran,
– seznam številk vseh transakcijskih
računov ponudnika,
– potrdilo o referencah.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi,
– izjava ponudnika, da ravna v skladu s
pravili o varstvu pri delu,
– izjavo ponudnika da uporablja zakonsko dovoljena sredstva za zaščito blaga.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o zdravstveni ustreznosti
živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik
z živili (Ur. l. RS, št. 52/00 in 42/02) ter njegovi podzakonski akti in standardi, Zakon o
zdravstvenem varstvu rastlin (Ur. l. RS, št
82/94), Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje DDD (Ur. l. RS, št. 88/00),
Zakon o kemikalijah (Ur. l. RS, št. 36/99),
Pravilnik o veterinarsko sanitarnemu nadzoru živilskih obratov, veterinarsko sanitarnih
pregledih ter o pogojih zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora (Ur. l.
RS, št. 100/99, 38/00), Zakon o blagovnih
rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95), Obligacijski
zakonik (Ur. l. RS, št. 83/01 in 32/04) in drugi
pozitivni predpisi, ki urejajo to področje.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 10. 2004 do
10. ure.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanom na
račun Zavoda RS za blagovne rezerve
pri UJP št. 01100-6030230073 s pripisom
»javni razpis za zaščito blaga«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 10. 2004 do
11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 4. 2. 2005.
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IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: strokovna komisija,
pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 10. 2004
ob 12. uri, Dunajska 106, sejna soba v VII.
nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano:6. 9. 2004.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-24079/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: mag. Nataša Kovše, Dunajska 7, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/01/300-99-39, faks +386/01/300-99-37, elektronska pošta: Natasa.kovse@dars.si, internetni naslov: www.
dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DARS d.d., kontaktna oseba:
Metka Celestina, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/01/300-99-59, faks
+386/01/300-99-37, elektronska pošta:
metka.celestina@dars.si, internetni naslov:
www.dars.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 12.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/2004-DARS.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje strokovnih in svetovalnih
storitev na področju upravljanja in vzdrževanja avtocest in hitrih cest, s katerimi
upravlja DARS d.d. Sestavni del izvajanja storitev po tem razpisu je sodelovanje
ponudnika na javnih razpravah, sestankih
in pri delu komisij ter pridobivanje mnenj,
soglasij in dovoljenj pristojnih organov in
organizacij ter komisij in priprava ustreznih
gradiv za izvedbo naročil naročnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74231122-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: upravljanje.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: redno vzdrževanje.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: prometna varnost.
Ponudbe se lahko 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 I.: upravljanje,
– sklop II.: redno vzdrževanje,
– sklop III.: prometna varnost.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini: 4,536.000 SIT za sklop I, 1,134.000
SIT za sklop II, 3,402.000 SIT za sklop III.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročilo v celoti ﬁnancira naročnik iz lastnih
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sredstev. Naročnik bo nesporni del situacije
poravnal v roku 28 dni od njenega uradnega
prejema.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo samostojno ali kot skupina ponudnikov
(Joint Venture).
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: 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 enakih del v zadnjih
treh letih, z zneski, datumi in seznamom
državnih ali zasebnih naročnikov.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem
javnem naročilu: Ob-8808/04 z dne 2. 4.
2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/2004-DARS.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 10. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 19. 10. 2004 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 180 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki so navzoči, morajo predložiti komisiji pooblastilo za zastopanje ponudnika ter se vpisati v register, ki potrjuje njihovo prisotnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 10. 2004
ob 10. uri, DARS d.d., Dunajska 7, Ljubljana, soba 509.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 9. 2004.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-24085/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Služba Vlade RS za strukturno politiko in
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regionalni razvoj, kontaktna oseba: Bojan
Štefula, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/308-31-47, faks 01/478-36-19,
elektronska pošta bojan.stefula@gov.si, internetni naslov: http://www.sigov.si/svrp/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Javna agencija RS za regionalni razvoj, kontaktna oseba: Franci Košir,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-37-64, faks 01/431-33-60, elektronska pošta: franci.kosir@gov.si, internetni naslov: http://www.sigov.si/arr/.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna
oseba: Boštjan Ferk, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.pretor.si (podorčje javna
naročila).
1.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Javna
agencija RS za regionalni razvoj, kontaktna oseba: Franci Košir, Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, Slovenija, elektronska pošta:
franci.kosir@gov.si.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Opis: razvoj, nadgradnja in vzdrževanje informacijskega sistema ISARR-SP.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev
Kategorija storitve: 1 A, kategorija 7.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmeta javnega naročila:
predmet javnega naročila je izvedba projekta za razvoj, nadgradnjo in vzdrževanje informacijskega sistema ISARR-SP,
ki vključuje rešitve na področjih:
– razvoj, vzdrževanje in nadgradnjo informacijskega sistema ISARR-SP,
– usposobitev uporabnikov sistema
ISARR-SP ter
– izdajo priročnika za uporabnike
ISARR-SP.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: storitve se bodo izvajale
pri ponudniku, na sedežu naročnika in lokacijah, kjer bo deloval informacijski sistem, ki
je predmet javnega naročila.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 50312510-3, dopolnilni besednjak:
E063-2, dodatni predmeti, glavni besednjak:
72230000-6, dopolnilni besednjak: E040-5.
II.1.9.) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali roki za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti ali jamstva: ponudnik mora priložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe na obrazcu, ki je v prilogi
ali v enaki vsebini, v višini 10% ponudbene
vrednosti javnega naročila z DDV. Bančna
garancija za resnost ponudbe mora veljati
najmanj en delovni dan več od datuma veljavnosti ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status-obvezna dokazila:
ponudnik mora biti registriran za dejav-nost,
ki je predmet javnega naročila, pri organu
države, v kateri ima sedež. Dokazila: 1. Za
pravno osebo izpisek iz sodnega registra
oziroma druge ustrezne evidence. 2. Za
ﬁzično osebo (samostojni podjetnik posameznik) potrdilo o vpisu v vpisnik samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne
izpostave davčnega urada. Iz navedenih dokumentov mora biti razvidno, da je ponudnik
registriran za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila.

Ponudnik mora priložiti dokazilo, da ponudniku v zadnjih petih letih pred objavo
javnega naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje v zvezi s
podkupovanjem ali drugo kaznivo dejanje, ki
bi bilo povezano z njegovim poslovanjem ali
ponudniku ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi bilo ponudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila. Dokazilo:
potrdilo, izdano s strani Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudba se izloči, če višina celotnih skupnih prihodkov
ponudnika (lahko skupaj s soponudniki
in podizvajalci) v preteklih poslovnih treh
letih (2001, 2002, 2003) ni znašala vsaj
300,000.000 SIT v vsakem izmed preteklih treh poslovnih let (razvidno iz obrazcev
OBR_01 in OBR_08).
Ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež. Ponudnik, ki ima sedež v
tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je v skladu s predpisi moral poravnati v Republiki Sloveniji; dokazilo: potrdilo pristojne izpostave davčnega
urada, da ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih
obveznih dajatev, določenih s predpisi.
Ponudnik mora biti ﬁnančno in poslovno
sposoben, to je, da ponudnik izkazuje pozitivno poslovanje v zadnjem šestmesečju
pred oddajo ponudbe in, da ponudnik v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma
potrdila ni imel blokiranega transakcijskega
računa oziroma negativnega povprečnega
stanja sredstev v preteklem mesecu brez
odobrenega okvirnega kredita za pokrivanje
negativnega stanja na transakcijskem računu. Dokazila: 1. Za pravno osebo Obrazci
BON 1 in 2 skupaj, izdani s strani Agencije
RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES), od katerih BON 2 ne sme biti starejši
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, BON
1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje, ali ustrezni enakovredni
obrazci, ki jih izda poslovna banka ponudnika oziroma druge specializirane institucije.
2. Za ﬁzično osebo (samostojni podjetnik
posameznik): 1. potrdilo banke, pri kateri
ima odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na transakcijskem računu za obdobje zadnjih šestih
mesecev pred oddajo ponudbe, 2. zadnja
odločba o odmeri davka od dohodkov iz
dejavnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: Ponudba se izloči, če ponudnik (lahko skupaj s soponudniki in podizvajalci) na dan 31. 12. 2003 nima vsaj
30 strokovnih ljudi v rednem delovnem
razmerju s področja zadevnega javnega
naročila, opredeljenega v razpisni dokumentaciji (razvidno iz obrazcev OBR_01 in
OBR_08). Ponudba se izloči, če na projektu
nista angažirana vsaj dva strokovnjaka, ki
sta pri ponudniku redno zaposlena in imata
vsak vsaj 2-letne izkušnje z razvojem in implementacijo informacijskih sistemov. Izjema je vodja projektne skupine na strani ponudnika, ki mora imeti vsaj 3 leta tovrstnih
izkušenj. Vsaj dva delavca na projektu morata imeti med referencami naveden vsak
vsaj en projekt v povezavi s predmetom
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javnega naročila. Reference in leta delovnih izkušenj delavcev na projektu naj bodo
razvidne iz ustreznih obrazcev (Obrazec
OBR_04 in Obrazec OBR_05). Ponudba
se izloči, če ponudnik ne navede:
– vsaj 3 reference na področju načrtovanja, razvoja, nadgradnje in vzdrževanja
informacijske podpore izvajanju javnih razpisov s področja javnih naročil, subvencij in
drugih oblik državne pomoči od 1. 1. 2001
do datuma objave tega naročila ne glede na
vrednost posla (referenčno področje A.1);
– vsaj 1 referenco na področju načrtovanja, razvoja, nadgradnje in vzdrževanja
informacijske podpore izvajanju javnih razpisov s področja javnih naročil, subvencij in
drugih oblik državne pomoči od 1. 1. 2001
do datuma objave tega naročila, pri čemer
je bila pogodbena vrednost (brez DDV) za
posameznega ponudnika (ali soponudnika
ali podizvajalca) vsaj 4,000.000 SIT (referenčno področje A.2);
– vsaj 1 referenco na področju načrtovanja, razvoja, nadgradnje, vzdrževanja in izvajanja informacijske podpore dodeljevanju
javnih sredstev (npr. podpore za pospeševanje kmetijstva, gospodarstva, raziskav in
razvoja, socialni transferji, pokojnine, invalidnine, otroški dodatki ipd.) od 1. 1. 2001
do datuma objave tega naročila, pri čemer
je bila pogodbena vrednost (brez DDV) za
posameznega ponudnika (ali soponudnika
ali podizvajalca) vsaj 40,000.000 SIT (referenčno področje B).
Reference ponudnika naj bodo razvidne
iz ustreznih obrazcev (Obrazec OBR_06).
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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije ali dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 5. 10. 2004.
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 sprjemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 10. 2004
ob 12.30, Javna agencija RS za regionalni
razvoj, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, v sobi
št. 521, v 5. nadstropju.
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: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršenkoli uporaben sklic: Program tehnične
pomoči organa upravljanja v okviru Enotnega progamskega dokumenta 2004-2006.
VI.5) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 7. 9. 2004.
Služba Vlade RS za strukturno politiko
in regionalni razvoj

Št.

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-23743/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Primorska Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Metod Brešan, univ. dipl. inž. el.,
Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-67-00, faks 05/339-67-31,
elektronska pošta: katja.smajgl@elektro-primorska.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.I.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 11/2004-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava energetskega transformatorja
110/20 kV, YN yn 0 (6) d5 moči 20 MVA.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: RTP 110/20 kV Vrtojba.
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: 1 kos.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek 15. 11. 2004 in/ali konec
15. 3. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila nad 45 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: izpisek iz sodnega registra; izpisek iz
sodne ali druge evidence, da ima ponudnik
veljavno registracijo za dejavnost, katere
je predmet javni razpis; potrdilo ministrstva
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen; izpisek, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije; potrdilo, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; potrdilo Ministrstva
za pravosodje, da ponudnik ni bil vpisan v
kazensko evidenco in da ni bil kaznovan za
dejanje v zvezi s poslovanjem
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON1 in BON2,
poročilo poslovne banke o prometu na TRR
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za zadnje tri mesece in potrdilo, da v zadnjih
šestih mesecih ni imel blokiran račun.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava o razpoložljivih kapacitetah, izobrazbeno in strokovne kvaliﬁkacije
dobavitelja, certiﬁkati o skladnosti za ponujeno blago in reference ponudnika.
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. rok plačila,
4. kakovost-ISO.
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: 21. 10. 2004.
Cena:
15.000
SIT;
TRR
št.
04750-0000510950 pri NKBM področje
Nova Gorica, sklic 43428 ter št. objave v
Uradnem listu RS s pripisom razp. dok. –
energetski transformator 110/20 kV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 10. 2004.
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 19. 12. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 10. 2004
ob 11. uri, v sejni dvorani Elektro Primorska
d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Metod Brešan, univ. dipl. inž. el., tel. 05/339-67-52.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 9. 2004.
Elektro Primorska,
Javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.

Storitve
Št. 33/3617/2004
Ob-23744/04
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: Tadej Lukan, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-27-01,
faks ++386/1/474-27-02, elektronska pošta: tadej.lukan@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: Dejana Kneževič, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-27-41,
faks ++386/1/474-27-22, elektronska pošta:
dejana.knezevic@eles.si.
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.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 103/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
razširitev tehnične baze za potrebe testiranja merilnih transformatorjev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: ELES d.o.o., Hajdrihova
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: skladno
z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 120 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.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.4) Drugi podatki: programska oprema za upravljanje z merilnimi transformatorji mora biti kompatibilna z obstoječo preizkusno opremo CPC 100 ﬁrme OMICRON.
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. 103/2004.
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: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega naročila na TRR
št. 02924-0017900956, sklic št. 103/2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 11. 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: 11. 10. 2004
ob 10. uri, Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje,
dvorana D.
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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: 3. 9. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Ob-24073/04
Popravek
V obvestilu o oddaji naročila za dobavo in
montažo dvoranskih stolov za Narodni dom
– kulturni dom v Mežici, naročnika Občine
Mežica, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 97 z dne 3. 9. 2004, Ob-22992/04, je pomotoma izpadla točka V.1), ki se glasi:
V.1) Oddaja in vrednost javnega naročila: pogodba ni sklenjena, ker naročnik ni
prejel sprejemljivih ponudb.
Uredništvo
Ob-23653/04
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.
+386/1/475-21-91, 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 predmet, glavni besednjak:
30.23.32.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-036/2004-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup vhodno/izhodnih kartic za mešalno mizo Yamaha.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): za oba sklopa v višini 1,000.000 SIT
(z DDV).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-036/2004-E-ODP/B:
Avtotehna glasbila d.o.o., Slovenska c.54,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 869.400 SIT (z DDV).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo
je dokumentu določil naročnik: RTV
036/2004-E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 29.
7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 72 z dne 2. 7.
2004; Ob-17780/04.
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: 2. 9. 2004.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 63
Ob-23748/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Prostovoljno gasilsko društvo Materija, kontaktna oseba: Valter Fabjančič, predsednik,
Bač pri Materiji 28/b, 6242 Materija, Slovenija, tel. 041/697-545.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-01/2004.
II.5) Kratek opis: podvozje s kabino za
gasilno vozilo s cisterno GVC 24/50.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,416.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na ceno ponudbe, komercialne lastnosti in prodajne aktivnosti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-01/2004: AC-Intercar
d.o.o, kontaktna oseba: Aleš Golja, Baragova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 13,416.000 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) Rreferenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-01/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
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: 2. 9. 2004.
Prostovoljno gasilsko društvo Materija
Št. 17122-03-403-48/2004
Ob-23752/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, po pooblastilu: Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-40-54,
faks +386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-48/2004.
II.5) Kratek opis: dobava opreme za
medomrežno povezovanje, in sicer modularnih usmerjevalnikov, opreme za
nadgradnjo sistema za nadzor in upravljanje računalniškega omrežja Policije ter
izvedba šolanja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 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 sto-
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ritev: javno naročilo št. 403-48/2004: NIL
d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Dozet, Tivolska c. 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/474-65-00, faks +386/1/474-65-01,
elektronska pošta: prodaja@nil.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): 59,884.979,44 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: 403-48/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 18.
6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 44-47, z dne 30. 4
.2004, Ob-11136/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 9. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
po pooblastilu: Ministrstvo
za notranje zadeve
Ob-23753/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Slovenska Bistrica, kontaktna oseba:
Tanja Hrastnik, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, tel. 02/843-28-20,
faks 02/818-11-41.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: oprema OŠ Zgornja
Polskava.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 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. JN-40/03-B/2004 – Sklop
1: oprema za učilnice: Atlas oprema d.o.o.,
Samova 12 a, 1116 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 18,104.200 SIT;
najnižja ponudba 18,104.200 SIT, najvišja
ponudba 24,485.626 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-40/03-B/2004 – sklop
2: oprema za telovadnico: Elan Inventa
d.o.o., Begunje 1, 4275 Begunje na Gorenjskem.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 58,019.364 SIT;
najnižja ponudba 58,019.364 SIT, najvišja
ponudba 58,019.364 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-40/03-B/2004 – sklop
3: oprema za kuhinjo: Dragica Puc s.p., Hotedršica 82, 1372 Hotedršica.

Št.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,747.830 SIT; najnižja
ponudba 7,747.830 SIT, najvišja ponudba
9,992.250 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: 10.
5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 11.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 14 z dne 13. 2.
2004, Ob-2342.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 9. 2004.
Občina Slovenska Bistrica
Ob-23755/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba: Robert Ludvik, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-39-63, faks 01/300-39-11, elektronska pošta: chc@zd-lj.si, internetni naslov:
www.zd-lj.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-11/2004.
II.5) Kratek opis: nabava računalniške
opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,166.666,67 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-11/2004: Unistar LC
d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 22,712.689,45 SIT
(z DDV 27,255.227,34 SIT); najnižja ponudba 22,712.689,45 SIT, najvišja ponudba
25,296.023,90 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR-11/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 27.
7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-17768/04 z dne 2. 7. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 9. 2004.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-23758/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA: ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javne naprave, javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Meta Širca, Teharska cesta
49, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-64-00,
faks 03/425-64-12.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: nabava delovnega
vozila za zbiranje in odvoz komunalnih
odpadkov.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 38,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 40%,
– dobavni rok – 5%,
– plačilni pogoji – 5%,
– garancija – 5%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 21/JN-2004/B: Dumida Trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.,
kontaktna oseba: Jože Gregorn, Spodnje
Dobrenje 42a, 2211 Pesnica pri Mariboru,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 43,198.437,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 21/JN-2004/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 2525-71-72 z dne 2. 7. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 9. 2004.
Javne naprave, javno podjetje d.o.o.
Št. 661-2/04
Ob-23759/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: UL
Naravoslovnotehniška fakulteta, kontaktna oseba: izr. prof. dr. Vilibald Bukošek,
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/200-32-28, faks 01/425-31-75, elektronska pošta: vili@ntf.uni-lj.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: SEM.
II.5) Kratek opis: nizkovakuumski scannig elektronski mikroskop.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,116.000 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:
(f) zadevni proizvodi se proizvajajo izključno za raziskovalne, poskusne, študijske
ali razvojne namene pod pogoji, ki so navedeni v Direktivi (samo za dobave blaga).
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena – 20 točk,
2. plačilni pogoji – 30 točk,
3. tehnične karakteristike – 30 točk,
4. servisna dejavnost – 20 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. SEM: SCAN, d.o.o., kontaktna oseba: Slavko Žižek, Breg ob Kokri 7,
4205 Preddvor, Slovenija, tel. 04/275-02-00,
faks 04/275-02-40, elektronska pošta: scan@siol.net, internetni naslov: www.scan.si.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 26,414.215 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ai je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 661/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 7. 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: 31. 8. 2004.
UL Naravoslovnotehniška fakulteta
Ob-24066/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Alenka Mihurko, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79, elektronska pošta: alenka.
mihurko@posta.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: izdelava, dobava in
montaža pohištvene opreme na pošti
Slovenska Bistrica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,845.000 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. 69/B: Lesnina MG oprema d.d., kontaktna oseba: Janko Ogrizek,
Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/436-31-54, faks 01/436-34-41.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 11,083.050 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. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-17166 z dne 28. 6. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 9. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-24080/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Anton Žagar,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava
Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-07, faks 01/300-99-01,
internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30230000-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 3/2004-DARS.
II.5) Kratek opis: nabava računalniške
strojne opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 63,000.000 SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na: ponudbena cena, rok dobave, garancijska doba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
ATR d.o.o., kontaktna oseba: Igor Sicherl,
Šmartinska c. 152, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/586-25-24, faks 01/586-25-16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): 45,605.400 SIT (brez DDV).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 8. 2004.
VI.4) število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS št. 64/2004, Ob-16261/04
z dne 11. 6. 2004, TED: 2004/S 114-095686
z dne 12. 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: 3. 9. 2004.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

Gradnje
Št. 892
Ob-23641/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šenčur, kontaktna oseba: Vinko Gale,
Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, Slovenija,
tel. 04/251-91-06, faks 04/251-91-11, elektronska pošta: obcina@sencur.si, internetni
naslov: www.sencur.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: rekonstrukcija in sprememba namembnosti podružnične osnovne šole
Trboje.
II.5) Kratek opis: predelava strehe in
prostorov, delno sprememba namembnosti prostorov, kompletna obnova šole
in službenih stanovanj.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 46,925.818,10 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– najnižja cena,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Ob-18701/04: Razvojni
zavod, d.d., kontaktna oseba: Janez Končan, Blatnica 1, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/530-05-00, faks 01/562-10-36, elektronska pošta: info@razvojni-zavod.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 46,925.818,10 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:
19. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-18701/04 z dne 9. 7. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 9. 2004.
Občina Šenčur
Ob-23745/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah, kontaktna oseba Jožef Kocuvan, občinska uprava, Vitomarci 71, 2255 Vitomarci, Slovenija,
tel. 02/757-95-30, faks 02/757-95-34.
I.2) Vrsta naročnika: lokalna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501,1 Splošna gradbena dela (iz priloge II).
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Gradnja OŠ. Sv. Andraž,
vrtca in telovadnice.
II.5) Kratek opis: gradi se šest oddelkov devetletne osnovne šole, dva oddelka vrtca in telovadnica.
II 6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 523,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– ponujena cena – maks. 95 točk,
– zagotavljanje kakovosti (certiﬁkat ISO
9001 – 2000) maks. 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Gradis, Gradbeno podjetje gradnje Ptuj d.d.,
kontaktna oseba Darko Žuran, Ormoška cesta 22, 2255 Ptuj, tel. 02/787-58-00, faks
02/771-78-41.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi (z DDV):
604,128.031,06 SIT, najnižja ponudba
599,250.510,26 SIT, najvišja ponudba
668,937.471,80.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 51/04 dne 7. 5. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 31. 8. 2004.
Občina Sveti Andraž v Slovenskih
goricah
Ob-23750/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kanal ob Soči, kontaktna oseba: Nives
Prijatelj, Trg svobode 23, 5213 Kanal, Slovenija, tel. 05/398-12-00, faks 05/398-12-23,
elektronska pošta: obcina.kanal@obcina-kanal.si.
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I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: II. faza izgradnje vodovoda in kanalizacije Zg. in Sr. Doblar
– naselje srednji Doblar.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,800.000 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:
Portal d.o.o., kontaktna oseba: Danilo Mlekuž, Na Logu 10, 5220 Tolmin, Slovenija, tel.
05/38-10-146, faks 05/38-82-109, elektronska pošta: portal.doo@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 31,726.288 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:
vrednost (brez DDV): 5,811.433 SIT, delež:
18,34%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 71-72 z dne 2. 7. 2004,
Ob-18021/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 9. 2004.
Občina Kanal ob Soči
Ob-23754/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Novo mesto, kontaktna oseba: Miran Dular, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto, Slovenija, tel. 07/393-93-10, faks
07/393-92-12, elektronska pošta: miran.
dular@novomesto.si, internetni naslov:
http://www.novomesto.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija občinske ceste LZ 299130 skozi naselje Brod
– faza 2.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
47,000.000 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. 41/2004: CGP, cestno in
gradbeno podjetje, d.d., kontaktna oseba:
Jože Gorše, Ljubljanska cesta 47, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/394-27-00,
faks 07/394-27-50, elektronska pošta: joze.
gorse@cgp.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 66,552.456,40 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 64 z dne 11. 6.
2004, Ob-15790/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 9. 2004.
Mestna občina Novo mesto

Št.

Ob-23756/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Vrhnika, kontaktna oseba: Primož Jovan, 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:
14/5-35500-0014/03-JN-59/04.
II.5) Kratek opis: izgradnja vodovoda
Zaplana–Trčkov grič.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. 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 98,512.908,29 SIT, najvišja ponudba
122,368.923,28 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:
8. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; 61/2004, Ob-15069/04 z dne
4. 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: 1. 9. 2004.
Občina Vrhnika
Ob-23757/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Dobrna, kontaktna oseba: Jana Bošnak, Dobrna 19, 3204 Dobrna, Slovenija, tel.
03/780-10-50, faks: 03/780-10-60, elektronska pošta: jana.bosnak@dobrna.si, internetni naslov: objave@uradni-list.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: asfaltiranje na območju Občine Dobrna 2004.
II.5) Kratek opis: preplastitev z asfaltom na območju Občine Dobrna v obsegu 1650 m, na treh različnih lokacijah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: merila in pogoje
iz razpisne dokumentacije.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01/2004: Asfalti Ptuj ,
d.o.o., kontaktna oseba: David Merc dipl. inž.
gr., Žnidaričevo nabrežje 13, 2250 Ptuj, Slo-
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venija, tel. 02/749-26-10, faks 02/749-26-12,
elektronska pošta: info@asfalti-ptuj.si, internetni naslov: objave@uradni-list.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 17,369.671,90 SIT, najnižja
ponudba 17,369.671,90 SIT, najvišja ponudba 26,072.400 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ob-19447/04 77-2004 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: 31. 8. 2004.
Občina Dobrna
Ob-23760/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, kontaktna oseba: Slavko Prelog, Frankopanska 9,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-48-600,
faks 01/23-48-630, elektronska pošta: slavko.prelog@guest.arnes.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): 501,1; 503.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Planica 01-04.
II.5) Kratek opis: adaptacija depandanse in nadomestna gradnja doma z vmesnim hodnikom.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 372,971.667 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
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:
Gradis GP Ljubljana d.d., kontaktna oseba:
Mirko Zule, Ul. Gradnikove brigade 11, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/541-40-73, faks
01/541-40-55, elektronska pošta: gradis@gradis-gpl.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 454,090.960,81 SIT, najnižja
ponudba 454,090.960,81 SIT, najvišja ponudba 485,300.571,95 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: 01-04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 19.
8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 61, z dne 4. 6. 2004,
Ob-15028/04.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
da; Športni center Planica.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 9. 2004.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Št. 41405/00067/2004 0405 Ob-23762/04
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: Jolanda Bizjak, Ulica heroja Staneta,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-13-14,
faks 02/220-12-93.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 503,5, 504,4.
II.5) Kratek opis: obnova elektroinstalacij v šolah, vrtcih in javnih zavodih na področju kulture Mestne občine Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,688.000 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 elektroinstalacij v
OŠ Kamnica, Vrbanska c. 93, 2351 Kamnica: javno naročilo št. 41405-00067/2004
0405 JB: Elektrostrojni inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Milan Magaš, Kraljeviča Marka 14, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/250-96-80, faks 02/250-96-81.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 421.923,60 SIT;
najnižja ponudba 421.923,60 SIT, najvišja
ponudba 1,145.400 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 elektroinstalacij v OŠ
Slave Klavore Maribor, Štrekljeva c. 31, Maribor: javno naročilo št. 41405-00067/2004
0405 JB: Tames d.o.o., kontaktna oseba: Ormoška 14, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/778-10-11, faks 02/771-02-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,002.580 SIT; najnižja
ponudba 5,002.580 SIT, najvišja ponudba
11,067.481 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 elektroinstalacij
v OŠ Maksa Durjave, Ruška c. 15, Maribor: javno naročilo št. 41405-00067/2004
0405 JB: Elektra d.d., Kočevarjeva ul. 11,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/228-54-00,
faks 02/228-54-40.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,257.721,40 SIT;
najnižja ponudba 1,257.721,40 SIT, najvišja
ponudba 1,135.853,60 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 elektroinstalacij v Vrtcu Jadvige Golež, Betnavska 100, Maribor:
javno naročilo št. 41405-00067/2004 0405
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JB: Elektra d.d., Kočevarjeva ul. 11, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/228-54-00, faks
02/228-54-40.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 420.067,23 SIT;
najnižja ponudba 420.067,23 SIT, najvišja
ponudba 580.892,76 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 elektroinstalacij
v Vrtcu Tezno, enota Lupinica, Ul. Hinka Nučiča 11, Maribor: javno naročilo št.
41405-00067/2004 0405 JB: Elektra d.d.,
Kočevarjeva ul. 11, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/228-54-00, faks 02/228-54-40.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 420.067,23 SIT;
najnižja ponudba 420.067,23 SIT, najvišja
ponudba 580.892,76 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 elektroinstalacij v Kulturno prireditvenem centru: Narodni dom
Maribor, Ul. kneza Koclja 9, Maribor: javno naročilo št. 41405-00067/2004 0405
JB: Elektra d.d., Kočevarjeva ul. 11, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/228-54-00, faks
02/228-54-40.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 717.237,40 SIT;
najnižja ponudba 717.237,40 SIT, najvišja
ponudba 1,719.305 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 gradnje za obnovo elektroinstalacij v galeriji Društva likovnih umetnikov,
Židovski trg 10, Maribor: javno naročilo
št. 41405-00067/2004 0405 JB: Elektrostrojni inženiring, d.o.o., kontaktna oseba:
Milan Magaš, Kraljeviča Marka 14, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/250-96-80, faks
02/250-96-81.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,050.069 SIT; najnižja
ponudba 1,050.069 SIT, najvišja ponudba
2,011.390 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: 6.
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: 3. 9. 2004.
Mestna občina Maribor
Št. 41405/00068/2004 0405 Ob-23764/04
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: Jolanda Bizjak, Ulica heroja Staneta,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-13-14,
faks 02/220-12-93.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.

II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 500, 501, 503 in 504.
II.5) Kratek opis: obnova kuhinj v šolah in vrtcih na področju Mestne občine
Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,250.000 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 kuhinje v OŠ Borcev za severno mejo, Ul. borcev za severno mejo 16, Maribor: javno naročilo št.
41405-00068/2004 0405: 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): cena: 5,234.585 SIT; najnižja
ponudba 5,234.585 SIT, najvišja ponudba
5,506.944 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 kuhinje v OŠ Toneta Čufarja, Zrkovska 67, Maribor: javno naročilo
št. 41405-00068/2004 0405: 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): cena: 212.900 SIT; najnižja ponudba 212.900 SIT, najvišja ponudba
425.350 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega izvajalca gradenj za obnovo kuhinje v OŠ Tabor I Maribor, Arnolda Tovornika 21, Maribor: javno naročilo št. 41405-00068/2004
0405: 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): cena: 198.700 SIT, najnižja ponudba 198.700 SIT, najvišja ponudba
415.350 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega izvajalca gradenj za obnovo kuhinje v OŠ Tabor
II, Klinetova 18, Maribor: javno naročilo št.
41405-00068/2004 0405, 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): cena: 198.700 SIT; najnižja ponudba 198.700 SIT, najvišja ponudba
415.350 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega izvajalca
gradenj za obnovo kuhinje v Vrtcu Koroška
vrata, enota Bresternica, Na gaj 4, Bresternica: javno naročilo št. 41405-00068/2004
0405: 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 upošte-
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vala (brez DDV): cena: 5,185.708,50 SIT;
najnižja ponudba 5,185.708,50 SIT, najvišja
ponudba 6,563.509 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 kuhinje v Vrtcu Otona
Župančiča Maribor, Oblakova ul. 5, Maribor:
javno naročilo št. 41405-00068/2004 0405:
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): cena: 138.575 SIT; najnižja ponudba 138.575 SIT, najvišja ponudba
195.300 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: 3. 9. 2004.
Mestna občina Maribor
Št. 41405/00043/2003 0400 01 Ob-23767/04
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: Jolanda Bizjak, Ulica heroja Staneta,
2000, Maribor, Slovenija, tel. 02/220-13-14,
faks 02/220-12-93.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): razred 50, skupine
500, 503 in 504.
II.5) Kratek opis: adaptacija in dograditev centralne kuhinje Vrtca Pobrežje Maribor, enota Grinič, Cesta XIV. div. 14/a,
Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 51,000.000 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 adaptacijo in dograditev centralne kuhinje Vrtca Pobrežje, Maribor, enota
Grinič, Cesta XIV. div. 14/a, Maribor: javno naročilo št. 41405-00043/2003 0405 JB
(Ob-18545/04): Gradbeno podjetje Radlje,
d.d., Mariborska cesta 40, 2360 Radlje ob
Dravi, Slovenija, tel. 02/887-01-00, faks
02/887-11-57.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 54,323.669,64 SIT;
najnižja ponudba 54,323.669,64 SIT, najvišja ponudba 69,072.828 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 74 z dne 9. 7.
2004.

Št.

VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 9. 2004.
Mestna občina Maribor
Št. 41405/00066/2004 0405 Ob-23769/04
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: Jolanda Bizjak, Ulica heroja Staneta,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-13-14,
faks 02/220-12-93.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 504,3.
II.5) Kratek opis: obnova oken v naslednjih objektih: 1. sklop: Center za preprečevanje odvisnosti, 2. sklop: OŠ Angela
Besednjaka Maribor, 3. sklop: OŠ Borisa
Kidriča Maribor, 4. sklop: OŠ Rada Robiča
Limbuš, 5. sklop: OŠ Toneta Čufarja Maribor, 6. sklop: OŠ Draga Kobala Maribor,
7. sklop: OŠ Martina Konšaka Maribor,
8. sklop: Vrtec Borisa Pečeta Maribor, enota Tomšičeva, 9. sklop: Vrtec Ivana Glinška
Maribor, enota Gledališka, 10. sklop: Vrtec
Studenci Maribor, enota Poljane.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,330.000 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 oken v Centru za preprečevanje odvisnosti, Ljubljanska 4, Maribor:
javno naročilo št. 41405-00066/2004 0405
JB (Ob-18546/04): AJM, d.o.o., Kozjak nad
Pesnico 2a, 2211 Pesnica, Slovenija, tel.
02/655-04-13, faks 02/655-04-12.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 38.166,39 SIT; najnižja
ponudba 38.166,39 SIT, najvišja ponudba
63.857,20 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 oken v OŠ Angela
Besednjaka Maribor, Celjska 11, Maribor:
javno naročilo št. 41405-00066/2004 0405
JB (Ob-18546/04): AJM, d.o.o., Kozjak nad
Pesnico 2a, 2211 Pesnica, Slovenija, tel.
02/655-04-13, faks 02/655-04-12.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,368.352,44 SIT;
najnižja ponudba 1,368.352,44 SIT, najvišja
ponudba 1,824.240 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 oken v OŠ Borisa Kidriča
Maribor, Žolgarjeva 2, Maribor: javno naročilo št. 41405-00066/2004 0405 JB (Ob-18546/04): AJM, d.o.o., Kozjak nad Pesnico 2a,
2211 Pesnica, Slovenija, tel. 02/655-04-13,
faks 02/655-04-12.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,311.162,55 SIT;
najnižja ponudba 1,311.162,55 SIT, najvišja
ponudba 1,886.801,56 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega izvajalca gradenj za obnovo oken v OŠ Rada
Robiča Limbuš, Limbuška c. 32, Limbuš:
javno naročilo št. 41405-00066/2004 0405
JB (Ob-18546/04): AJM, d.o.o., Kozjak nad
Pesnico 2a, 2211 Pesnica, Slovenija, tel.
02/655-04-13, faks 02/655-04-12.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 643.242,60 SIT;
najnižja ponudba 643.242,60 SIT, najvišja
ponudba 844.800 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 oken v OŠ Toneta Čufarja Maribor, Zrkovska 67, Maribor:
javno naročilo št. 41405-00066/2004 0405
JB (Ob-18546/04): AJM, d.o.o., Kozjak nad
Pesnico 2a, 2211 Pesnica, Slovenija, tel.
02/655-04-13, faks 02/655-04-12.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 544.389,15 SIT;
najnižja ponudba 544.389,15 SIT, najvišja
ponudba 817.036 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 oken v OŠ Draga Kobala
Maribor, Tolstojeva 3, Maribor: javno naročilo št. 41405-00066/2004 0405 JB (Ob-18546/04): AJM, d.o.o., Kozjak nad Pesnico 2a,
2211 Pesnica, Slovenija, tel. 02/655-04-13,
faks 02/655-04-12.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,714.649,14 SIT;
najnižja ponudba 4,714.649,14 SIT, najvišja
ponudba 5,797.220 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 oken v OŠ Martin
Konšak Maribor, Prekmurska 67, Maribor:
javno naročilo št. 41405-00066/2004 0405
JB (Ob-18546/04): AJM, d.o.o., Kozjak nad
Pesnico 2a, 2211 Pesnica, Slovenija, tel.
02/655-04-13, faks 02/655-04-12.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7,613.489,71 SIT;
najnižja ponudba 7,613.489,71 SIT, najvišja
ponudba 9,712.780 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 oken v Vrtcu Ivana Glinška, Gledališka 6, Maribor: javno naročilo št.
41405-00066/2004 0405 JB (Ob-18546/04):
AJM, d.o.o., Kozjak nad Pesnico 2a, 2211
Pesnica, Slovenija, tel. 02/655-04-13, faks
02/655-04-12.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 942.083,93 SIT;
najnižja ponudba 942.083,93 SIT, najvišja
ponudba 1,121.155,20 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 oken v Vrtcu Borisa Pečeta, Tomšičeva 32, Maribor: javno
naročilo št. 41405-00066/2004 0405 JB
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(Ob-18546/04): AJM, d.o.o., Kozjak nad
Pesnico 2a, 2211 Pesnica, Slovenija, tel.
02/655-04-13, faks 02/655-04-12.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,329.031,58 SIT;
najnižja ponudba 4,329.031,58 SIT, najvišja
ponudba 5,767.344 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 oken v Vrtcu Studenci,
Groharjeva 22, Maribor: javno naročilo št.
41405-00066/2004 0405 JB (Ob-18546/04):
AJM, d.o.o., Kozjak nad Pesnico 2a, 2211
Pesnica, Slovenija, tel. 02/655-04-13, faks
02/655-04-12.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,198.249,83 SIT;
najnižja ponudba 3,198.249,83 SIT, najvišja
ponudba 4,724.544 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: 2. 9. 2004.
Mestna občina Maribor
Št. 3/98-04
Ob-23836/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Idrija, kontaktna oseba: Karmen Makuc, Mestni trg 1, 5280 Idrija, Slovenija, tel.
05/373-45-00, faks 05/373-45-31, elektronska pošta: karmen.makuc@idrija.si, internetni naslov: www.idrija.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-G-01/04.
II.5) Kratek opis: zamenjava strešne
kritine na objektu Grad Gewerkenegg v
Idriji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– način plačila,
– rok izvedbe,
– garancija.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-G-01/04: SGP Zidgrad
Idrija d.d., kontaktna oseba: Boris Ferjančič, Vojkova 8, 5280 Idrija, Slovenija, tel.
05/372-78-00, faks 05/377-18-26.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: najnižja ponudba 28,520.731,01 SIT,
najvišja ponudba 33,091.445,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-G-01/04.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 57-58 z dne 28.
5. 2004, Ob-14484/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
Občina Idrija
Ob-23935/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Kranj, kontaktna oseba: Boštjan Zavrl, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/23-73-152, faks 04/23-73-107,
elektronska pošta: bostjan.zavrl@kranj.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,1 splošna dela na
področju nizkih gradenj.
II.5) Kratek opis: ureditev Tavčarjeve
ulice v Kranju na odseku od Maistrovega
trga do Poštne ulice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– rok izvedbe,
– garancijsko dobo,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 35101-0005/2004-46/09:
Gradbinec gip, gradbeništvo, d.o.o., kontaktna oseba: Vladimir Bavdaž, Nazorjeva
1, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/271-10-15,
faks 04/271-10-15, elektronska pošta:
info@gradbinec-gip.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): 49,768.419,10 SIT,
valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 13.
8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 8924/04 z dne 9. 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: 6. 9. 2004.
Mestna občina Kranj
Št. 110-1/04
Ob-23983/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
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: izvedba rekonstrukcije mostu čez Polskavo VA 063 na AC
odseku Fram – Slovenska Bistrica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
65,000.000 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:
J.V. Nizke in rudarske gradnje d.d., Miklavška 82, 2311 Hoče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 71,982.534 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:
7. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 32/04 z dne 2. 4. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 9. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Storitve
Ob-23642/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-57-63,
faks 369-55-96.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.5) Kratek opis: priključnina telefonskih linij na javno digitalno telefonsko
omrežje z vso sodobno tehnološko opremo – Centreks oziroma Geocentreks.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 3,000.000 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: tehnični.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 346-02-3/2004: Telekom
Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/234-10-00.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 6. 2004.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 9. 2004.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 2914/03-403-188/2004
Ob-23654/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Generalna policijska uprava, kontaktna oseba: Tomaž
Komatar, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-56-84, faks
+386/1/472-56-35, elektronska pošta: tomaz.komatar@policija.si.
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II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 01.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPC 01.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je vzdrževanje klicnih centrov 113.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 21,458.064,52 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: tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 215/04: Siemens d.o.o.,
kontaktna oseba: Željko Palfy, Bratislavska
5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/
474-63-49, faks ++386/1/474-61-37, elektronska pošta: zeljko.palfy@siemens.com,
internetni naslov: www.siemens.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 21,458.064,52 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:
17. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 8. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
Generalna policijska uprava
Št. 2914/03-403-187/2004
Ob-23655/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Generalna policijska
uprava, kontaktna oseba: Bogomira Jeraj,
Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-57-12, faks ++386/1/
472-56-35.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 01.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPC 01.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je vzdrževanje in popravila motornih
koles in vozil blagovne znamke BMW.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,333.333,33 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:
h) skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.: 29131/05-44/2004:
Avtoval d.o.o., kontaktna oseba: Tone Va-

Št.

lentinčič, Velika Račna 30a, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel. ++386/1/786-02-30, faks
++386/1/786-02-35.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 18,333.333,33 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 8. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
Generalna policijska uprava
Ob-23805/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., kontaktna oseba: Danijel Arčan, univ. dipl. inž.
grad., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec, Slovenija, tel. 03/713-67-50, faks 03/713-67-70,
elektronska pošta: dani.arcan@jkp-zalec.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNST 01/2004.
II.5) Kratek opis: izdelava projektne dokumentacije za kanalizacijo v Občini Prebold (1A, št. kateg. 12).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbeno ceno (90%),
– reference (10%).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JNST 01/2004: IBE
d.d., Ljubljana, svetovanje projektiranje in
inženiring, kontaktna oseba: Primož Hribernik, univ. dipl. inž. grad., Hajdrihova 4,
1000 Ljubljana, Ljubljana, Slovenija, tel.
02/228-41-00, faks 02/252-15-49, elektronska pošta: primoz.hribernik@ibe.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 13,370.050 SIT za
sklop 1, 2, 5 in 6.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež: 11%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JNST 01/2004: Imos Geateh, d.o.o., načrtovanje in izvajanje, kontaktna oseba: Marko Vogrič, inž. grad., Opekarska cesta 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/420-16-10, faks 01/420-16-20, elektronska pošta: marko.vogric@imosgeateh.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 4,089.275 SIT za sklop 3.
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Valuta 60 dni.
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:
valuta: delež: 9%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JNST 01/2004: Hidrosvet
d.o.o., kontaktna oseba: Marko Vogrič, inž.
grad., Lava 11, 1000 Celje, Slovenija, tel.
03/422-41-71, faks: 03/422-41-02, elektronska pošta: branko.skutnik@hidrosvet.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 2,736.000 SIT za sklop 4.
Valuta: 60 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.3) Datum oddaje javnega naročila: 16.
8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; 50704 -11098/04 z dne 30.
4. 2004.
VI.6) Ai se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Dtum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 9. 2004.
Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.
Št. 110-1/04
Ob-23967/04
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.
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: prenos lege gradbene
parcele in izdelava parcelacijskih načrtov
za AC odsek Beltinci–Pince, odsek Lendava–Pince.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 41,684.000 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:
J. V. Geodetski inženiring Maribor - GEOIN,
Gosposvetska 29, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): 40,037.150 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: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 38/2004 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: 3. 9. 2004.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji - DARS d.d.
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Št. 110-1/04
Ob-23968/04
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.
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 Vučja vas–Beltinci: južna zbirna
cesta v Murski Soboti.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,858.000 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: Geodetski inženiring Maribor - GEOIN
d.o.o., Gosposvetska 29, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): 10,546.080 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:
7. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 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: 3. 9. 2004.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-23969/04
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.
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 Vučja Vas–Beltinci.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 56,546.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprt.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Geodetski inženiring Maribor - GEOIN d.o.o.,
Gosposvetska 29, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): 53,965.300 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:
7. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 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: 3. 9. 2004
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-23970/04
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.
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 Hrušica–Vrba.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 7,700.000 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. : Expro d.o.o., Bratovševa
pl. 7, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): 6,080.000 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: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
Če je odgovor da, navedite sklic na obvestilo: 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: 3. 9. 2004.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-23971/04
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.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: ne.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: prenos lege gradbene parcele in izdelava parcelacijskih
načrtov za AC prikluček Celje - vzhod
(Ljubečna).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,725.000 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: Geodetski zavod Celje, d.o.o., Ul. XIV.
divizije 10, 3000 Celje, Slovenija.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): 10,245.150 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:
7. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 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: 3. 9. 2004.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-23972/04
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.
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: prenos lege gradbene
parcele in izdelava parcelacijskih načrtov
za AC odsek Maribor–Lenart.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,124.000 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:
Geodetski inženiring Maribor - GEOIN d.o.o.,
Gosposvetska 29, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): 25,984.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 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: 3. 9. 2004.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-23973/04
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: 2 7
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: prenos lege gradbene
parcele in izdelava parcelacijskih načrtov
za AC Lenart – Sp. Senarska.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,990.000 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: Geodetski zavod Celje, Ul. XIV. divizije 10, 3000
Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 18,307.360 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: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
Če je odgovor da, navedite sklic na obvestilo: da; 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: 3. 9. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-23974/04
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
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: prenos lege gradbene
parcele in izdelava parcelacijskih načrtov
za AC odsek Hrastje – Kronovo, pododsek
Lešnica – Kronovo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,453.000 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: Projekt d.d., Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 19,380.000 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: 7. 7.
2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 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: 3. 9. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-23975/04
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.
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I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17 do
27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dokončna odmera obvoznice Novo mesto: odsek Bučna vas
– Ločna.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 7,340.000 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:
Geodet inženiring d.o.o., Celovška 150, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 6,945.000 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; 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: 3. 9. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-23976/04
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: 2 7.
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: prenos lege gradbene
parcele in izdelava parcelacijskih načrtov
za AC odsek Vrba–Peračica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,445.000 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:
Projekt d.d., Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 26,020.000 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: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 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: 3. 9. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
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Št. 110-1/04
Ob-23977/04
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.
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 Vransko – Blagovica, pododsek
Vransko – Trojane.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,535.000 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: Geodetski zavod Celje d.o.o., Ul. XIV. divizije 10,
3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 38,897.940 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: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 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: 3. 9. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-23978/04
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.
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: AC Blagovica – Šentjakob: dokončna odmera pododseka Krtina
– Šentjakob.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,274.400 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:
Ljubljanski geodetski biro d.d., Cankarjeva 1,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 43,123.700 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: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 38/04 z dne 16. 4. 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: 3. 9. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-23979/04
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.
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: AC Blagovica – Šentjakob: dokončna odmera zadrževalnika
Drtijščica z dostopno potjo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,228.000 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:
Ljubljanski geodetski biro d.o.o., Cankarjeva
1, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 13,636.200 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:
13. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 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: 3. 9. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-23980/04
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: 2 7.
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: AC Blagovica – Šentjakob: dokončna odmera Pododseka Krtina – Blagovica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 63,700.000 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:
Geodetski zavod Slovenije, 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 61,986.000 SIT.
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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: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 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: 3. 9. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-23981/04
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: 2 7.
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: prenos lege gradbene
parcele in izdelava parcelacijskih načrtov
za odsek Hajdina – Ptuj.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,680.000 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:
J.V. Geodetski inženiring Maribor – GEOIN
d.o.o., Gosposvetska 29, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 11,083.800 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:
7. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 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: 3. 9. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-23982/04
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: storitve.
Kategorija storitve: 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17 do
27 strinjate z objavo tega obvestila: da.

II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: navezava luke Koper
na AC omrežje: izdelava PGD, PZI in PZR
projektne dokumentacije (Bertoška vpadnica in del ankaranske vpadnice s povezovalno cesto).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 130,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– reference,
– ponudbena cena,
– rok izvedbe PGD, PZI projekta dopolnjenega po reviziji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Proj nizke gradnje Ljubljana d.o.o., Komanova 17, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 54,932.889 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
da.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 54-55/2004 z dne 21. 5. 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: 3. 9. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-24064/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Alenka Mihurko, Slomškov trg 10,
2500 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05,
faks 02/449-23-79, elektronska pošta: alenka.mihurko@posta.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27-1B.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17 do
27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.5) Kratek opis: ocenitev vrednosti 208
nepremičnin po seznamu za potrebe računovodskega poročanja v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– 85% cena,
– 15% usposobljenost ponudnika.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 71/S: KD P & S investicijsko poslovno svetovanje d.o.o., kontaktna
oseba: Dean Mikolič, Slovenska cesta 56,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/234-33-00,
faks 01/234-33-33.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 21,900.000 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:
4. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-18135 z dne 2. 7. 2004.
VI.7) Drugi podatki: naročnik ni opravil
izbire in je postopek zaključil, ker ni prejel
nobene pravilne, primerne in sprejemljive
ponudbe.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 9. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 30/3616/2004
Ob-23815/04
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:
Miran Železnik, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-30-00, faks
01/474-27-22, elektronska pošta: miran.
zeleznik@eles.si; internetni naslov: www.
eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava sekundarne
opreme v RTP Koper.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 95,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(c) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: povezani z zaščito izključnih
pravic.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 113/2004: ABB d.o.o., kontaktna oseba: Viktor Hribar, Toplarniška 19,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-54-72,
faks 01/587-54-95.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 77,401.000 SIT.
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 113/2004
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
77,401.000 SIT.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
– najnižja cena,
– ekonomsko najugodnejša ponudba,
– drugo (35. člen).
V.4.2.5) Variante

Št.

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.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 9. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Gradnje
Št. 18/3661/2004
Ob-24074/04
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: Pero
Papić, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-30-00, faks 01/474-27-62,
elektronska pošta: pero.papic@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: preureditev prostorov
v I. in II. nadstropju stavbe RCV.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 95,000.000 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. 94/2004: PIVK d.o.o., kontaktna oseba: Anton Pivk, Jalnova ulica 49,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/428-90-80,
faks 01/428-90-92, elektronska pošta:
pivk@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 97,069.585,34 SIT.
V.2) Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
da.
Vrednost (brez DDV): 38,650.000 SIT.
V.4.2) Javno naročilo št. 94/2004
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 97,069.585,34 SIT.
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.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 9. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Storitve
Št. 61/3598/2004

Ob-23807/04

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro – Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Sašo Lenarčič, Hajdrihova ulica 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-24-44,
faks 01/474-24-42, elektronska pošta:
Saso.lenarcic@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 93.
II.5) Kratek opis: izvajanje posekov
dreves in čiščenje podrasti na trasah
DV 110, 220 in 400 kV.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 235,000.000 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. 93: Kaskader d.o.o.
Zahtevna gradbena dela, kontaktna oseba: Peter Poljanec, Idrijska Bela 15c, 5280
Idrija;
Izvajanje splošnih gradbenih del Karl
Jazbec s.p., kontaktna oseba: Karl Jazbec,
Žetale 14a, 2287 Žetale, Slovenija, Maks
Polajžer s.p., kontaktna oseba: Maks Polajžer, Podturn 2A, 3241 Podplat, Slovenija;
Gozdno gospodarstvo Postojna, kontaktna oseba: Emil Kač, Vojkova 9, 6230 Postojna, Slovenija;
TGG d.o.o., kontaktna oseba: Igor Šurlan, Dunajska 158, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena EP Ljubljana: 91,149.600 SIT; EP Primorska oddelek
Divača: 27,536.000 SIT; EP Primorska oddelek Gorica: 21,617.200 SIT; EP Maribor:
28,119.710 SIT; EP Podlog: 35,512.500
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. 93
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
vrednost (brez DDV): 203,935.010 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
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.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: ne.
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: 3. 9. 2004.
Elektro – Slovenija d.o.o.
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Št. 353-06/03-3/04

Mednarodni razpisi
Št. 74/09/04-7

Ob-23916/04

Najava javnega razpisa za izbiro
dobavitelja opreme
Naslov: Slovensko-avstrijski skupni
prostor e-izobraževanja (SACELS)
Lokacija: Slovenija
1. Sklic na objavo: Čezmejna regija na
poti digitalizacije, 4908701.01.01.0004.
2. Postopek: javni razpis, odprti postopek.
3. Program: PHARE čezmejno sodelovanje Slovenija – Avstrija 2002.
4. Financiranje: FM 2002/000-316-01.
5. Podpisnik pogodbe: Univerza v
Mariboru.
6. Opis pogodbe: pospeševanje inovativnih e-poslovnih aplikacij in digitalno podprtih
mehanizmov za srednja in mala podjetja v
obmejni regiji.
7. Ocenjeno število in imena sklopov:
Sklop 1: Strežnik in omrežna oprema
Sklop 2: Prenosni računalniki
Sklop 3: Osebni računalniki
Sklop 4: LCD projektor
8. Predvideni datum objave: oktober
2004.
9. Dodatne informacije: v času predhodne najave ne bodo upoštevane nobene prijave niti vprašanja.
10. Pravna podlaga: PHARE: Regulativa
Sveta (EEC) št. 3906/89 o ﬁnančni pomoči določenim državam srednje in vzhodne
Evrope z amandmaji in FM PHARE 2002
čezmejno sodelovanje Slovenija – Avstrija
PHARE 2002/000-316 za Slovenijo z dne
25. oktobra 2002.
Univerza v Mariboru
Št. 74/09/04-7

Ob-23917/04

Individual Supply Contract Forecast
Title: Slovenian Austrian Cooperative
E-Learning Space (SACELS)
Location: Slovenia
1. Publication reference: Cross Border
Region goes Digital, 4908701.01.01.0004.
2. Procedure: Local Open Tender.
3. Programme: Phare CBC Slovenia
– Austria 2002.
4. Financing: FM 2002/000-316-01.
5. Contracting authority: University of
Maribor.
6. Contract description: To accelerate the
innovative e-business applications and digitalized support mechanisms for SMEs in the
cross-border region.
7. Indicative number and titles of Lots:
Lot 1: Server and network equipment
Lot 2: Laptops
Lot 3: Personal Computers
Lot 4: LCD projector
8. Intended timing of publication: October
2004.
9. Additional information: No applications
or requests for further information should be
sent at this stage.
10. Legal basis: PHARE: Council
Regulation (EEC) No. 3906/89 on economic aid to certain countries of Central
and Eastern Europe, as amended and FM
PHARE 2002 CBC Programme between
Slovenia-Austria PHARE 2002/000-316 for
Slovenia of 25th October 2002.
Univerza v Mariboru

Ob-23650/04

Sklep o izboru
Kreitev Slovenije na lokalni ravni
– Majšperk čistilna naprava
Slovenija
1. Številka objave: Ob-11218/04.
2. Datum objave razpisa: 30. april 2004.
3. Število in nazivi posameznih sklopov: en sklop: Krepitev Slovenije na lokalni ravni – Majšperk čistilna naprava, št.
SI 0106.01.01.0031.
4. Pogodbena vrednost: 467.330,73 EUR.
5. Datum izbora: 1. 9. 2004.
6. Število prejetih ponudb: 4.
7. Naziv in naslov uspešnega ponudnika:
NGR d.d. Hoče, Miklavška cesta 82, SI – 2311
Hoče v skupnem nastopu s STADIJ d.o.o.,
Tržaška cesta 50a, SI-6230 Postojna.
Občina Majšerk
Št. 353-06/03-3/04

Ob-23651/04

Works contract award Notice
Strengthening Slovenia at the local level
– Majšperk waste water treatment plant
Slovenia
1. Publication reference: Ob-11218/04.
2. Publication date of the procurement
notice: 30th April 2004.
3. Lot number and lot title: Single lot:
Strengthening Slovenia at the local level
– Majšperk waste water treatment plant No
SI 106.01.01.0031.
4. Contract value: EUR 467.330,73.
5. Date of award of the contract: 1. 9.
2004.
6. Number of tenders received: 4.
7. Name and address of successful
tenderer: NGR d.d. Hoče, Miklavška cesta
82, SI - 2311 Hoče, on behalf of the Joint
Venture with STADIJ d.o.o., Tržaška cesta
50 a, SI-6230 Postojna.
Municipality of Majšperk

Javni razpisi
Ob-24197/04
Popravek
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257
Pivka, v okviru javnega razpisa za oddajo
koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih površin v naselju
Pivka objavlja popravek Javnega razpisa za
oddajo koncesije za opravljanje gospodarske
javne službe urejanja javnih površin v naselju
Pivka, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št 97/04, z dne 3. 9. 2004. Spremeni se 11.
točka in se pravilno glasi:
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 80,000.000 SIT.
Ostale točke razpisa ostanejo nespremenjene.
Občina Pivka
Št. 3161-11/2004

Ob-23918/04

Objava o porabi sredstev
Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo in obnovljive vire energije je
dne 5. marca 2004 v Uradnem listu RS,

št. 21/04, objavila javni razpis za ﬁnančne
spodbude za investicije v povečanje energetske učinkovitosti starejših stanovanjskih
stavb v višini sredstev do okvirno 70 milijonov tolarjev.
Na podlagi 7. točke objave javnega razpisa obveščamo, da se zaradi porabe sredstev namenjenih za navedeni javni razpis:
– 13. septembra zaključi zbiranje vlog,
– 10. septembra preneha z razdeljevanjem razpisne dokumentacije,
– 11. septembra energetski svetovalci
prenehajo opravljati izračune za potrebe
tega razpisa.
Agencija za učinkovito rabo
in obnovljive vire energije
Ob-23779/04
Na podlagi 7. člena Akta o ustanovitvi
javne ustanove "Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad" (Ur. l. RS, št. 98/04) Ad futura
objavlja
javni razpis
krediti za študij v tujini za študijsko leto
2004/2005
1. Predmet razpisa: Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike
Slovenije, javni sklad in Deželna banka
Slovenije d.d. bosta za dodiplomski ali podiplomski študij v tujini dodelila kredite v
skupnem znesku do 300 milijonov SIT za
ﬁnanciranje šolnine in življenjskih stroškov.
2. Pogoji razpisa
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– je državljan Republike Slovenije in ima
stalno bivališče v Republiki Sloveniji,
– je sprejet ali vpisan na izobraževanje
v okviru javno veljavnega (akreditiranega)
študijskega programa na javno veljavno (akreditirano) tujo izobraževalno institucijo,
– bo na tem študiju pridobil javno veljavno diplomo.
3. Pogoji za najem kredita:
– višina kredita je lahko od 1 do 5 milijonov SIT glede na višino šolnine in ostalih
stroškov v državi študija;
– rok vračila je od dve do pet let po
končanem študiju z vračunanim enoletnim
moratorijem (enoletni odlog vračanja) po
zaključku študija. Najdaljša skupna doba
kredita je deset let;
– obrestna mera je za kredite z ročnostjo:
– do 2 let: 6,5% p.a.,
– nad 2 leti in do 4 let: 6,8% p.a.,
– nad 4 leti: 7% p.a.;
– obresti se bodo obračunavale od dneva porabe posojila in se za čas do začetka
odplačevanja pripisale glavnici;
– kredit bo odobren brez zaračunavanja
stroškov odobritve;
– zavarovanje kredita je možno s poroštvom dveh kreditno sposobnih porokov.
Če to ni mogoče, bo v skladu s poslovno
politiko Deželne banke Slovenije d.d. možno
zavarovanje kredita tudi na drugačen način.
V tem primeru se bo kandidata obravnavalo
individualno. Kandidat odda prošnjo z obrazložitvijo, dokazili o dosedanjem študijskem uspehu ter drugimi dosežki.
4. Prijava in zahtevani dokumenti:
– fotokopija veljavnega potnega lista ali
osebne izkaznice (obe strani),
– fotokopija dokazila o vpisu oziroma
sprejemu na tujo izobraževalno institucijo z
navedbo študijskega programa,
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– potrdilo o višini letne šolnine in ostalih
stroških na ime kandidata, ki ga izda institucija na katero se vpisuje in podatke o
ostalih stroških (življenjski stroški, študijska
literatura, zavarovanje,…),
– pooblastilo osebe v Sloveniji, ki bo v
kandidatovem imenu urejala vso potrebno
dokumentacijo v zvezi s posojilom.
5. Ocenjevanje prijav: fundacija Ad futura
bo pregledala prispelo vlogo ter v primeru,
da bo vloga nepopolna, pozvala kandidata
k dopolnitvi vloge z ustreznimi dokumenti. V
primeru, da bo višina zaprošenega kredita
večja od zneska šolnine in ostalih stroškov
za posamezno državo, bo fundacija Ad futura predlagala, da se odobri znesek kredita, ki bo izračunan na podlagi predloženih
dokumentov. Popolna vloga bo pregledana
ali izpolnjuje razpisne pogoje, ter bo posredovana v odobravanje na banko, ki bo o
dodelitvi kredita dokončno odločila.
6. Sklenitev pogodbe: upravičenec do
kredita oziroma njegov pooblaščenec in
njegovi poroki bodo osebno povabljeni k
podpisu pogodbe na banko. Banka bo ob
odobritvi kredita upravičencu odprla osebni transakcijski račun, brez zaračunavanja
stroškov vodenja le-tega v prvem letu poslovanja in nanj nakazala odobreni kredit.
7. Pogodbene obveznosti: upravičenec
do kredita je dolžan fundaciji Ad futura po
zaključku študija predložiti potrdilo o zaključku študija za katerega mu je bil odobren
kredit, s čemer dokazuje namensko porabo
le-tega.
8. Rok in način oddaje prijav
Kandidati pošljejo prijavo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov
Ad futura, Kotnikova 34, 1000 Ljubljana (s
pripisom: za kreditiranje). Rok za zbiranje
prijav prične teči od 10. septembra 2004
do 8. septembra 2005 oziroma do podelitve
kreditov v vrednosti 300 milijonov SIT.
Vloge poslane po e-pošti oziroma po faksu se ne bodo upoštevale.
Dokumentacija je oddana do roka, če
je:
– poslana z navadno pošto tako, da je
bila dostavljena Ad futuri najkasneje zadnji
dan roka,
– poslana s priporočeno pošto najkasneje zadnji dan roka, pri čemer se upošteva
datum na poštnem žigu,
– vročena uradni osebi na sedežu Ad
future najkasneje zadnji dan roka v času
uradnih ur.
10. Dostopnost dokumentacije: dokumentacija za najem kredita in besedilo razpisa sta na voljo na spletni strani oziroma na
sedežu Ad future. Dodatne informacije so na
voljo v informacijski pisarni od ponedeljka
do petka od 12. do 15. ure osebno, po telefonu in po elektronski pošti.
Ad futura,
znanstveno-izobraževalna fundacija
Republike Slovenije, javni sklad
Št. 60/2004
Ob-23943/04
Na podlagi 11. člena Zakona o uporabi
kupnin, pridobljenih iz naslova kupnine na
podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96,
60/99, 22/00, 67/01 in 47/02; v nadaljevanju:
zakon), Pravilnika o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter regionalnih razvojnih spodbud samoupravnim lokalnim skupnostim in regionalnim razvojnim agencijam
(Uradni list RS, št. 108/02, 59/03 in 70/04;
v nadaljevanju: pravilnik), Splošnih pogo-

Št.

jev poslovanja Javnega sklada Republike
Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja (Uradni
list RS, št. 45/02, 58/03, 85/03 in 44/04;
v nadaljevanju: Splošni pogoji poslovanja JS), sklepa Vlade Republike Slovenije
o poslovnem in ﬁnančnem načrtu Javnega
sklada RS za regionalni razvoj za leto 2004
št. 408-00/2001-27 z dne 12. 2. 2004 ter
sklepa nadzornega sveta Javnega sklada
z dne 19. 7. 2004 o spremembah in dopolnitvah poslovnega in ﬁnančnega načrta
za leto 2004 in Pogodbe o dodeljevanju
sredstev, namenjenih za regionalni razvoj št.
1536-04-100052 z dne 6. 9. 2004 sklenjene
med Javnim skladom RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega
podeželja ter Službo Vlade RS za strukturno
politiko in regionalni razvoj, objavlja Javni
sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega
podeželja (v nadaljevanju: Javni sklad)
javni razpis
za soﬁnanciranje projektov osnovne
komunalne infrastrukture v romskih
naseljih
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za spodbujanje razvoja
območij kjer živi romska etnična skupnost v
Republiki Sloveniji.
2. Sredstva so namenjena za soﬁnanciranje naložb v lokalno cestno in drugo
osnovno komunalno infrastrukturo.
3. Višina razpisanih sredstev za ta namen je do 100,000.000 SIT nepovratnih
sredstev iz proračunske postavke 1136 –
Soﬁnanciranje izvedbenih delov RRP.
II. Pogoji dodeljevanja
1. Upravičenci
Na razpisu lahko kandidirajo občine, ki
imajo komunalno neurejena strnjena bivališča Romov. Občine, ki kandidirajo na tem
razpisu, morajo imeti v občinskem svetu izvoljenega predstavnika romske skupnosti v
skladu z Zakonom o lokalni samoupravi.
2. Nameni dodeljevanja
– vodovodni sistem za enega ali več
posameznih porabnikov (vključuje zajetje,
cevovod do hišnega priključka in potrebno
čiščenje) v romskih naseljih;
– kanalizacijsko omrežje, kadar je le-to
potrebno zaradi zaščite vodnih virov oziroma drugih ekoloških zahtev v romskih naseljih;
– elektriﬁkacija strnjenih romskih naselij;
– novogradnje ali rekonstrukcije lokalnih
cest in poti v romskih naseljih;
– odkup zemljišč za ureditev in zaokrožitev romskih naselij.
III. Splošni pogoji dodeljevanja
1. Prejemniki sredstev in podpisniki pogodb z Javnim skladom so izključno občine.
2. Upravičenec mora predložiti zahtevo
za sredstva na originalnem obrazcu Javnega
sklada vrste CR, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije. Obrazcu morajo biti predložene priloge in dokazila, ki jih zahteva Javni
sklad od upravičenca in so navedene v točki
V. tega razpisa in na posameznem obrazcu
za prijavo.
3. Upravičenec mora k vlogi priložiti investicijski program za realizacijo celotne
investicije z opredeljenim obsegom del po
letih oziroma drugo investicijsko dokumentacijo določeno v Uredbi o enotni metodolo-
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giji za izdelavo programov za javna naročila
investicijskega značaja (Uradni list RS, št.
82/98, 86/98 in 43/99).
4. Na razpisu lahko sodelujejo tudi občine, ki bodo izvajale projekte fazno. Iz investicijskega programa mora biti v tem primeru razvidno, da projekt poteka v fazah.
Nedvoumno morajo biti določene posamezne faze projekta, ki morajo biti ﬁnančno in
časovno ovrednotene. Posamezna faza pri
izvedbi projekta pomeni zaokrožen del celotne investicije.
5. Črpanje nepovratnih sredstev bo realizirano iz virov proračunskega leta 2005.
IV. Finančni pogoji
1. Naložba bo soﬁnancirana:
– v občinah, ki so z Uredbo o vrednostih meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin,
ki izpolnjujejo ta merila (Uradni list RS, št.
59/00) opredeljene kot območja s posebnimi
razvojnimi problemi, v višini največ do 100%
predračunske vrednosti,
– v ostalih občinah v višini največ do
75% predračunske vrednosti.
2. Pri nakupu zemljišč je zgornja meja
soﬁnanciranja 1680 SIT za kvadratni meter
odkupljenega zemljišča ne glede na dogovorjeno ceno.
3. Minimalna vrednost prijavljenega projekta je 4,000.000 SIT.
4. Vrednost naložbe se izračuna po tekočih cenah.
5. Projekt oziroma faza projekta sme biti
začeta največ eno leto pred objavo javnega
razpisa ter mora biti ﬁnančno realizirana v
skladu z določili črpanja nepovratnih sredstev.
6. V primeru pozitivnega sklepa o izboru,
bo upravičenec z Javnim skladom oziroma
pooblaščeno banko podpisal pogodbo, v
kateri bo določen način ﬁnanciranja, ostali
pogoji in obrazec zahtevka za soﬁnanciranje. Pogodba bo pričela veljati, ko jo bosta
podpisali obe stranki.
7. Rok sklenitve pogodbe je do 2,5 meseca od vročitve sklepa o odobritvi projekta upravičencu. Če upravičenec, ki so mu
sredstva odobrena, ne bo pristopil k podpisu
pogodbe z Javnim skladom v roku, določenim v sklepu, se bo štelo, da je upravičenec
enostransko odstopil od zahteve za ﬁnanciranje in sklenitve pogodbe. Ravno tako
se bo smatralo, da je upravičenec odstopil
od zahteve za soﬁnanciranje in odobrenih
sredstev, v kolikor ne bo v roku, določenem
v sklepu dostavil ustrezne dokumentacije
za črpanje.
8. Upravičenec mora zagotoviti razliko
med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo investicije.
9. Črpanje nepovratnih sredstev se vrši
kot refundacija računov za dela, izvršena
največ eno leto pred objavo javnega razpisa.
10. Zadnji rok za dostavo dokumentacije za črpanje odobrenih sredstev je 30. 11.
2005. Pri dinamiki koriščenja odobrenih
sredstev bo upoštevana speciﬁčnost naložbe, dinamika realizacije naložbe in dinamika
koriščenja sredstev iz drugih virov, in sicer v
obsegu, ki ga bo dovoljeval priliv sredstev v
proračun Republike Slovenije.
11. Črpanje nepovratnih sredstev bo
možno po predložitvi odobrenega projekta
oziroma poročila o izvršenih delih, zahtevka občine za nakazilo odobrenih sredstev,
speciﬁkacije vseh stroškov in potrjenih računov oziroma situacij vseh izvajalcev s stra-
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ni občine. Mogoče je tudi vmesno črpanje
sredstev po predložitvi poročila o izvršenih
delih, delnega zahtevka občine za nakazilo
odobrenih sredstev, speciﬁkacije stroškov in
računov izvajalcev. Za vsa dela je obvezna
uporaba zakona o javnih naročilih. Občina
je odgovorna, da izstavljena situacija o opravljenih delih ustreza dejanskem stanju na
terenu in določbam pogodbe.
12. V primeru, da so v zaključnem ﬁnančnem obračunu projekta izkazani neto
stroški, ki so manjši od predvidene vrednosti investicije, se znesek soﬁnanciranja
sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim
odstotkom soﬁnanciranja.
V. Vsebina vloge
1. Zahtevana dokumentacija pri prijavi:
1. originalni obrazec za prijavo,
2. lokacija naložbe, z navedbo poteka
infrastrukturnega objekta, če gre za linijski
objekt (nedvoumno naj bo navedena začetna in končna točka objekta ali dela objekta,
ki je predmet vloge),
3. investicijski program za realizacijo celotne investicije z opredeljenim obsegom del
po letih oziroma drugo investicijsko dokumentacijo določeno v Uredbi o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna
naročila investicijskega značaja (Uradni list
RS, št. 82/98, 86/98 in 43/99),
4. poročilo o že opravljenih delih, če gre
za fazno gradnjo,
5. ﬁnančno konstrukcijo z navedbo virov
ﬁnanciranja in dinamiko porabe sredstev,
6. izjavo občine o zagotovitvi ostalih
sredstev,
7. izjava občine o prejetih podporah za
isti projekt (iz proračuna Republike Slovenije
in drugih javnih virov oziroma mednarodnih
virov) oziroma izjavo, da podpora še ni bila
prejeta,
8. paraﬁran vzorec pogodbe;
9. izjavo občine o resničnosti navedenih
podatkov;
10. izjava občine o strinjanju z razpisnimi
pogoji in merili za izbor projektov,
11. opis bivalnih in socialnih razmer
Romov v občini,
ter v kolikor upravičenec kandidira za
sredstva za nakup zemljišč:
1. mapno kopijo;
2. posestni list;
3. zemljiškoknjižni izpisek;
4. osnutek kupoprodajne pogodbe;
Kolikor prodajalec še ni vpisan kot lastnik
v zemljiško knjigo, mora občina dostaviti verigo veljavnih kupoprodajnih pogodb s katerimi prodajalec dokazuje lastništvo.
2. Zahtevana dokumentacija za sklenitev
pogodbe:
Po prejemu sklepa o odobritvi sredstev,
razen v primeru nakupa zemljišč, so občine
dolžne opraviti izbiro izvajalca del v skladu
z Zakonom o javnih naročilih (Uradni list
RS, št. 39/00 in 2/04) in dostaviti naslednjo dokumentacijo za vsak odobren projekt
posebej:
1. obvestilo o oddaji naročila;
2. upravno dovoljenje za gradnjo (v skladu z Zakonom o graditvi objektov; Uradni list
RS, št. 110/02 in 47/04);
3. izvajalsko pogodbo s predračunom,
oziroma, v primeru nakupa zemljišč, dostaviti podpisano, notarsko overjeno kupoprodajno pogodbo s plačanim davkom.
Zahtevane listine se dostavijo na naslov:
Javni sklad za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja,
Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
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Na podlagi te dokumentacije bosta Javni
sklad za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja in občina
podpisali pogodbo o dodelitvi nepovratnih
sredstev občini za izgradnjo objektov lokalne infrastrukture.
V primeru, da je dokumentacija, ki je
podlaga za podpis pogodbe pomanjkljiva,
se lahko dopolni najkasneje v 15 dneh. V
primeru da bo tudi po tem roku dokumentacija nepopolna, se bo štelo, da je občina
enostransko odstopila od zahteve za soﬁnanciranje naložbe in sklenitve pogodbe.
VI. Merila za izbiro projektov
Pri izbiri projektov, ki bodo soﬁnancirani,
bodo uporabljena naslednja merila:
– ocena stanja romske problematike v
občini podana s strani Urada za narodnosti
(35% ocene), izračunana po formuli:
x = 10/število prioritet (projektov)
y = x * ((število prioritet+1)- prioriteta projekta
y ≤ 10 točk
Ponderirana ocena = y * 35%
– delež lastnih sredstev občine (40%
ocene):

0-25%

1

ponderirana ocena (x*30%)
0,40

26-33%

2

0,80

34-41%

3

1,20

42-49%

4

1,60

50-57%

5

2,00

58-65%

6

2,40

66-73%

7

2,80

74-81%

8

3,20

82-89%

9

3,60

90-100%

10

4,00

točke (x)

– lokacija investicije (v skladu z
Navodilom o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni
regionalni razvoj; Uradni list RS, št. 44/01)
(10% ocene):
točke Regija

seznam A

10

seznam B

7

seznam C

4

Seznam D

1

Pomurska,
Podravska,
Zasavska in
Spodnjeposavska
Savinjska,
Koroška,
Notranjsko
– Kraška in
Jugovzhodna
Slovenija
Goriška in
Gorenjska
Obalno – Kraška
in Osrednje
slovenska

Ponderirana
ocena
(x*10%)
1,00

0,70

0,40
0,10

– kakovost prijavljenega projekta (15%
ocene)
Oceno stanja romske problematike v
občini bo Javni sklad za regionalni razvoj

in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja predhodno pridobil od Urada za narodnosti.
VII. Roki in način prijave
1. Rok za vložitev prijav je 2. 11. 2004.
Vlagatelji vlogo (obrazec z vsemi prilogami) vložijo v eno kuverto in jo pošljejo s
priporočeno pošto na naslov: Javni sklad
RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Škrabčev trg
9a, 1310 Ribnica.
Javni sklad bo enakovredno obravnaval
vse popolne vloge, ki bodo oddane osebno
ali priporočeno po pošti oziroma bodo prispele do predpisanega roka na naslov: Javni
sklad RS za regionalni razvoj, Škrabčev trg
9a, 1310 Ribnica. Kuverte morajo biti označene z oznako: “Ne odpiraj – infrastruktura
v romskih naseljih“.
Na ovitku mora biti jasno naveden naziv
in naslov prijavitelja. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, ﬁnančni zahtevek
prikazan v slovenski valuti (SIT).
V primeru, da občina pošlje več vlog,
mora biti vsaka vloga posebej naslovljena in
poslana v svoji ovojnici. Na ovitku mora biti
jasno naveden naziv in naslov prijavitelja.
2. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani Javnega sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja: http://www.rdf-sklad.si
oziroma se lahko dvigne na Javnem skladu
za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Škrabčev trg
9a, 1310 Ribnica, tel. 01/836-19-53 ali naroči na e-mail: katja.zgonc@rdf-sklad.si.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na Javnem skladu,
kontaktna oseba Franc Florjančič in Katja
Zgonc, tel. št. 01/836-19-53, vsak delavnik
med 9. in 12. uro.
3. Javni sklad lahko od prosilca zahteva
dodatno dokumentacijo oziroma na svoje
stroške preverja dokumentacijo oziroma naroči strokovno mnenje o projektu.
VIII. Obravnava vlog
1. Odpiranje vlog ni javno. O odpiranju
vlog in izboru prejemnikov bo komisija vodila
zapisnik. Predlog za odločanje bo pripravila strokovna komisija, ki jo bo imenovala
Uprava javnega sklada. O dodelitvi sredstev
bo odločala Uprava Javnega sklada.
2. Prosilce, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku 14 dni od odpiranja
pisno pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku. Vloge, ki jih vlagatelj v roku 8
dni od dneva prejema obvestila ne dopolni,
bodo kot nepopolne zavržene.
3. Vloge, ki bodo prispele prepozno,
bodo zavržene.
4. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
5. Vloge, ki se uvrstijo v nižji prioritetni
razred oziroma pod prag razpisanih sredstev, se kot neutemeljene zavrnejo.
5. Upravičenci bodo o obravnavi vlog
pisno obveščeni. Zoper sklep Javnega sklada ni pritožbe.
6. Investitorji so dolžni Javnemu skladu za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, v smislu
spremljanja porabe dodeljenih sredstev iz
razpisa, omogočiti nadzor nad porabo sredstev tako, da je vsak čas možna kontrola
realizacije investicije ter vpogled v poslovne
knjige in listine, ki se nanašajo na naložbo.
7. Javni sklad bo spremljal namensko
porabo sredstev pri upravičencu. Če bo

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Javni sklad ugotovil, da sredstva niso bila
uporabljena za namen, za katerega so bila
dodeljena ali da so bila sredstva odobrena
na podlagi neresničnih podatkov, ima pravico takoj zahtevati od upravičenca vračilo
sredstev v enkratnem znesku. Upravičenec
bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
dneva nakazila do dneva vračila po zakonu
o predpisani obrestni meri ter zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 56/03,135/03).
Javni sklad za regionalni razvoj in
ohranjanje poseljenosti slovenskega
podeželja
Št. 60/2004
Ob-23945/04
Na podlagi 11. člena Zakona o uporabi
kupnin, pridobljenih iz naslova kupnine na
podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96,
60/99, 22/00, 67/01 in 47/02; v nadaljevanju:
zakon), Pravilnika o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter regionalnih razvojnih spodbud samoupravnim lokalnim skupnostim in regionalnim razvojnim agencijam
(Uradni list RS, št. 108/02, 59/03 in 70/04;
v nadaljevanju: pravilnik), Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike
Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja (Uradni
list RS, št. 45/02, 58/03, 85/03 in 44/04;
v nadaljevanju: Splošni pogoji poslovanja
JS), sklepa Vlade Republike Slovenije, z
dne 12. 2. 2004 o poslovnem in ﬁnančnem
načrtu Javnega sklada RS za regionalni razvoj za leto 2004 in sklepa nadzornega sveta
Javnega sklada o spremembah in dopolnitvah poslovnega in ﬁnančnega načrta za
leto 2004 z dne 19. 7. 2004 ter Pogodbe o
dodeljevanju sredstev, namenjenih za regionalni razvoj št. 1536-04-100052, z dne 6. 9.
2004 sklenjene med Javnim skladom RS za
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja ter Službo Vlade RS
za strukturno politiko in regionalni razvoj,
objavlja Javni sklad Republike Slovenije za
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja (v nadaljevanju:
Javni sklad)
javni razpis
za dodeljevanje sredstev, namenjenih
za ﬁnanciranje projektov lokalne in
regionalne infrastrukture na razvojno
omejevanih obmejnih območjih
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil in nepovratnih sredstev Javnega
sklada občinam, ki so uvrščene med razvojno omejevane obmejne občine in so določene v točki 3.b iz 3. člena Uredbe o vrednosti
meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Uradni list RS, št. 59/00).
2. Predmet razpisa je soﬁnanciranje sledečih projektov občin:
– ﬁnanciranje izgradnje objektov in naprav lokalne infrastrukture na področju vodooskrbe in čiščenja odpadnih voda ter izgradnjo lokalnega cestnega omrežja v večinski lasti občin;
– ﬁnanciranje izgradnje regionalne razvojne infrastrukture v večinski lasti občin.
3. Višina razpisanih sredstev za soﬁnanciranje projektov je:
– do 300,000.000 SIT ugodnih posojil in
– do 100,000.000 SIT nepovratnih
sredstev iz proračunske postavke 1136 –
Soﬁnanciranje izvedbenih delov RRP.

Št.

II. Pogoji dodeljevanja
a) Upravičenec
Nosilci projekta in prejemniki sredstev so
občine, ki so opredeljene kot razvojno omejevane obmejne območja, in sicer; Bistrica ob
Sotli, Brežice, Cankova, Črenšovci, Črna na
Koroškem, Črnomelj, Dobrovnik-Dobronak,
Dornava, Gorišnica, Gornji Petrovci, Grad,
Hodoš-Hodos, Ilirska Bistrica, Kanal,
Kobarid, Kobilje, Kočevje, Kostel, Kozje,
Kuzma, Lendava, Ljutomer, Loška dolina,
Loški Potok, Majšperk, Markovci, Metlika,
Mežica, Moravske Toplice, Odranci, Ormož,
Osilnica, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka,
Puconci, Ravne na Koroškem, Razkrižje,
Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec,
Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah,
Velika Polana, Videm, Zavrč, Žetale.
Javni sklad bo na podlagi sklepov o
odobritvi sredstev s posamezno občino
sklenil pogodbi o ﬁnanciranju izbranega
projekta.
b) Prijavitelj projektov:
2.1. Prijavitelj projektov regionalnega
značaja je regionalna razvojna agencija (v
nadaljevanju: RRA), ki je vpisana v evidenco regionalnih razvojnih agencij pri Javni
agenciji RS za regionalni razvoj (v nadaljevanju: ARR).
2.2. Prijavitelj projektov lokalnega značaja pa je občina.
c) Nameni na katere se lahko nanašajo
projekti
3.1. Projekti iz prve alinee točke I./2.:
Področje vodooskrbe zajema zajetje,
primarne cevovode in potrebno čiščenje.
Področje lokalnega cestnega omrežja se
nanaša na novogradnjo ali rekonstrukcijo
lokalnih cest in rekonstrukcijo tistih prometnic, ki jih je po rekonstrukciji možno uvrstiti
med lokalne ceste po Uredbi o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 33/98,
48/99, 102/99, 99/00 in 97/00, 62/01, 82/01,
52/02, 95/02, 18/03, 65/03, 119/03) s pripadajočimi mostovi in parkirišči.
3.2. Projekti iz druge alinee točke I/2.:
– Podjetništvo: podjetniške, obrtne, industrijske cone; nakup zemljišča in komunalno opremljanje z namenom zaokrožitve
kompleksa zemljišč za gospodarske aktivnosti.
– Okolje in prostor: sistem ravnanja z
odpadki; sanacija okoljsko degradiranih
območij; urejanje vodotokov, akumulacij in
drugih vodnih površin; varovanje naravne
dediščine; prostorsko načrtovanje in analiza
stanja okolja.
– Komunalna infrastruktura: izgradnja
objektov in naprav na področju vodooskrbe in čiščenja odpadnih voda ter izgradnja
cestnega omrežja.
4. Upravičeni stroški zajemajo:
– stroške nakupa zemljišč,
– stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
– gradnjo in/ali nakup objektov,
– stroške priprave investicijskih študij in
projektov začetnih investicij.
III. Splošni pogoji
1. Pogoj za dodelitev spodbud je sprejet
regionalni razvojni program (RRP), skladno
z Navodilom o minimalni obvezni vsebini
in metodologiji priprave ter načinu spremljanja in vrednotenja RRP (Uradni list RS,
št. 52/00, 111/00 in 44/01), za kar obstaja
evidenca pri ARR.
2. Prejemniki sredstev in podpisniki pogodb z Javnim skladom so izključno občine. Soﬁnancirani bodo izključno projekti v
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večinski lasti upravičenca – občine, za kar
je potrebno predložiti izjavo župana.
3. Upravičenec mora predložiti zahtevo za sredstva na originalnem obrazcu
Javnega sklada vrste C, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije. Obrazcu morajo biti predložene priloge in dokazila, ki jih
zahteva Javni sklad od upravičenca in so
navedene v točki V. tega razpisa in na posameznem obrazcu za prijavo.
4. Upravičenec mora k vlogi priložiti investicijski program izdelan v skladu z
Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo
programov za javna naročila investicijskega
značaja (Uradni list RS, št. 82/98, 86/98,
43/99, 79/99, 39/00).
5. Upravičenec, ki se poteguje za sredstva iz tega razpisa mora prispevati najmanj
25% investicijske vrednosti projekta iz lastnih virov.
6. Za projekte iz prve alinee točke I./2.
mora upravičenec predložiti projekt, katerega investicijska vrednost je minimalno
6,000.000 SIT. Minimalno skupno zaprošena sredstva so v višini 3,000.000 SIT.
7. Za projekte iz druge alinee točke I./2.
mora upravičenec predložiti projekt, katerega investicijska vrednost je minimalno
20,000.000 SIT. Minimalno skupno zaprošena sredstva so 10,000.000 SIT.
8. Razmerje med zaprošenimi posojilnimi in nepovratnimi sredstvi mora biti 3:1.
9. Upravičenec mora imeti poravnane
vse svoje zapadle obveznosti do javnega
sklada.
10. Projekt oziroma faza projekta sme
biti začeta največ eno leto pred objavo javnega razpisa ter mora biti ﬁnančno realizirana v skladu z določili črpanja posojilnih in
nepovratnih sredstev.
11. Spodbude so praviloma namenjene
za isti projekt največ enkrat, izplačilo pa je
mogoče opraviti v več tranšah, lahko pa se
poteguje za isti namen ponovno, če skupna
višina že dodeljenih sredstev ne presega
zgornjo mejo deleža spodbud v upravičenih
stroških.
12. V primeru pozitivnega sklepa o izboru, bo upravičenec z pooblaščeno banko podpisal pogodbo za posojilo in Javnim
skladom za nepovratni del sredstev. V pogodbah bo določen način ﬁnanciranja, ostali
pogoji in obrazec zahtevka za soﬁnanciranje. Pogodbi bosta pričeli veljati, ko jo bosta
podpisali obe stranki.
IV. Finančni pogoji
1. Projekti bodo s strani Javnega sklada
soﬁnanciran v skupni višini do največ 75%
upravičenih stroškov.
2. Posojilni pogoji: doba odplačevanja posojila do 15 let (moratorijem ni vključen), obrestna mera EURIBOR (trimesečni)
+ 0,5%, in do petletni moratorij na odplačevanje glavnice posojila, ki se mu lahko upravičenec odpove, obresti v času moratorija
niso subvencionirane.
3. Posojila se dodeljujejo v tolarjih z valutno klavzulo v EUR.
4. Doba odplačevanja posojila ne more
biti daljša od ekonomske dobe projekta.
5. Upravičenec mora zagotoviti razliko
med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo investicije.
6. Posojila upravičenec praviloma zavaruje z garancijsko izjavo občine in menicami
ali z drugim, temu instrumentu enakovrednim jamstvom.
7. Rok sklenitve pogodb je do 2,5 meseca od vročitve sklepa o odobritvi projekta
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upravičencu. Rok črpanja odobrenih posojilnih sredstev je praviloma do 2,5 meseca od
dneva sklenitve pogodbe. Če upravičenec,
ki so mu sredstva odobrena, ne bo pristopil
k podpisu pogodb z Javnim skladom, se bo
štelo, da je upravičenec enostransko odstopil od zahteve za ﬁnanciranje in sklenitve
pogodb. Ravno tako se bo smatralo, da je
upravičenec odstopil od zahteve za soﬁnanciranje in odobrenih sredstev, kolikor ne
bo v postavljenem roku dostavil ustrezne
dokumentacije za črpanje.
8. Črpanje posojila Javnega sklada je
dokumentarno, lahko kot refundacija računov za dela, izvršena največ eno leto pred
objavo in po objavi tega javnega razpisa
iz lastnih virov, lahko pa se vrši na podlagi
predložitve ustreznih še neplačanih računov oziroma gradbenih situacij, za plačilo
katerih se odobrena sredstva nakažejo na
transakcijski račun upravičenca – občine,
le ta pa nakaže sredstva izvajalcu oziroma
dobavitelju.
9. Črpanje nepovratnih sredstev se vrši
kot refundacija računov za dela, izvršena
največ eno leto pred objavo javnega razpisa.
10. Črpanje nepovratnih sredstev bo realizirano iz virov proračunskega leta 2005.
11. Skrajni rok za posredovanje zahtevka za črpanje nepovratnih sredstev je
15. 10. 2005.
12. Črpanje dodeljenih sredstev je v zaporedju sprva posojilnih in nato nepovratnih
sredstev. Način črpanja je tak, da je odstop
od ene vrste sredstev avtomatično odstop
od druge vrste sredstev.
13. Črpanje sredstev bo možno po predložitvi odobrenega projekta za ne investicijske projekte, oziroma poročila o izvršenih
delih za investicijske, zahtevka občine za
nakazilo odobrenih sredstev, speciﬁkacije
vseh stroškov in originalnih računov vseh
izvajalcev. Mogoče je tudi fazno črpanje
sredstev. Za vsa dela je obvezna uporaba
Zakona o javnih naročilih.
14. V primeru, da so v zaključnem ﬁnančnem obračunu projekta izkazani neto
stroški, ki so manjši od predvidene vrednosti investicije, se znesek soﬁnanciranja
sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim
odstotkom soﬁnanciranja.
15. Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in stroški vodenja posojila bremenijo upravičenca.
Upravičenci, ki jim bodo sredstva odobrena,
bodo sklepali pogodbo z Javnim skladom
za dodelitev nepovratnih sredstev oziroma
pooblaščeno banko za povratni del sredstev.
V. Vsebina vloge
1. Zahtevana dokumentacija pri prijavi:
1.1. Upravičenec:
– originalni obrazec za prijavo,
– lokacijo naložbe z navedbo poteka infrastrukturnega objekta, če gre za linijski
objekt,
– investicijski program z opredeljenim
obsegom del po posameznih letih, oziroma
drugo investicijsko dokumentacijo v skladu
z veljavnimi predpisi (Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna
naročila investicijskega značaja (Uradni list
RS, št. 82/98, 86/98, 43/99, 79/99, 39/00),
– poročilo o že izvršenih delih, če gre za
fazno izgradnjo,
– upravno dovoljenje (v skladu s predpisi
s področja graditve objektov) kolikor gre za
gradbene investicije,
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– ﬁnančno konstrukcijo z navedbo virov
ﬁnanciranja s časovno dinamiko koriščenja
sredstev,
– dokumentirano izjavo investitorja o zagotovitvi lastnih in/oziroma ostalih sredstev,
– izpolnjena in paraﬁrana vzorca pogodb,
– paraﬁrano garancijsko izjavo občine,
– izjavo upravičenca o prejetih podporah za isti projekt (iz proračuna Republike
Slovenije, mednarodnih virov) oziroma izjavo, da podpora še ni bila prejeta,
– izjava upravičenca o strinjanju z razpisnimi pogoji in merili za izbor,
– izjavo upravičenca o resničnosti navajanja podatkov,
– izjavo župana o lastništvu objekta.
1.2. Prijavitelj – RRA (za projekte iz druge alinee točke I./2):
– prioritetna lista prijavljenih projektov
skladno z regionalnim razvojnim programom;
– jasno naveden podprogram iz regionalnega razvojnega programa, ki se izvaja
preko soﬁnanciranega projekta.
2. Zahtevana dokumentacija pred sklepanjem pogodb:
– pridobljeno soglasje Ministrstva za ﬁnance glede zadolževanja,
– ustrezna dokumentacija za zavarovanje posojila,
– obvestilo o izboru izvajalca,
– izvajalska pogodba s predračunom.
VI. Postopek za prijavo in merila za izbiro projektov
Regionalna razvojna agencija (v nadaljevanju: RRA) določi občinam skrajni rok
zbiranja predlogov projektov, ki morajo biti
usklajeni z vsebinami regionalnih razvojnih
programov ter z nameni iz tega razpisa.
Po preteku roka RRA določi prioritetno listo
projektov, pri čemer dva projekta ne moreta
imeti dodeljene iste prioritete. Če bi, ne glede na to določilo, prišlo do takšnega primera
se šteje, da projekt ni prioriteten, medtem ko
ostali projekti ne dobijo ekvivalentno višje
prioritete.
Merila:
1. lokacija projekta;
2. prioriteta projekta določena s strani
RRA;
3. kakovost prijavljenega projekta vključno s tehničnimi kriteriji po posameznih namenih;
4. izvedljivost projekta.
Uporaba meril:
1. Lokacija projekta, glede na 4. člen
Navodila o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Uradni list RS, št. 44/01);
projekti iz območja A dobijo 10 točk, iz območja B 7 točk, iz območja C 5 točk in iz
območja D 3 točke.
2. Prioriteta določena s strani RRA bo
izračunana bo po formuli: 10:št. prioritet=x, x((št. prioritet+1)-prioriteta projekta)=y,
y*0,30= ocena;
Projekti lokalnega pomena, ki jih prijavljajo občine, na osnovi tega merila ne prejmejo točk.
3. Kakovost prijavljenega projekta vključno s tehničnimi kriteriji po posameznih namenih; za kar lahko na podlagi strokovne
ocene komisije pridobi 15 točk.
4. Izvedljivost projekta; prednost imajo
investicije, ki imajo v strukturi ﬁnančnih virov več lastnih sredstev in ﬁnančno udeležbo drugih partnerjev; in sicer, občine, ki
zaprošajo:

– za manj kot 50% sredstev Javnega
sklada, pridobijo 10 točk,
– med 50 in 59% sredstev Javnega sklada, pridobijo 7,5 točk;
– med 60 in 69% sredstev Javnega sklada, pridobijo 5 točk;
– med 70 in 75% sredstev Javnega sklada, pridobijo 2 točki.
Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril. Na osnovi ocene bo strokovna
komisija projekte razvrstila v prioritetno listo
glede na zbrano število točk. Financirani
bodo projekti z največjim številom točk do
porabe razpisanih sredstev.
Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju dosegli isto število točk, bodo imeli prednost
pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje
število točk po naslednjem vrstnem redu
sledečih meril za izbor vlog:
1. prioriteta projekta določena s strani
RRA;
2. kakovost prijavljenega projekta vključno s tehničnimi kriteriji po posameznih namenih;
3. lokacija projekta;
4. izvedljivost projekta.
VII. Rok in način prijave
1. Razpisna dokumentacija se dvigne
na sedežu Javnega sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310
Ribnica, od objave do zaključka razpisa,
vsak dan od 9. do 12. ure osebno ali po
naročilu. Razpisna dokumentacija je na
voljo tudi na spletni strani Javnega sklada:
http://www.rdf-sklad.si oziroma se naroči
preko elektronske pošte na naslov: katja.
zgonc@rdf-sklad.si.
Kontaktni osebi Javnega sklada: Franc
Florjančič; tel. 01/836-19-53, Katja Zgonc;
tel. 01/836-19-53.
2. Javni sklad lahko od prosilca zahteva
dodatno dokumentacijo oziroma na svoje
stroške preverja dokumentacijo oziroma naroči strokovno mnenje o projektu.
3. Rok za vložitev prijav je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do vključno
31. 12. 2004. V prvi rok odpiranja se bodo
uvrstile vloge, ki bodo oddane osebno ali priporočeno na pošti do vključno 15. 10. 2004.
Kolikor bodo sredstva še na razpolago, se
bodo uvrstile v drugi rok odpiranja vloge,
ki bodo oddane osebno ali priporočeno na
pošti do vključno 31. 12. 2004.
Prijavitelji vložijo vloge na naslov: Javni
sklad RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja,
Ribnica, Škrabčev trg 9a.
Popolna vloga v skladu z razpisnimi pogoji (vsaka posebej) mora biti dostavljena
na zgornji naslov v zaprti ovojnici z oznako
»Ne odpiraj – razpis – infrastruktura«. Na
ovitku mora biti jasno naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge morajo biti napisane v
slovenskem jeziku, ﬁnančni zahtevek prikazan v slovenski valuti (SIT).
VIII. Obravnava vlog
1. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo predloga za odločanje bo imenovala
uprava javnega sklada. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge iz
posameznega razpisnega roka, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene
v predpisanem roku. O odpiranju vlog in
izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebuje
prijava so uradna tajnost.
2. Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku 14 dni od odpiranja
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pisno pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku. Vloge, ki jih upravičenec v roku 8
dni od dneva prejema obvestila ne dopolni,
bodo kot nepopolne zavržene.
3. Vloge, ki bodo prispele prepozno,
bodo zavržene.
4. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
5. Vloge, pri katerih vlagatelji nimajo poravnanih zapadlih neplačanih obveznosti do
javnega sklada, se zavržejo.
6. V primeru, da je vlog za dodelitev
sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev
sredstev več, kot je na razpolago sredstev,
oblikuje komisija za pregled in obravnavo
prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov, prednostni vrstni red upravičencev
za dodelitev sredstev.
7. Vloge upravičencev, katere ne bodo
uvrščene v prioritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih sredstev, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
8. Upravičenci bodo o obravnavi vlog
pisno obveščeni s sklepom. Zoper sklep
Javnega sklada ni pritožbe.
9. Spremljanje odobrenih projektov: Javni
sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega
podeželja bo spremljal porabo in učinke dodeljenih sredstev iz razpisa. Prijavitelji in
nosilci projektov so dolžni omogočiti nadzor
nad porabo sredstev tako, da je vsak čas
možna kontrola realizacije projekta ter vpogled v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na tozadevni projekt. Če sredstva niso
bila porabljena za namene, za katere so bila
dodeljena, ali se je sredstva kakorkoli odtujilo, ima Javni sklad Republike Slovenije za
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja pravico zahtevati takojšnje vračilo sredstev v enkratnem znesku, v realni višini s pripadajočimi zakonitimi
zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva
nakazila do dneva vračila po zakonu o predpisani obrestni meri ter zamudnih obrestih
(Uradni list RS, št. 56/03, 135/03).
Javni sklad RS za regionalni razvoj in
ohranjanje poseljenosti slovenskega
podeželja
Št. 60/2004
Ob-23946/04
Na podlagi 11. člena Zakona o uporabi
kupnin, pridobljenih iz naslova kupnine na
podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96,
60/99, 22/00, 67/01 in 47/02; v nadaljevanju:
zakon), Pravilnika o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter regionalnih razvojnih spodbud samoupravnim lokalnim skupnostim in regionalnim razvojnim agencijam
(Uradni list RS, št. 108/02, 59/03 in 70/04;
v nadaljevanju: pravilnik), Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike
Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja (Uradni
list RS, št. 45/02, 58/03, 85/03 in 44/04;
v nadaljevanju: Splošni pogoji poslovanja JS), sklepa Vlade Republike Slovenije
o poslovnem in ﬁnančnem načrtu Javnega
sklada RS za regionalni razvoj za leto 2004
št. 408-00/2001-27 z dne 12. 2. 2004 ter
sklepa nadzornega sveta Javnega sklada
z dne 19. 7. 2004 o spremembah in dopolnitvah poslovnega in ﬁnančnega načrta
za leto 2004 in Pogodbe o dodeljevanju
sredstev, namenjenih za regionalni razvoj št.
1536-04-100052 z dne 6. 9. 2004 sklenjene
med Javnim skladom RS za regionalni raz-
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voj in ohranjanje poseljenosti slovenskega
podeželja ter Službo Vlade RS za strukturno
politiko in regionalni razvoj, objavlja Javni
sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega
podeželja (v nadaljevanju: Javni sklad)
javni razpis
za soﬁnanciranje projektov vrtin za
termalne ali termomineralne vodne vire
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil in nepovratnih sredstev za izvedbo projekta »raziskovalna(e) vrtina(e)«,
s katero bi omogočili izkoriščanje termalnih
ali termomineralnih vodnih virov za gospodarske namene.
2. Cilj razpisa je najti nove termalne ali
termomineralne vodne vire, kot potencialne
nosilce nove gospodarske aktivnosti na razvojno omejevanih območjih.
3. Višina razpisanih sredstev za soﬁnanciranje projektov iz virov Javnega sklada je
– do 100,000.000 SIT ugodnih posojil in
– do 100,000.000 SIT nepovratnih
sredstev iz proračunske postavke 1136 –
Soﬁnanciranje izvedbenih delov RRP.
4. Višina soﬁnanciranja
Glede na uvrstitev občine v skladu z
Navodilom o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni
regionalni razvoj (Uradni list RS, št. 44/01)
bo zagotovljeno naslednje soﬁnanciranje v
skupni višini (posojilo in nepovratna sredstva):
– 70% za projekte, ki se izvajajo v občinah v regijah Pomurje, Podravje, Zasavje in
Spodnjeposavje;
– 65% za projekte, ki se izvajajo v občinah v Savinjski in Koroški regiji, v občinah
Jugovzhodne Slovenije in Notranjsko-kraške regije;
– 40% za projekte, ki se izvajajo v občinah Goriške in Gorenjske regije ter
– 30% za projekte, ki se izvajajo v občinah iz Obalno-kraške in Osrednjeslovenske
regije.
II. Pogoji dodeljevanja
a) Upravičenec
Nosilec projekta in prejemnik sredstev je
občina. Javni sklad bo na podlagi sklepov o
dodelitvi sredstev z občino sklenil pogodbi o
ﬁnanciranju izbranega projekta.
b) Nameni za katere se lahko nanašajo
projekti:
– izdelava vrtine,
– meritve in odvzem vzorcev za analizo
vode (geološko spremljanje, črpalni preizkus),
– obdelava podatkov in izdelava poročila.
c) Upravičeni stroški ne zajemajo:
– stroške nakupa zemljišč,
– stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
– gradnjo in/ali nakup objektov,
– stroške priprave investicijskih študij.
III. Splošni pogoji
1. Pogoj za dodelitev spodbud je sprejet
regionalni razvojni program (RRP), skladno
z Navodilom o minimalni obvezni vsebini in
metodologiji priprave ter načinu spremljanja in vrednotenja RRP (Uradni list RS, št.
52/00, 111/00 in 44/01), za kar obstaja evidenca pri Javni agenciji Republike Slovenije
za regionalni razvoj.
2. Prejemniki sredstev in podpisniki pogodb z Javnim skladom so izključno občine.
Soﬁnancirani bodo izključno projekti v večin-
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ski lasti upravičenca – občine, za kar je potrebno predložiti izjavo župana. Za namene,
ki niso v izključni pristojnosti upravičenca
– občine, mora biti izkazana usklajenost z
državnimi razvojnimi usmeritvami. Za tovrstne projekte bo preverjena usklajenost z razvojnimi načrti pristojnih ministrstev.
3. Upravičenec mora predložiti zahtevo
za sredstva na originalnem obrazcu Javnega
sklada vrste Cv, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije. Obrazcu morajo biti predložene priloge in dokazila, ki jih zahteva Javni
sklad od upravičenca in so navedene v točki
V. tega razpisa in na posameznem obrazcu
za prijavo.
4. Minimalna skupna višina zaprošenih
sredstev (posojilo in nepovratna sredstva)
ne sme biti nižja od 10,000.000 SIT in ne
višja od 50,000.000 SIT.
5. Razmerje med zaprošenimi posojilnimi in zaprošenimi nepovratnimi sredstvi
mora biti 1:1.
6. Upravičenec, ki se poteguje za sredstva iz tega razpisa mora prispevati skupaj s
soﬁnanciranjem tretjega partnerja najmanj
30% investicijske vrednosti projekta.
7. Upravičenec mora imeti poravnane
vse svoje zapadle obveznosti do javnega
sklada.
8. Projekt oziroma faza projekta sme biti
začeta največ eno leto pred objavo javnega
razpisa ter mora biti ﬁnančno realizirana v
skladu z določili črpanja posojilnih in nepovratnih sredstev.
9. Spodbude so praviloma namenjene za
isti projekt največ enkrat, izplačilo pa je mogoče opraviti v več tranšah, lahko pa se poteguje
za isti namen ponovno, če skupna višina že
dodeljenih sredstev ne presega zgornjo mejo
deleža spodbud v upravičenih stroških.
10. V primeru pozitivnega sklepa o izboru, bo upravičenec z Javnim skladom podpisal pogodbo za nepovratni del sredstev
oziroma pooblaščeno banko za posojilo. V
pogodbah bo določen način ﬁnanciranja,
ostali pogoji in obrazec zahtevka za soﬁnanciranje. Pogodbi bosta pričeli veljati, ko
jo bosta podpisali obe stranki.
IV. Finančni pogoji
2. Projektom bo s strani Javnega sklada
zagotovljeno soﬁnanciranje v skupni višini
(posojilo in nepovratna sredstva):
– 70% za projekte, ki se izvajajo v občinah v regijah Pomurje, Podravje, Zasavje in
Spodnjeposavje;
– 65% za projekte, ki se izvajajo v občinah v Savinjski in Koroški regiji, v občinah
Jugovzhodne Slovenije in Notranjsko-kraške regije;
– 40% za projekte, ki se izvajajo v občinah Goriške in Gorenjske regije ter
– 30% za projekte, ki se izvajajo v občinah iz Obalno-kraške in Osrednjeslovenske
regije.
3. Posojilni pogoji: doba odplačevanja do
15 let (moratorij ni vključen), obrestna mera
EURIBOR+0,5% (trimesečni), moratorij na
odplačevanje posojila do 5 let, ki se mu
upravičenec lahko odpove. Obresti v času
moratorija niso subvencionirane.
4. Doba odplačevanja posojila ne more
biti daljša od ekonomske dobe projekta.
5. Upravičenec mora zagotoviti razliko
med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo investicije.
6. Posojila se dodeljujejo v tolarjih z valutno klavzulo v EUR.
7. Posojila upravičenec praviloma zavaruje z garancijsko izjavo občine ter menica-
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mi ali z drugim, temu instrumentu enakovrednim jamstvom.
8. Rok sklenitve pogodb je do 2,5 meseca od vročitve sklepa o odobritvi projekta upravičencu. Če upravičenec, ki so
mu sredstva odobrena, ne bo pristopil k
podpisu pogodb z Javnim skladom v roku,
določenim v sklepu, se bo štelo, da je upravičenec enostransko odstopil od zahteve za
ﬁnanciranje in sklenitve pogodb. Ravno tako
se bo smatralo, da je upravičenec odstopil
od zahteve za soﬁnanciranje in odobrenih
sredstev, kolikor ne bo v roku, določenem
v sklepu dostavil ustrezne dokumentacije
za črpanje.
9. Črpanje posojilnih in nepovratnih sredstev bo možno po predložitvi odobrenega
projekta oziroma poročila o izvršenih delih, zahtevka občine za nakazilo odobrenih
sredstev, speciﬁkacije vseh stroškov in računov vseh izvajalcev. Mogoče je tudi vmesno črpanje sredstev po predložitvi poročila
o izvršenih delih, delnega zahtevka občine
za nakazilo odobrenih sredstev, speciﬁkacije stroškov in računov izvajalcev. Za vsa
dela je obvezna uporaba zakona o javnih
naročilih.
10. Rok črpanja odobrenih posojilnih
sredstev je do 6 mesecev od dneva sklenitve pogodbe.
11. Črpanje posojila Javnega sklada je
dokumentarno, lahko kot refundacija računov za dela, izvršena največ eno leto pred
objavo oziroma po objavi tega javnega razpisa iz lastnih virov, lahko pa se vrši na
podlagi predložitve ustreznih še neplačanih
računov oziroma gradbenih situacij, za plačilo katerih se odobrena sredstva nakažejo
na transakcijski račun upravičenca – občine,
le ta pa nakaže sredstva izvajalcu oziroma
dobavitelju.
12. Črpanje nepovratnih sredstev se vrši
kot refundacija računov za dela, izvršena
največ eno leto pred objavo javnega razpisa.
13. Črpanje nepovratnih sredstev bo realizirano iz virov proračunskega leta 2005.
14. Skrajni rok za posredovanje zahtevka za črpanje nepovratnih sredstev je
15. 10. 2005.
15. V primeru, da so v zaključnem ﬁnančnem obračunu projekta izkazani neto
stroški, ki so manjši od predvidene vrednosti investicije, se znesek soﬁnanciranja
sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim
odstotkom soﬁnanciranja.
16. Črpanje dodeljenih sredstev je v zaporedju sprva posojilnih in nato nepovratnih
sredstev. Način črpanja je tak, da je odstop
od ene vrste sredstev avtomatično odstop
od druge vrste sredstev.
17. Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in stroški vodenja posojila bremenijo upravičenca.
Upravičenci, ki jim bodo sredstva odobrena,
bodo sklepali pogodbo o dodelitvi nepovratnih sredstev z Javnim skladom oziroma
pooblaščeno banko za povratni del sredstev.
V. Vsebina vloge
1. Zahtevana dokumentacija pri prijavi:
– originalni obrazec za prijavo,
– lokacija naložbe z navedbo poteka infrastrukturnega objekta, če gre za linijski
objekt,
– projektna zasnova, ki mora metodološko ustrezati postopku identiﬁkacije investicijskega projekta v skladu z načeli programskega projektnega načrtovanja (Uredba o
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metodologiji za izdelavo programov za javna
naročila investicijskega značaja, Uradni list
RS, št. 82/98, 86/98 in 43/99),
– poročilo o že izvršenih delih,
– veljavno dovoljenje za raziskave, izdano s strani Agencije RS za okolje,
– ﬁnančno konstrukcijo z navedbo virov
ﬁnanciranja s časovno dinamiko koriščenja
sredstev,
– dokumentirano izjavo investitorja o zagotovitvi lastnih / ostalih sredstev (Razpisni
obrazec št. 4),
– paraﬁrana vzorca pogodb,
– izjava upravičenca o prejetih podporah za isti projekt (iz proračuna Republike
Slovenije, mednarodnih virov) oziroma izjavo, da podpora še ni bila prejeta (Razpisni
obrazec št. 3),
– izjava upravičenca o resničnosti navajanja podatkov (Razpisni obrazec št. 1),
– izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji in
merili za izbor (Razpisni obrazec št. 2),
– paraﬁrana garancijska izjava občine
(Razpisni obrazec št. 5),
– dokumentirano izjava občine o lastništvu projekta – vrtine (Razpisni obrazec
št. 6).
2. Neobvezna dokumentacija ob prijavi:
– geološka študija,
– načrt vrtanja-projekt vrtine.
3. Zahtevana dokumentacija pred sklepanjem pogodbe:
– obvestilo o izboru izvajalca,
– izvajalska pogodba s predračunom,
– ustrezno zavarovanje za posojilna
sredstva (menice in garancijska izjava občine ali drugo, temu instrumentu enakovredno
jamstvo),
– investicijsko dokumentacijo v skladu
z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo
programov za javna naročila investicijskega
značaja (Uradni list RS, št. 82/98, 86/98,
43/99),
– pridobljeno soglasje Ministrstva za ﬁnance glede zadolževanja.
VI. Postopek za prijavo in merila za izbiro projektov
Merila:
1. Intenzivnost problemov v regiji in na
območju s posebnimi razvojnimi problemi,
upoštevaje Navodilo o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za
skladni regionalni razvoj (Uradni list RS, št.
44/01).
2. Oddaljenost vrtine od že obstoječe in v
ekonomske namene izkoriščane vrtine.
3. Kvaliteta pripravljenosti projekta ter
njegova vzdržnost na daljši rok; prednost
bodo imeli projekti v zaključni fazi izvedbe.
4. Zagotovljeni drugi viri ﬁnanciranja s
strani tretjega partnerja.
5. Reference vodje projekta in morebitnih zunanjih strokovnih sodelavcev.
Uporaba meril:
– Intenzivnost problemov v regiji in na
območju s posebnimi razvojnimi problemi,
upoštevaje 3. člen Navodila o prednostnih
območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Uradni list
RS, št. 44/01). Projekti, ki se bodo v izvedbeni fazi izvajali na območju A bodo točkovani z 10 točk, na območju B z 7 točkami,
na območju C s 4 točkami in na območju D
z 2 točkama.
– Oddaljenost vrtine od že obstoječe in
v ekonomske namene izkoriščane vrtine po
najbližji asfaltirani cestni povezavi: do 15
km 0 točk, od 16 do 30 km 10 točk, 31 km
in več 20 točk.

– Kvaliteta pripravljenosti projekta ter
njegova vzdržnost; prednost bodo imeli
projekti v zaključni fazi izvedbe: predložena
geološka študija 10 točk, predložen načrt
vrtanja-projekt vrtine 10 točk, skupaj največ
20 točk.
– Zagotovljeni drugi viri ﬁnanciranja
s strani tretjega partnerja, do 40 točk, po
enačbi: Soﬁnanciranje tretjega partnerja*40/(celotna vrednostjo projekta-zaprošena sredstva javnega sklada).
– Preverljive reference vodje projekta in
morebitnih zunanjih strokovnih sodelavcev,
do 10 točk. V primeru, da je predvideni vodja
projekta sodeloval pri enem do treh tovrstnih
projektih, bo projekt prejel 5 točk, kolikor pa
je sodeloval pri več kot treh projektih, bo
projekt prejel 10 točk.
Projekt bo ocenjen na osnovi navedenih
meril. Na osnovi ocene bo strokovna komisija projekte razvrstila v prioritetno listo glede na zbrano število točk. Financirani bodo
projekti z največjim številom točk do porabe
razpisanih sredstev.
VII. Rok in način prijave
1. Razpisna dokumentacija se dvigne
na sedežu Javnega sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310
Ribnica, od objave do zaključka razpisa,
vsak dan od 9. do 12. ure osebno ali po
naročilu. Razpisna dokumentacija je na
voljo tudi na spletni strani Javnega sklada:
http://www.rdf-sklad.si oziroma se naroči preko elektronske pošte na naslov:
katja.zgonc@rdf-sklad.si.
Kontaktni osebi Javnega sklada: Franc
Florjančič, tel. 01/836-19-53, Katja Zgonc,
tel. 01/836-19-53.
2. Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodb in vodenja
posojila bremenijo upravičenca. Upravičenci,
ki jim bodo sredstva odobrena, bodo sklepali pogodbo o dodelitvi nepovratnih sredstev
z Javnim skladom RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega
podeželja oziroma pooblaščeno banko za
posojilo.
3. Javni sklad lahko od prosilca zahtevata dodatno dokumentacijo oziroma na svoje
stroške preverja dokumentacijo oziroma naroči strokovno mnenje o projektu.
4. Rok za vložitev prijav je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do vključno
31. 12. 2004. V prvi rok odpiranja se bodo
uvrstile vloge, ki bodo oddane osebno ali priporočeno na pošti do vključno 15. 10. 2004.
Kolikor bodo sredstva še na razpolago, se
bodo uvrstile v drugi rok odpiranja vloge,
ki bodo oddane osebno ali priporočeno na
pošti do vključno 31. 12. 2004.
5. Prijavitelji vložijo vloge na naslov:
Javni sklad RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Ribnica, Škrabčev trg 9a.
Popolna vloga v skladu z razpisnimi pogoji (vsaka posebej) mora biti dostavljena
na zgornji naslov v zaprti ovojnici z oznako
»Ne odpiraj – razpis – vrtine«. Na ovitku
mora biti jasno naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, ﬁnančni zahtevek prikazan
v slovenski valuti (SIT).
VIII. Obravnava vlog
1. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo predloga za odločanje bo imenovala
uprava javnega sklada. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge,
ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo
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dopolnjene v predpisanem roku. O odpiranju
vlog in izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo
vsebuje prijava so uradna tajnost.
2. Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku 14 dni od odpiranja
pisno pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku. Vloge, ki jih upravičenec v roku 8
dni od dneva prejema obvestila ne dopolni,
bodo kot nepopolne zavržene.
3. Vloge, ki bodo prispele prepozno,
bodo zavržene.
4. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
5. Vloge, pri katerih vlagatelji nimajo poravnanih zapadlih neplačanih obveznosti do
javnega sklada, se zavržejo.
6. V primeru, da je vlog za dodelitev
sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev
sredstev več, kot je na razpolago sredstev,
oblikuje komisija za pregled in obravnavo
prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov, prednostni vrstni red upravičencev za
dodelitev sredstev. Financirani bodo projekti
z največjim številom točk do porabe razpisanih sredstev.
7. Vloge, ki se uvrstijo v nižji prioritetni
razred oziroma pod prag razpisanih sredstev, se kot neutemeljene zavrnejo.
8. Upravičenci bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni s sklepi. Zoper sklep Javnega
sklada ni pritožbe.
9. Spremljanje odobrenih projektov: Javni
sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega
podeželja bo spremljal porabo in učinke dodeljenih sredstev iz razpisa. Prijavitelji in
nosilci projektov so dolžni omogočiti nadzor
nad porabo sredstev tako, da je vsak čas
možna kontrola realizacije projekta ter vpogled v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na tozadevni projekt. Če sredstva niso
bila porabljena za namene, za katere so bila
dodeljena, ali se je sredstva kakorkoli odtujilo, ima Javni sklad Republike Slovenije za
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja pravico zahtevati takojšnje vračilo sredstev v enkratnem znesku, v realni višini s pripadajočimi zakonitimi
zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva
nakazila do dneva vračila po zakonu o predpisani obrestni meri in zamudnih obrestih
(Uradni list RS, št. 56/03, 135/03).
Javni sklad RS za regionalni razvoj in
ohranjanje poseljenosti slovenskega
podeželja
Št. 60/2004
Ob-23947/04
Na podlagi 11. člena Zakona o uporabi
sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine
na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95,
34/96, 60/99, 22/00, 67/01 in 47/02), sklepa Vlade RS z dne 12. 2. 2004 o poslovnem in ﬁnančnem načrtu Javnega sklada za leto 2004 ter sklepa nadzornega
sveta Javnega sklada z dne 19. 7. 2004
o spremembah in dopolnitvah poslovnega in ﬁnančnega načrta za leto 2004 in
Splošnih pogojev poslovanja Javnega
sklada Republike Slovenije za regionalni
razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja (Uradni list RS, št. 45/02,
58/03, 85/03, 44/04) ter v skladu z prvim
odstavkom 26. člena v zvezi z 10., 11. in
13. členom Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike
razvoja podeželja za leto 2003 in 2004
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(Uradni list RS, št. 43/03, 81/03, 117/03,
32/04), Javni sklad Republike Slovenije za
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Škrabčev trg 9a,
1310 Ribnica, objavlja
javni razpis
za dodeljevanje sredstev, namenjenih
za program podpor za prestrukturiranje
in prenovo kmetijske proizvodnje
I. Predmet javnega razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Javnega sklada upravičencem
za programe podpor za prestrukturiranje in
prenovo kmetijske proizvodnje.
Podpora ﬁnanciranja projektov v primarno kmetijsko dejavnost, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter prestrukturiranje kmetijskih zadrug, je določena v 10., 11. in 13.
členu Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja
podeželja za leto 2003 in 2004.
Višina sredstev za ﬁnanciranje projektov
iz virov Javnega sklada je:
– do 900,000.000 SIT posojilnih sredstev
(namen A1, A2 in F).
II. Nameni dodeljevanja sredstev
A1 – Financiranje projektov v primarno
kmetijsko pridelavo
a) Predmet podpore (nameni dodeljevanja):
1. Investicije v novogradnjo ali adaptacijo hlevov in drugih objektov s pripadajočo
opremo za:
– rejo govedi, drobnice, prašičev,
– rejo perutnine ter rejo konj za meso,
– predelavo mleka na skupnih planšarijah,
– pridelavo, skladiščenje, dodelavo in
pripravo kmetijskih pridelkov iz lastne primarne proizvodnje za trg.
2. Investicije v pridelavo medu in ostalih čebeljih proizvodov ter vzrejo čebeljih
matic:
– adaptacija objektov oziroma prostorov
namenjenih skladiščenju, dodelavi in pripravi medu in ostalih čebeljih proizvodov za trg
ter vzrejo čebeljih matic,
– novogradnja oziroma adaptacija stacionarnih objektov (čebelnjakov),
– nakup novih čebeljih panjev z najmanj
210 dm2 površine satov na panj, vendar največ do števila kupljenih čebeljih družin,
– nakup kontejnerjev za prevoz čebeljih
panjev,
– prvi nakup čebeljih matic in čebeljih
družin.
3. Prvi nakup ali dokup osnovne plemenske črede, za povečano število stojišč, ki so
predmet naložbe, razen za plemenske živali, za katere lahko rejec uveljavlja podporo
na podlagi drugih predpisov.
4. Investicije v postavitev zavarovanih
prostorov s pripadajočo mehanizacijo in opremo za moderno vrtnarsko proizvodnjo, za
pridelavo jagod in jagodičevja (steklenjaki,
rastlinjaki, plastenjaki, tuneli in tople grede).
5. Nakup kmetijske mehanizacije (specialne, hribovske in dvoriščne).
6. Nakup kmetijskih zemljišč.
7. Nakup kmetije: nakup kmetijskih zemljišč in gospodarskih objektov.
8. Ureditev prostorov s pripadajočo opremo, namenjenih neposredni prodaji kmetijskih pridelkov iz lastne primarne proizvodnje
oziroma kmetijskih proizvodov iz dopolnilne dejavnosti na kmetijah: prodajni prostor,
skladiščni prostor in razstavni prostor.
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9. Investicije v adaptacijo gospodarskih
objektov in nakup pripadajoče opreme za
zagotavljanje pogojev o delovnem okolju v
skladu s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu na kmetijah.
Sredstva se ne dodelijo za:
– investicije, ki se podpirajo v okviru potrjenih programov organizacij pridelovalcev,
– nakup stavbnih zemljišč in obstoječih
zgradb, razen gospodarskih poslopij v primeru nakupa kmetije,
– nakup rabljene opreme in kmetijske
mehanizacije,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– stroške poslovanja pri opravljanju dejavnosti vključno s stroški vzdrževanja in
najema,
– bančne stroške in stroške garancij,
– stroške promocije,
– stroške za plačilo storitev arhitektov,
inženirjev in drugih svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakupe patentov in licenc, ki so neposredno
povezani z izvajanjem projekta in presegajo
12% upravičljivih stroškov investicije oziroma programa,
– investicije za dejavnost trgovine.
b) Upravičenci: kmetijska gospodarstva
(ﬁzične in pravne osebe) razen kmetijskih
zadrug ter pašne skupnosti po predpisih,
ki urejajo kmetijska zemljišča in imajo naslov oziroma sedež v Republiki Sloveniji ter
opravljajo kmetijsko dejavnost v skladu z
načeli dobre kmetijske prakse.
c) Splošni pogoji:
1. Kmetijsko gospodarstvo mora predložiti vlogo na obrazcu, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije. K vlogi morajo biti
priložene priloge in dokazila, ki jih zahteva
od upravičenca Javni sklad in so navedene
v točki e) in f) tega razpisa ter na posameznem obrazcu za prijavo.
2. Kmetijska gospodarstva morajo biti
vpisana v register kmetijskih gospodarstev,
iz katerega je razviden nosilec kmetijskega
gospodarstva.
Kmetijsko gospodarstvo, ki je ﬁzična oseba mora predložiti poslovni načrt, izdelan v
skladu z metodologijo Kmetijske svetovalne
službe Slovenije (poslovni načrt mora biti
izdelan najmanj za čas izvajanja investicije
in za obdobje vračanja posojila).
Kmetijsko gospodarstvo, ki je pravna oseba, mora predložiti investicijski program v skladu s predpisi, ki urejajo enotno metodologijo za
izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja. Investicijski program mora
biti izdelan najmanj za čas izvajanja investicije
in za obdobje vračanja posojila. (Uredba o
enotni metodologiji za izdelavo programov za
javna naročila investicijskega značaja (Uradni
list RS, št. 82/98, 86/98 in 43/99).
Kadar je upravičenec kmetija, mora imeti nosilec kmetijskega gospodarstva stalno
prebivališče na naslovu kmetije.
Kadar je upravičenec kmetija, mora biti
nosilec kmetijskega gospodarstva lastnik ali
solastnik oziroma mora imeti kmetijo zakonito v najemu.
Kadar je upravičenec kmetija, mora nosilec kmetijskega gospodarstva priložiti pooblastilo morebitnih solastnikov kmetije, da ga
pooblaščajo kot vlagatelja vloge.
Predložiti je potrebno ustrezna dovoljenja, kolikor gre za gradbena dela.
Investicija mora biti ekonomsko upravičena in mora prispevati k izboljšanju konkurenčnosti pridelave.
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V primeru, da gre za investicijo v hleve
in ostale gospodarske objekte na kmetijah, morajo nosilci kmetijskih gospodarstev k vlogi priložiti pooblastilo morebitnih
solastnikov kmetij, da se strinjajo z investicijo.
V primeru, da je kmetijsko gospodarstvo
pašna skupnost mora pašna skupnost pridobiti pooblastilo lastnika oziroma lastnikov
gospodarskih objektov na planinah, ki so
predmet naložbe.
V primeru, da je kmetijsko gospodarstvo
samostojni podjetnik posameznik ali pravna
oseba, mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti.
13. V primeru ﬁzičnih oseb mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva ustrezno
usposobljen za opravljanje kmetijske dejavnosti in sicer mora imeti eno izmed naštetih
dokazil:
– najmanj poklicno kmetijsko ali sorodno
agroživilsko izobrazbo ali
– katerokoli drugo poklicno izobrazbo in
triletne delovne izkušnje na kmetiji ali v posamezni kmetijski dejavnosti ali
– opravljen preizkus znanja iz kmetijske
dejavnosti po programu kmetijskih poklicnih
ali srednjih šol s posebnim poudarkom na
kmetijski dejavnosti, ki jo opravlja ali
– končano osnovno šolo in vsaj 5 let
delovnih izkušenj na kmetiji ali v posamezni
kmetijski dejavnosti.
14. Kmetijska gospodarstva morajo imeti
v uporabi (v lasti, najemu ali v zakupu) vsaj
3 ha primerljivih kmetijskih zemljišč, veljavnost zakupne ali najemne pogodbe mora
biti najmanj do konca ekonomske dobe projekta.
15. Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov,
– ali 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih
sadovnjakov,
– ali 4 ha pašnikov,
– ali 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali
vinogradov oziroma hmeljišč,
– ali 0,2 ha zavarovanih prostorov pri
pridelavi vrtnin,
– ali 8 ha gozdov,
– ali 5 ha gozdnih plantaž,
– ali 6 ha močvirnih travnikov oziroma
drugih površin.
16. Investicija mora ustrezati predpisanim veterinarsko-sanitarnim in okoljevarstvenim zahtevam.
17. Investicija je lahko začeta največ eno
leto pred objavo javnega razpisa.
18. Kot začetek izvedbe investicije se
šteje prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih
sredstev. Kolikor je upravičenec že prevzel
obveznosti pred izdajo sklepa, se šteje, da
je investicija že začeta in se ne šteje kot
nova investicija.
19. V primeru fazne gradnje mora biti
delovna faza, ki je predmet podpore iz tega
namena, začeta največ eno leto pred objavo javnega razpisa in mora biti zaključena v
skladu z določili javnega razpisa, predhodna
delovna faza, ki ni predmet podpore iz tega
namena, pa mora biti zaključena najkasneje
eno leto pred objavo javnega razpisa.
20. Upravičenec mora imeti za investicijo
zagotovljenih vsaj 25% v obliki lastnih sredstev, kar potrdi z ustrezno izjavo.
21. Kmetijsko gospodarstvo ne sme biti v
ﬁnančnih težavah, v stečajnem postopku, v
postopku prisilne poravnave ali v postopku
likvidacije (velja za pravne osebe in s.p.).
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22. Posojilna sredstva se dodelijo na
podlagi predračunov, izplačajo pa v skladu
z deseto alineo točke 2 iz III. poglavja javnega razpisa. Upoštevani bodo računi in
situacije, plačani največ 1 leto pred objavo
javnega razpisa. Kmetijsko gospodarstvo
mora zagotoviti razliko sredstev med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo
investicije.
23. V prilogi javnega razpisa so določeni
opravičljivi stroški in priznane investicijske
vrednosti za posamezno vrsto investicije
(glej prilogi 2 in 3).
d) Posebni pogoji:
1. Investicije v novogradnjo ali adaptacijo hlevov in drugih objektov s pripadajočo
opremo:
Na področju reje govedi, drobnice in
prašičev se podpirajo tudi nove investicije
(glej poglavje II., podpoglavje c. točka 18),
vendar le v primerih, ko obsegi živinorejske
proizvodnje na kmetijskih gospodarstvih po
končani investiciji ne presegajo naslednjih
vrednosti:
– Govedoreja (na celotnem območju
Republike Slovenije)
Na območjih z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost reja krav molznic oziroma reja krav dojilj ne smeta presegati 19
stojišč, reja govejih pitancev pa 39 stojišč.
Na ostalih območjih reja krav molznic oziroma reja krav dojilj ne smeta presegati 39
stojišč, reja govejih pitancev pa 79 stojišč.
– Reja drobnice (samo območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko proizvodnjo)
Reja drobnice za proizvodnjo mleka ne
sme presegati 39 stojišč, za proizvodnjo
mesa pa 79 stojišč.
– Prašičereja (na celotnem območju
Republike Slovenije)
Reja plemenskih svinj ne sme presegati
39 stojišč za plemenske svinje, kombinirana
reja 29 stojišč za plemenske svinje in 149
za prašiče pitance, reja prašičev pitancev
pa 249 stojišč; upravičenec mora zagotoviti
vsaj 35% doma pridelane krme.
– Perutnina
V primeru investicij za prirejo perutnine
se spodbujajo izključno investicije na kmetijah in kmetijskih gospodarstvih.
Stojišča se nanašajo na odrasle živali, pri
obsegu reje pa je potrebno dodatno upoštevati še 25% letni remont črede.
Za živinorejsko proizvodnjo mora kmetijsko gospodarstvo ob dokončanju investicije zagotoviti dovolj kmetijskih površin za
porabo živalskih izločkov, in sicer za rejo
prašičev in perutnine največ 2 glavi velike
živine/ha (v nadaljnjem besedilu: GVŽ/ha)
in za rejo govedi, drobnice in konjev največ
2,5 GVŽ/ha.
Za preračun posameznih vrst in kategorij
živali v GVŽ se upošteva količnik iz obrazca
»B-Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu za leto 2004-stalež živali«.
Če kmetijsko gospodarstvo nima urejenih zadostnih zmogljivosti za hrambo živalskih gnojil in s programom prestrukturiranja
tega problema ne rešuje, ni upravičeno do
podpor iz tega namena.
2. Investicije v objekte za predelavo mleka na skupnih planšarijah:
– planina mora izpolnjevati pogoje, ki so
določeni v predpisu, ki ureja slovenski kmetijsko okoljski program in se nanašajo na
izvajanje planinske paše;
– pašna skupnost mora priložiti kopije
zapisnika o prigonu živali na planinsko pašo
in predvidenem datumu odgona s planinske

paše na obrazcu, ki ga ureja predpis o slovenskem kmetijsko okoljskem programu;
– pašna skupnost mora predložiti potrjen
pašni red za tekoče leto.
3. Investicije za pridelavo vrtnin:
– Za potrebe tega razpisa pridelovanje
vrtnin obsega dejavnosti, ki so v predpisih
o standardni klasiﬁkaciji dejavnosti navedene pod »01.12 Pridelovanje vrtnin, okrasnih
rastlin, semen in sadik« razen gojenje travne ruše za presajanje in pridobivanje sadik
sadnega drevja in trsnih cepljenk.
– Do investicij v novogradnjo ali adaptacijo hladilnic za vrtnine so upravičena tista
kmetijska gospodarstva, ki imajo dovolj lastne primarne pridelave za racionalno rabo
hladilnice.
Za vrednotenje tega pogoja se bodo
upoštevali tehnično tehnološki kriteriji za izgradnjo hladilnic za svežo zelenjavo, ki so
podani v prilogi 4 tega javnega razpisa.
4. Nakup kmetije:
– Do nakupa so opravičene le kmetije
(kmetija ni pravna oseba ali posameznik
organiziran kot s.p.).
5. Nakup kmetijskih zemljišč:
– Pri podjetju, registriranem za kmetijsko
dejavnost, morajo biti izpolnjeni naslednji
pogoji:
· Podpira se le nakup kmetijskih zemljišč,
na katerih so končani postopki denacionalizacije.
· Podjetja, registrirana za kmetijsko dejavnost, morajo imeti na teh zemljiščih lastno kmetijsko proizvodnjo.
– Kmetijsko gospodarstvo mora najkasneje ob zaključku investicije imeti v lasti vsaj
5 ha primerljivih kmetijskih zemljišč.
6. Investicije v hladilnice za sveže sadje
Do investicij v novogradnjo ali adaptacijo
hladilnic za sveže sadje so upravičena tista
kmetijska gospodarstva, ki:
– imajo dovolj lastne primarne pridelave
za racionalno rabo hladilnice. Za vrednotenje tega pogoja se bodo upoštevali tehnično
tehnološki kriteriji za izgradnjo hladilnic za
sveže sadje, ki so podani v prilogi tega javnega razpisa ter
– na gravitacijskem območju nameravane investicije ni zadostnih hladilnih kapacitet. Za vrednotenje tega pogoja se bo upošteval seznam prostih hladilnih kapacitet po
posameznih statističnih regijah, ki je podan
v prilogi tega javnega razpisa.
7. Prvi nakup oziroma dokup osnovne plemenske črede za povečano število stojišč:
– Prvi nakup oziroma dokup osnovne plemenske črede je pogojen z investicijo v hlev,
ki še traja ali pa je že zaključena vendar ne
kasneje kot 1 leto od objave javnega razpisa. Če je nakup osnovne plemenske črede,
ki ne potrebuje hleva (zunanja reja), potem
nakup ni pogojen za investicijo v hlev.
– Plemenske živali morajo biti vpisane v
rodovniško knjigo, ki jo vodijo izvajalci javne
službe strokovnih nalog v živinoreji.
– Pri reji krav molznic se podpira le nakup brejih plemenskih telic.
– Pri reji krav dojilj se ne podpira nakupa
krav ali brejih telic črnobele pasme (ČB),
rdeči holštajn pasme (RH) ali kombinirane
črnobele in rdeče holštajn pasme (ČB/RH).
– Pri reji konj se podpira le nakup plemenskih kobil hladnokrvnih pasem.
8. Investicije v pridelavo medu in ostalih
čebeljih proizvodov na kmetijah ter vzrejo
čebeljih matic:
– Do investicij iz tega naslova so lahko
upravičene le kmetije, ki pridelujejo med bla-
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govne znamke »Slovenski med kontrolirane
kakovosti«.
– Kmetije morajo imeti ob predložitvi vloge v uporabi vsaj 40 proizvodnih čebeljih
družin.
– V primeru investicije v vzrejo čebeljih
matic mora imeti pridelovalec na kmetiji registracijo za vzrejevalca čebeljih matic avtohtone čiste kranjske čebele v predhodnem
letu in bo imel ob koncu investicije letno
proizvodnjo najmanj 1500 čebeljih matic.
– Podpira se le prvi nakup čebeljih
matic in čebeljih družin avtohtone čiste
kranjske čebele, ki so vpisane v register
pri Nacionalnem veterinarskem inštitutu
Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani.
9. Investicije v neposredno prodajo:
– Za neposredno prodajo se šteje prodaja na naslovu kmetije, na tržnicah ali na
kakršenkoli drug način končnemu potrošniku.
– Do investicij v ureditev prostorov namenjenih neposredni prodaji so upravičene
le kmetije in pašne oziroma agrarne skupnosti.
10. Investicije v pridelavo vina:
– Do investicij v novogradnjo ali adaptacijo vinogradniške kleti vključno s nakupom pripadajoče opreme so upravičene le
kmetije.
11. Dodatna pomoč iz naslova mladega
kmeta:
– Mladi kmet mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva, kar mora biti razvidno iz
obrazca A »Osnovni podatki o kmetijskem
gospodarstvu« za tekoče leto.
– Biti mora mlajši od 40 let in gre za njegov prvi prevzem.
– Kmetija je upravičeno do pomoči le v
prvih petih letih po prevzemu in vzpostavitvi mladega kmeta kot nosilca kmetijskega
gospodarstva.
12. Nakup kmetijske mehanizacije
Hribovska mehanizacija se podpira
samo na območjih z omejenimi možnostmi
za kmetijsko pridelavo:
– seznam kmetijske mehanizacije je naveden v prilogi 1 javnega razpisa.
e) Priloge:
1. Originalni obrazec vloge.
2. Fotokopija dokumenta, da je kmetijsko
gospodarstvo zavedeno v register kmetijskih
gospodarstev ali kopija Obrazca A »Osnovni
podatki o kmetijskem gospodarstvu« za leto
2004.
3. Poslovni načrt investicije, izdelan v
skladu z metodologijo Kmetijske svetovalne službe za projekte kmetijstva (izdelan
najmanj za čas izvajanja investicije in za
obdobje vračanja posojila, če kandidirajo ﬁzične osebe oziroma investicijski program
(v skladu z predpisi, ki urejajo enotno metodologijo za izdelavo programov za javna
naročila investicijskega značaja) za projekte
pravnih oseb.
4. Če je upravičenec kmetija, mora nosilec kmetijskega gospodarstva priložiti potrdilo o stalnem prebivališču nosilca, ki ne sme
biti starejši od treh mesecev.
5. Če je upravičenec kmetija, mora nosilec kmetijskega gospodarstva, ki ima kmetijsko gospodarstvo v najemu ali zakupu,
priložiti kopijo notarsko overjene pogodbe
o dolgoročnem najemu oziroma zakupu, ki
morajo biti sklenjene najmanj za čas do konca ekonomske dobe projekta.
6. Kadar je upravičenec kmetija, mora
nosilec kmetijskega gospodarstva priložiti
pooblastilo morebitnih solastnikov kmetije,
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da ga pooblaščajo kot vlagatelja vloge in
da se strinjajo z načrtovano investicijo na
priloženem obrazcu.
7. Pravnomočno gradbeno dovoljenje ali
lokacijsko informacijo, če je to potrebno
8. V primeru, da gre za fazno gradnjo
se mora predložiti poročilo pooblaščenega
nadzornega organa o zaključeni predhodni
delovni fazi, ki mora biti zaključena najkasneje 1 leto pred objavo javnega razpisa.
9. Izjava upravičenca o zagotovitvi lastnih sredstev.
10. Dokazila o ﬁnančnem pokritju investicije: dokazilo investitorja o deležu lastnih
sredstev ter kreditne pogodbe za morebitni preostali delež. Kot dokazila investitorjev
o deležu lastnih sredstev se prizna eno ali
več od naštetih dokazil: bančna garancija
ali izjava banke, da je upravičenec ﬁnančno
sposoben izpeljati investicijo ali posojilne pogodbe (banke, hranilnice) ali pogodbe o odkupu kmetijskih pridelkov in lesa ali dokazila
o prihodkih iz osnovne in drugih dejavnosti.
11. Bilanca stanja in Bilanca uspeha za
zadnji dve leti (za pravne osebe).
12. Dokazilo pristojnega sodišča da vlagatelj ni v stečajnem postopku, prisilni poravnavi ali likvidaciji, ki ni starejše od 30 dni
(za pravne osebe). Kmetija pa mora priložiti
dokazilo pristojnega organa (DURS) da ima
vlagatelj poravnane davke in prispevke, določene z zakonom, ki ni starejši od 30 dni.
13. Pri prijavi se predloži predračune ali
predpogodbe. Pri črpanju pa se mora predložiti originalne račune, originalne obračunske situacije in notarsko overjene pogodbe skupaj z dokazilom o plačilu. Potrebno
je priložiti potrdilo o tehničnem prevzemu
oziroma o zaključku investicije, kjer je to
potrebno.Upoštevani bodo računi in situacije, ki so plačani največ 1 leto pred objavo
javnega razpisa.
14. V primeru, da je kmetijsko gospodarstvo samostojni podjetnik posameznik
ali pravna oseba, mora predložiti dokazilo,
da je registriran za opravljanje kmetijske
dejavnosti.
Kot dokazilo za pravne osebe se šteje
izpisek iz sodnega registra z vsemi listi, za
samostojne podjetnike pa priglasitvena listina z vsemi spremembami.
15. Dokazilo o izobrazbi (fotokopija dokumenta o najvišji doseženi izobrazbi);
– Kot dokazilo za delovne izkušnje se
mora priložiti fotokopijo delovne knjižice iz
katere je razvidno kmečko zavarovanje ali
potrdilo upravne enote, da je nosilec kmetijskega gospodarstva živel na naslovu kmetije 3 leta oziroma 5 let (odvisno od razpisanega pogoja).
– V primeru opravljenega preizkusa
znanja iz kmetijske dejavnosti po programu
kmetijskih poklicnih ali srednjih šol s posebnim poudarkom na kmetijski dejavnosti, se
mora priložiti potrdilo o opravljenem preizkusu znanja.
16. Zemljiškoknjižni(e) izpisek(ke) zemljišč kmetije (ki ni starejši od 3 mesecev) in
posestni(e) list(e) star(e) največ 3 mesece
za celotno kmetijsko gospodarstvo.
17. V primeru, da solastništvo prijavitelja
na javni razpis še ni vknjiženo v zemljiški
knjigi se predloži fotokopija predloga vpisa
v zemljiško knjigo.
18. Dokazila o morebitnih pridobljenih
posojilih (kopije posojilnih pogodb).
19. Dokazila o obstoječih kreditnih obveznostih (izpis stanja morebitnih posojil ne
starejši od 45 dni).
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20. V primeru nakupa zemljišč, mora priložiti mapno kopijo z označbo kupljenega
zemljišča.
21. Izjava upravičenca ali je kmetijsko
gospodarstvo za isti namen za katerega
uveljavlja pridobitev sredstev že pridobilo
veljavno pomoč iz naslova ostalih javnih
sredstev RS. V primeru, da je kmetijsko
gospodarstvo že prejelo pomoč iz naslova
ostalih javnih sredstev RS pa mora kmetijsko gospodarstvo priložiti še odločbo o
odobritvi sredstev.
f) Dodatne priloge
1. Za začete investicije na področju reje
govedi, drobnice, prašičev ter na področju
pridelave vrtnin, se mora predložiti izjavo o
izvedenih delih.
2. V primeru investicije v pridelavo medu
in ostalih čebeljih proizvodov ter vzrejo čebeljih matic, morajo kmetije priložiti:
– Potrdilo Čebelarske zveze Slovenije o
pridelavi medu blagovne znamke »Slovenski
med kontrolirane kakovosti«.
– Potrdilo od Kmetijskega inštituta
Slovenije o registraciji za vzrejevalca čebeljih matic avtohtone čiste kranjske čebele.
– Izpisek iz registra čebeljih matic in čebeljih družin avtohtone čiste kranjske čebele, ki so vpisane v register pri Nacionalnem
veterinarskem inštitutu Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani.
3. V primeru investicije v objekte za predelavo mleka na skupnih planšarijah, mora
pašna skupnost priložiti kopijo zapisnika o
prigonu živali na planinsko pašo in predvidenem datumu odgona s planinske paše na
predpisanem obrazcu iz Slovenskega kmetijsko okoljskega programa. Pašna skupnost
mora priložiti potrjen pašni red v tekočem
letu.
4. V primeru, da je kmetijsko gospodarstvo pašna skupnost mora pašna skupnost
pridobiti pooblastilo lastnika oziroma lastnikov gospodarskih objektov na planinah, ki
so predmet naložbe.
5. Izpisek iz rodovniške knjige v primeru
nakupa osnovne plemenske črede.
6. V primeru, da so do nakupa kmetijskih
zemljišč upravičena tudi podjetja, registrirana za kmetijsko dejavnost, morajo priložiti:
– dokument iz katerega je razvidno, da
so na nakupljenih zemljiščih, končani postopki denacionalizacije in
– izjavo, da podjetje ta zemljišča uporablja za lastno, kmetijsko proizvodnjo.
7. V primeru pomoči iz naslova mladega
kmeta je kmetija upravičena do pomoči v
prvih petih letih po prevzemu. Zato se kot
dokazilo priloži kopijo notarsko overjene pogodbe o prevzemu oziroma kopijo pravnomočnega sklepa o dedovanju.
8. V primeru ekološke kmetije se mora
priložiti certiﬁkat, da je kmetija ekološka. Če
pa gre za integrirano pridelavo pa veljavno
potrdilo o integrirani pridelavi.
A2 – Financiranje projektov dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah
a) Predmet podpore (nameni dodeljevanja):
Predmet podpore so naslednje investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah:
1. V novogradnjo in adaptacijo objektov s
pripadajočimi napravami in opremo za predelavo kmetijskih proizvodov, ki se na kmetijah izvaja kot dopolnilna dejavnost, vključno
z njihovim skladiščenjem, pripravo za trg in
neposredno prodajo:
– Predelava mleka (obdelava mleka in
proizvodnja mlečnih izdelkov), mesa (klanje,
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razkosanje mesa in proizvodnja mesnih izdelkov) in vrtnin.
– Predelava ostalih kmetijskih proizvodov, zelišč in gozdnih sadežev.
– Predelava lesnih gozdnih sortimentov.
2. V novogradnjo, nakup in adaptacijo
objektov s pripadajočimi napravami in opremo za opravljanje ostalih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
3. V nakup dodatne strojne opreme za
opravljanje storitev s kmetijsko mehanizacijo, ki se na kmetijah izvaja kot dopolnilna
dejavnost.
4. V ureditev prostorov s pripadajočo opremo namenjenih neposredni prodaji kmetijskih pridelkov iz lastne primarne proizvodnje
oziroma kmetijskih proizvodov iz dopolnilne dejavnosti na kmetijah: prodajni prostor,
skladiščni prostor in razstavni prostor.
5. V adaptacijo gospodarskih objektov in
nakup pripadajoče opreme za zagotavljanje
pogojev o delovnem okolju v skladu s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu na
kmetijah.
Sredstva se ne dodelijo za:
– nakup ali zakup zemljišč;
– nakup rabljene opreme;
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
– stroške poslovanja (tudi stroški vzdrževanja in najema);
– bančne stroške, stroške garancij;
– stroške promocije;
– stroške za plačilo storitev arhitektov,
inženirjev in drugih svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakupe patentov in licenc, ki so neposredno
povezani z izvajanjem projekta, ki presegajo
12% upravičljivih stroškov.
b) Upravičenci
Upravičenci do sredstev so kmetije z
naslovom v Republiki Sloveniji in opravljajo
kmetijsko dejavnost v skladu z načeli dobre
kmetijske prakse.
c) Splošni pogoji:
1. Kmetija mora predložiti vlogo na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. K vlogi morajo biti priložene priloge
in dokazila, ki jih zahteva Javni sklad od
upravičenca in so navedene v točki e) in f)
tega razpisa ter na posameznem obrazcu
za prijavo.
2. Kmetija mora biti vpisana v register
kmetijskih gospodarstev, iz katerega je razviden nosilec kmetijskega gospodarstva.
3. Kmetija mora predložiti poslovni načrt,
izdelan v skladu z metodologijo Kmetijske
svetovalne službe, poslovni načrt mora biti
izdelan najmanj za čas izvajanja investicije
in za obdobje vračanja posojila (v poslovnem načrtu mora biti zajeta tudi osnovna
dejavnost).
4. Predložiti morajo dokazila o ﬁnančnem stanju upravičenca.
5. Registrirano morajo imeti dopolnilno
dejavnost oziroma morajo zagotoviti, da
bodo najpozneje ob zaključku investicije registrirali dopolnilno dejavnost pri ustreznem
upravnem organu.
6. Predložiti morajo gradbeno dokumentacijo in ustrezna dovoljenja, kolikor gre za
gradbene ukrepe.
7. Kmetija mora imeti v uporabi (v lasti,
najemu ali v zakupu) vsaj 3 ha primerljivih
kmetijskih zemljišč, veljavnost zakupne ali
najemne pogodbe mora biti najmanj do konca ekonomske dobe projekta.
8. Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
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– 1 ha njiv ali vrtov,
– ali 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih
sadovnjakov,
– ali 4 ha pašnikov,
– ali 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali
vinogradov oziroma hmeljišč,
– ali 0,2 ha zavarovanih prostorov pri
pridelavi vrtnin,
– ali 8 ha gozdov,
– ali 5 ha gozdnih plantaž,
– ali 6 ha močvirnih travnikov oziroma
drugih površin.
9. V prilogi javnega razpisa bodo določeni opravičljivi stroški in priznane investicijske
vrednosti za posamezno vrsto investicije.
10. Kadar gre za investicije v gospodarske objekte mora nosilec kmetijskega gospodarstva priložiti soglasje ostalih solastnikov.
11. Gradbeni ukrepi morajo biti izvedeni
v skladu s predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja.
12. Investicija mora ustrezati predpisanim veterinarsko-sanitarnim in okoljevarstvenim zahtevam.
13. Investicija je lahko začeta največ eno
leto pred objavo javnega razpisa in mora
biti zaključena v skladu z določili javnega
razpisa.
14. Kot začetek izvedbe investicije se
šteje prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih
sredstev.
15. V primeru fazne gradnje mora biti
delovna faza, ki je predmet podpore iz tega
javnega razpisa, začeta največ eno leto
pred objavo javnega razpisa in mora biti
zaključena v skladu z določili javnega razpisa, predhodna delovna faza, ki ni predmet
podpore iz tega javnega razpisa pa mora biti
zaključena najkasneje eno leto pred objavo
javnega razpisa.
16. Posojilna sredstva se dodelijo na
podlagi predračunov, izplačajo pa v skladu z deseto alineo točke 2 iz III. poglavja
javnega razpisa. Upoštevani bodo računi in
situacije, plačani največ 1 leto pred objavo
javnega razpisa.
17. Kmetijsko gospodarstvo mora zagotoviti razliko sredstev med dodeljenimi
sredstvi in dejansko vrednostjo investicije.
18. Upravičenec mora imeti za investicijo
zagotovljenih vsaj 25% v obliki lastnih sredstev, kar potrdi z ustrezno izjavo.
19. V prilogi javnega razpisa so določeni
opravičljivi stroški in priznane investicijske
vrednosti za posamezno vrsto investicije
(glej prilogi 2 in 3).
d) Posebni pogoji:
1. Glede vlagatelja zahtevka:
– Biti mora nosilec kmetijskega gospodarstva, kar mora biti razvidno iz obrazca
A »Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu«.
– Nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti stalno prebivališče na naslovu
kmetije.
– Nosilec kmetijskega gospodarstva
mora biti lastnik ali solastnik, oziroma mora
imeti kmetijo zakonito v najemu.
– Priložiti mora pooblastilo morebitnih
solastnikov kmetije, da ga pooblaščajo kot
vlagatelja vloge.
– Nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti:
· najmanj poklicno kmetijsko ali sorodno
agroživilsko izobrazbo ali
· katerokoli drugo poklicno izobrazbo in
triletne delovne izkušnje na kmetiji ali v posamezni kmetijski dejavnosti ali

· opravljen preizkus znanja iz kmetijske
dejavnosti po programu kmetijskih poklicnih
ali srednjih šol s posebnim poudarkom na
kmetijski dejavnosti, ki jo opravlja ali
· končano osnovno šolo in vsaj 5 let delovnih izkušenj na kmetiji ali v posamezni
kmetijski dejavnosti.
2. V primeru dodatne pomoči iz naslova
mladega kmeta:
– Mladi kmet mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva, biti mora mlajši od 40 let
in gre za njegov prvi prevzem.
– Kmetija je upravičena do pomoči le v
prvih petih letih po prevzemu in vzpostavitvi mladega kmeta kot nosilca kmetijskega
gospodarstva.
3. Za potrebe tega razpisa pridelovanje
vrtnin obsega dejavnosti, ki so v predpisih
o standardni klasiﬁkaciji dejavnosti navedene pod »01.12 Pridelovanje vrtnin, okrasnih
rastlin, semen in sadik« razen gojenje travne ruše za presajanje in pridobivanje sadik
sadnega drevja in trsnih cepljenk.
4. V primeru investicije v objekte oziroma
prostore namenjene predelavi mleka, mesa
in vrtnin, se podpirajo tudi investicije na katerih so ob vložitvi vloge že pričeli z deli, za
kar nosilec predloži izjavo oziroma.
e) Priloge
1. Originalni obrazec vloge.
2. Fotokopija dokumenta, da je kmetijsko
gospodarstvo zavedeno v register kmetijskih
gospodarstev ali kopija Obrazca A »Osnovni
podatki o kmetijskem gospodarstvu« za leto
2004. Fotokopija dokumenta, da je kmetija
vpisana v register kmetijskih gospodarstev.
3. Poslovni načrt investicije v skladu z
metodologijo Kmetijske svetovalne službe,
poslovni načrt mora biti izdelan najmanj za
čas izvajanja investicije in za obdobje vračanja posojila (v poslovnem načrtu mora biti
zajeta tudi osnovna dejavnost).
4. Kmetija mora priložiti dokazilo pristojnega organa (DURS), da ima vlagatelj
poravnane davke in prispevke, določene z
zakonom, ki ni starejše od 30 dni.
5. Dokazilo o registraciji dopolnilne dejavnosti oziroma zagotovilo, da bodo najpozneje ob zaključku investicije registrirali
dopolnilno dejavnost pri ustreznem upravnem organu.
6. Pravnomočno gradbeno dovoljenje ali
lokacijsko informacijo, če je to potrebno.
7. Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki
ima kmetijsko gospodarstvo v najemu ali
zakupu mora priložiti notarsko overjeno pogodbo o dolgoročnem najemu oziroma zakupu, ki mora biti sklenjena najmanj za čas
do konca ekonomske dobe projekta.
8. Če je upravičenec kmetija, mora nosilec kmetijskega gospodarstva priložiti potrdilo o stalnem prebivališču nosilca, ki ne sme
biti starejši od treh mesecev.
9. Kadar je upravičenec kmetija, mora
nosilec kmetijskega gospodarstva priložiti
pooblastilo morebitnih solastnikov kmetije,
da ga pooblaščajo kot vlagatelja vloge in
da se strinjajo z načrtovano investicijo, na
priloženem obrazcu.
11. Pri prijavi se predloži predračune ali
predpogodbe. Priložiti je potrebno potrdilo
o tehničnem prevzemu oziroma o zaključku
investicije, kjer je to potrebno. Upoštevani
bodo računi in situacije, ki so plačani največ
1 leto pred objavo javnega razpisa.
12. Dokazilo o izobrazbi (fotokopija dokumenta o najvišji doseženi izobrazbi).
– Kot dokazilo za delovne izkušnje se
mora priložiti fotokopijo delovne knjižice iz
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katere je razvidno kmečko zavarovanje ali
potrdilo upravne enote, da je nosilec kmetijskega gospodarstva živel na naslovu kmetije 3 leta oziroma 5 let (odvisno od razpisanega pogoja).
– V primeru opravljenega preizkusa
znanja iz kmetijske dejavnosti po programu
kmetijskih poklicnih ali srednjih šol s posebnim poudarkom na kmetijski dejavnosti, se
mora priložiti potrdilo o opravljenem preizkusu znanja.
13. Zemljiškoknjižni(e) izpisek(ke) zemljišč kmetije (ki ni starejši od 3 mesecev) in
posestni(e) list(e) star(e) največ 3 mesece
za celotno kmetijsko gospodarstvo.
14. V primeru, da solastništvo prijavitelja
na javni razpis še ni vknjiženo v zemljiški
knjigi se predloži fotokopija predloga vpisa
v zemljiško knjigo.
15. V primeru ekološke kmetije se mora
priložiti certiﬁkat, da je kmetija ekološka. Če
pa gre za integrirano pridelavo pa veljavno
potrdilo o integrirani pridelavi.
16. Dokazila o morebitnih pridobljenih
posojilih (kopije posojilnih pogodb).
17. Dokazila o obstoječih kreditnih obveznostih (izpis stanja morebitnih posojil ne
starejši od 45 dni).
18. Izjava upravičenca o zagotovitvi lastnih sredstev.
19. Izjava upravičenca ali je kmetijsko
gospodarstvo za isti namen za katerega
uveljavlja pridobitev sredstev že pridobilo
veljavno pomoč iz naslova ostalih javnih
sredstev RS. V primeru, da je kmetijsko
gospodarstvo že prejelo pomoč iz naslova
ostalih javnih sredstev RS pa mora kmetijsko gospodarstvo priložiti še odločbo o
odobritvi sredstev.
f) Dodatne priloge
1. V primeru dodatne pomoči iz naslova
mladega kmeta je kmetija upravičena do
pomoči v prvih petih letih po prevzemu. Zato
se kot dokazilo priloži kopijo notarsko overjene pogodbe o prevzemu ali kopijo pravnomočnega sklepa o dedovanju.
2. V primeru investicije v objekte oziroma prostore namenjeno predelavi mleka,
mesa in vrtnin, se mora priložiti izjavo o
začetih delih.
F – Prestrukturiranje kmetijskih zadrug
a) Predmet podpore (nameni dodeljevanja):
1. Naložbe v posodobitev poslovanja
kmetijskih zadrug:
– novogradnja ali adaptacija hlevov za
rejo govedi, prašičev, drobnice, perutnine in
konjev za rejo mesa;
– novogradnja ali adaptacija zavarovanih
prostorov s pripadajočo tehnološko opremo
in mehanizacijo. Za zavarovane prostore se
štejejo (steklenjaki, rastlinjaki, plastenjaki,
tuneli in tople grede);
– nakup, novogradnja ali adaptacija
proizvodno skladiščnih kapacitet s pripadajočo tehnološko opremo in mehanizacijo za
prevzem, pripravo, dodelavo in predelavo
kmetijskih proizvodov (vino, sadje, zelenjava, krompir, žito ter kmetijskih proizvodov iz mesa in mleka) iz primarne lastne
proizvodnje in primarne proizvodnje svojih
članov;
– nakup, novogradnja ali posodobitev:
· klavnih in predelovalnih obratov s pripadajočo tehnološko opremo za meso,
· predelovalnih obratov s pripadajočo
tehnološko opremo za mleko;
– nakup specialne kmetijske mehanizacije in opreme;
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– nakup kmetijskih zemljišč, kjer so pravnomočno zaključeni postopki denacionalizacije.
2. Naložbe, ki bodo povezane z dolgoročnim proizvodnim in poslovnim združevanjem
kmetijskih zadrug in njihovih združenj na
državni ali regionalni ravni z namenom:
a) izboljšanja splošnih storitev, kjer je
predmet podpore:
– soﬁnanciranje programov za vzpostavitev novih sodobnih pridelovalnih tehnologij
kmetijske proizvodnje oziroma predelave ter
priprave kmetijskih proizvodov in izdelkov
za trg,
– soﬁnanciranje sistemov za zagotavljanje proizvodnje proizvodov višje kakovosti
s speciﬁčnimi lastnostmi,
– soﬁnanciranje v programe sledljivosti
porekla kmetijskih pridelkov in izdelkov;
b) izboljšanja organiziranosti medsebojnega poslovnega sodelovanja:
– nakup računalniške strojne in programske opreme,
– investicije v nakup ali adaptacijo poslovnih prostorov s pripadajočo opremo.
Sredstva za namen F tega javnega razpisa se ne dodelijo za:
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– investicije v povečevanje kapitalskega
in solastniškega deleža v podjetjih,
– investicije v nakup, novogradnjo ali
adaptacijo predelovalnih obratov za predelavo žit in proizvodnjo žitnih izdelkov, proizvodnjo rastlinskih in živalskih olj in maščob,
predelavo jajc in proizvodnjo drugih živil,
razen sladkorja, proizvode, ki posnemajo ali
nadomeščajo mleko ali mlečne izdelke,
– investicije v vzpostavitev zavarovanih
prostorov za proizvodnjo okrasnih rastlin in
rezanega cvetja,
– investicije na ravni trgovine,
– investicije v nakup ali zakup gradbenih
zemljišč,
– investicije v napravo in obnovo namakalnih sistemov,
– investicije v nakup, najem in adaptacijo
skladiščnih prostorov za repromaterial,
– soﬁnanciranje v usposabljanje oseb za
zagotavljanje strokovno tehnične pomoči,
– stroške za plačilo storitev arhitektov,
inženirjev in drugih svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakupe patentov in licenc, ki so neposredno
povezani z izvajanjem projekta in presegajo
12% upravičljivih stroškov.
b) Upravičenci
Kmetijske zadruge, registrirane za kmetijsko dejavnost s sedežem v Republiki
Sloveniji, in pravne osebe, ki so v večinski zadružni lasti, s sedežem v Republiki
Sloveniji, registrirane za kmetijsko dejavnost, prodajo kmetijskih proizvodov na domačem in tujem trgu ter za oskrbo kmetijskih zadrug.
c) Splošni pogoji:
– kmetijske zadruge morajo predložiti
vlogo na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. K vlogi morajo biti priložene priloge in dokazila, ki jih zahteva Javni
sklad od upravičenca in so navedene na
posameznem obrazcu za prijavo;
– predložitev investicijskega programa v
skladu s predpisi, ki urejajo enotno metodologijo za izdelavo programov za javna naročila
investicijskega značaja, oziroma investicijski
program poslovnega in kapitalskega povezovanja, ki mora izkazovati ekonomsko upravičenost oziroma konkurenčnost pridelave;
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– pri naložbah, za katere presoja vplivov
na okolje (PVO) ni obvezna, mora vlagatelj
predložiti strokovno oceno, pripravljeno v
skladu z predpisi, ki obravnavajo posamezne oblike obremenjevanja okolja (iz strokovne ocene mora biti razvidno, ali investicija
in na kakšen način povzroča obremenitev
okolja; v primeru, da investicija predstavlja
obremenitev okolja, mora strokovna ocena
vsebovati tudi ukrepe za njeno preprečevanje ali zmanjšanje);
– predložitev zadnjega revizijskega
mnenja in letnega poročila predhodnega
poslovnega leta;
– predložitev gradbene dokumentacije
oziroma ustrezna dovoljenja, kolikor gre za
gradbene ukrepe;
– upravičenec mora zagotoviti razliko
med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo naložbe;
– upravičenec ni v stečajnem postopku,
postopku likvidacije ali prisilni poravnavi;
– po zaključeni naložbi mora investicija
ustrezati veterinarsko-sanitarnim in okoljevarstvenim zahtevam;
– investicija je lahko začeta največ eno
leto pred objavo javnega razpisa;
– v primeru fazne gradnje mora biti delovna faza, ki je predmet podpore iz tega
namena, začeta največ eno leti pred objavo
javnega razpisa in mora biti zaključena v
skladu z določili javnega razpisa, predhodna
delovna faza, ki ni predmet podpore iz tega
namena, pa mora biti zaključena najkasneje
eno leto pred objavo javnega razpisa;
– upravičenec mora imeti za investicijo
zagotovljenih najmanj 25% v obliki lastnih
sredstev;
– posojilna sredstva se dodelijo na podlagi predračunov, izplačajo v skladu z deseto
alineo točke 2 iz III. poglavja javnega razpisa.
Upoštevani bodo računi in situacije, plačani
največ 1 leto pred objavo javnega razpisa;
– upravičenec mora zagotoviti razliko
sredstev med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo investicije;
– v prilogi javnega razpisa so določeni
opravičljivi stroški (Priloga 6).
d) Posebni pogoji
I. V primeru prve točke namenov dodeljevanja sredstev kmetijskim zadrugamNaložbe v posodobitev poslovanja kmetijskih zadrug tega javnega razpisa mora upravičenec še dodatno izpolnjevati naslednje
pogoje:
1. za naložbe v hleve:
– za živinorejsko proizvodnjo mora kmetijsko gospodarstvo po končanju naložbe zagotoviti dovolj kmetijskih površin za porabo
živalskih izločkov, in sicer za rejo prašičev
in perutnine največ 2 glavi velike živine/
ha (v nadaljnjem besedilu: GVŽ/ha) ter za
rejo govedi, drobnice in konjev največ 2,5
GVŽ/ha;
– za preračun posameznih vrst in kategorij živali v GVŽ se upošteva količnik iz
obrazca »B-Osnovni podatki o kmetijskem
gospodarstvu za leto 2002-stalež živali«;
– če kmetijsko gospodarstvo nima urejenih zadostnih zmogljivosti za hrambo živalskih gnojil in s programom prestrukturiranja
tega problema ne rešuje, ni upravičeno do
podpor iz tega razpisa;
– investicije v rejo drobnice se podpirajo
le na območjih z omejenimi dejavniki za
kmetijsko proizvodnjo;
– investicije v rejo govedi, prašičev, perutnine in konj za rejo mesa se podpirajo na
celotnem območju Republike Slovenije;
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2. za naložbe v vzpostavitev zavarovanih prostorov (steklenjaki, rastlinjaki, plastenjaki, tuneli in tople grede) s pripadajočo
tehnološko opremo in mehanizacijo, mora
upravičenec zagotoviti, da ima v lasti, oziroma v dolgoročnem zakupu (nad 10 let),
minimalno 5 ha primerljivih kmetijskih zemljišč in da bo izvajal proizvodnjo pridelavo
vrtnin v okviru standardne klasiﬁkacije dejavnosti št. 01.12.; za potrebe tega razpisa
se za 1 ha primerljivih kmetijskih zemljišč
šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov,
– 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih
sadovnjakov,
– 4 ha pašnikov,
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov oziroma hmeljišč,
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin,
– 8 ha gozdov,
– 5 ha gozdnih plantaž ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin;
3. za nakup proizvodno skladiščnih kapacitet za vino, sadje, zelenjava, krompir,
žito, mesa in mleka s pripadajočo opremo
se dodelijo sredstva samo v primeru, ko ima
proizvodno skladiščni objekt pravnomočno
zaključen postopek denacionalizacije in je
predmet prodaje;
4. za nakup klavnih in predelovalnih obratov s pripadajočo tehnološko opremo za
meso in predelovalnih obratov za mleko
mora upravičenec predložiti dokazilo, da je
obrat vpisan v register, ki ga vodi veterinarska uprava. Upravičenec se z nakupom
obrata s pripadajočo opremo pogodbeno
zavezuje, da bo objekt ostajal v lastništvu
upravičenca še nadaljnjih 5 let po zaključeni
naložbi;
5. za nakup specialne kmetijske mehanizacije in opreme, vrednost le-te ne sme presegati 35% upravičljivih stroškov, seznam
specialne kmetijske mehanizacije in opreme
za sadjarstvo, vinogradništvo, hmeljarstvo,
vrtnarstvo in poljedelstvo je naveden v prilogi 7 tega razpisa;
6. za nakup kmetijskih zemljišč morajo
upravičenci imeti lastno kmetijsko proizvodnjo na zemljiščih, kjer so končani postopki denacionalizacije in so ta zemljišča
predmet prodaje; vrednost nakupa ne sme
presegati 30% upravičljivih stroškov.
II. V primeru druge točke namenov dodeljevanja sredstev kmetijskim zadrugamdolgoročno proizvodno in poslovno združevanje kmetijskih zadrug tega javnega razpisa mora upravičenec še dodatno predložiti:
– program, ki opredeljuje izboljšanje
splošnih storitev za obdobje 5 let, oziroma
mora naložba izkazovati racionalno rabo,
– dolgoročno pogodbo (za obdobje najmanj 5 let), ki zavezuje podpisane stranke
k poslovno – proizvodnemu povezovanju
in sodelovanju na trgu oziroma po spojitvi
zadrug,
– program iz katerega je razvidno, da
upravičenec vzpostavlja novo tehnologijo
proizvodnje, oziroma predelavo in pripravo
kmetijskih proizvodov in izdelkov za trg,
– potrdila oziroma pogodbe za zagotavljanje prodajnih možnosti kmetijskih pridelkov in izdelkov,
– dokazilo, da je postopek denacionalizacije pravnomočno zaključen, v primeru ko
gre za nakup poslovnih prostorov s pripadajočo opremo in so poslovni prostori predmet
prodaje.
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e) Priloge
– Originalni obrazec vloge.
– Izjava vlagatelja o resničnosti navajanja podatkov, možnosti sklenitve pogodbe in
nekaznovanosti vodilnih delavcev (razpisni
obrazec št. 1).
– Izjava vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji, merili, vzorcem pogodbe ter o
zagotovitvi lastnih sredstev (razp.obr.št. 2).
– Dokazila o registraciji vlagatelja:
1. Originalni izpisek iz sodnega registra.
2. Registracijske listine, obrtna dovoljenja ali priglasitvena listina.
3. Odločba o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti.
– Dokazila o ﬁnančnem stanju vlagatelja:
1. Kopije bilanc stanja na dan 31. 12.
2002 in 31. 12. 2003 ter bilanci uspeha za
leti 2002 in 2003.
2. Zadnje revizijsko mnenje.
3. Letno poročilo predhodnega poslovnega leta.
4. Originalno dokazilo pristojnega organa
(DURS), da ima vlagatelj poravnane davke
in prispevke določene z zakonom oziroma
dokazilo o stanju obveznosti, ki ni starejše
od 30 dni.
5. Originalno dokazilo pristojnega sodišča, da vlagatelj ni v stečajnem postopku,
postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
ki ni starejše od 30 dni.
6. Dokazila o pridobljenih posojilih (kopija pogodb, stanje kreditov).
– Dokazila o ﬁnančnem pokritju investicije:
1. izjava banke oziroma druge ﬁnančne
institucije, da ima investitor zaprto ﬁnančno
konstrukcijo (z obvezno navedbo višine investicije in virov ﬁnanciranja).
2. Kreditne (pred)pogodbe za morebitni
preostali delež.
3. Kopije pogodb o medsebojnem sodelovanju, povezovanju z vključenimi kmetijskimi zadrugami.
– Izjava investitorja o dodeljenih sredstvih iz proračuna Republike Slovenije – izjava o drž. pomoči (razpisni obrazec št. 3).
– Originalni zemljiškoknjižni izpisek in
posestni list, ki nista starejša od treh mesecev.
– Overjena kopija pogodbe o najemu, če
vlagatelj ni lastnik objekta.
– Pravnomočno gradbeno dovoljenje
oziroma lokacijsko informacijo (pred 1. 1.
2003: pravnomočna odločba o priglasitvi
del) v primeru, če gradbeno dovoljenje ni
potrebno.
– Soglasje pristojne veterinarske službe
o skladnosti investicije s predpisanimi zahtevami na veterinarsko sanitarnem področju
kolikor se investicija nanaša na gradnjo objektov za rejo oziroma predelavo živil živalskega izvora.
– Strokovno oceno oziroma presojo vplivov na okolje.
– Za investicijo izdelan investicijski program, izdelan v skladu s predpisi, ki urejajo
enotno metodologijo za izdelavo programov
za javna naročila investicijskega značaja
oziroma investicijski program poslovnega in
kapital. Povezovanja.
– Računi, predračuni, pogodbe o nakupu
opreme oziroma premičnin in nepremičnin,
situacije.
– Izvedeniško mnenje zapriseženega
sodnega cenilca o dejanski vrednosti objekta, v primeru nakupa nepremičnine.
Dodatna obvezna dokazila za posamezen namen:

A) Naložbe v hleve
1. Dokazila o zagotovitvi potrebnih kmetijskih površin za porabo živalskih izločkov in
zmogljivosti za hrambo živalskih gnojil.
B) Vzpostavitev zavarovanih prostorov
1. Dokazila o zagotovitvi minimalnih (5
ha) primerljivih kmetijskih zemljišč (v lasti ali
dolgoročnem zakupu – nad 10 let).
C) Nakup proizvodno skladiščnih kapacitet
1. Dokazilo o pravnomočno zaključenem
postopku denacionalizacije.
D) Nakup klavnih in predelovalnih obratov za meso in mleko
1. Dokazilo, da je obrat vpisan v register,
ki ga vodi veterinarska uprava.
2. Pravno obvezujoča izjava, da bo objekt še nadaljnjih 5 let po zaključeni naložbi
ostal v lasti vlagatelja.
E) Poslovno in proizvodno združevanje
1. Program, ki opredeljuje izboljšanje
splošnih storitev za obdobje 5 let oziroma,
da naložba izkazuje racionalno rabo.
2. Dolgoročna pogodba za obdobje najmanj 5 let, ki zavezuje podpisane stranke
k poslovno – proizvodnemu povezovanju
in sodelovanju na trgu oziroma po spojitvi
zadrug.
3. Potrdila oziroma pogodbe za zagotavljanje prodajnih možnosti kmetijskih pridelkov in izdelkov.
4. V primeru nakupa poslovnih prostorov
s pripadajočo opremo je potrebno predložiti
tudi dokazilo, da je postopek denacionalizacije pravnomočno zaključen.
III. Finančni pogoji
1. Deleži posameznih sredstev:
a) Namen A1 in A2
Delež sredstev za investicije iz namena
A1 in A2, razen za nakup kmetijske mehanizacije in nakupa dodatne strojne opreme za
opravljanje storitev za kmetijsko dejavnost
lahko znaša do 50% priznane vrednosti investicije, in sicer:
– 50% povratnih sredstev na območjih
z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost in
– 40% povratnih sredstev na ostalih območjih.
V primeru pomoči mladim kmetom lahko
znaša delež sredstev za investicije iz namena A1 in A2, razen za nakup kmetijske
mehanizacije ter nakup dodatne strojne opreme, do 60% priznane vrednosti investicije,
in sicer:
– 60% povratnih sredstev na območjih
z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost in
– 50% povratnih sredstev na ostalih območjih.
Delež povratnih sredstev za nakup kmetijske mehanizacije (A1) in za nakup dodatne strojne opreme za opravljanje storitev
s kmetijsko mehanizacijo (A2) znaša 30%
nabavne vrednosti, ne glede na območje
oziroma status nosilca kmetijskega gospodarstva.
Skupna vrednost investicij, načrtovanih v okviru poslovnega načrta oziroma investicijskega programa, mora znašati vsaj
5,000.000 SIT (brez DDV).
Kmetije, ki pridobijo več kot 8,000.000
SIT sredstev po tem razpisu, morajo voditi
knjigovodstvo in spremljati rezultate gospodarjenja po FADN metodologiji vsaj še 5 let
po končani investiciji (velja za A1).
Kmetijsko gospodarstvo lahko pridobi
za investicije po tem javnem razpisu vsaj
1,000.000 SIT in sicer za namen A1 največ
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60,000.000 SIT posojilnih sredstev ter za
namen A2 največ 30,000.000 SIT posojilnih
sredstev.
Če je kmetijsko gospodarstvo za isti namen, za katerega uveljavlja pridobitev sredstev po tem razpisu, že pridobilo državno
pomoč iz naslova ostalih javnih sredstev
Republike Slovenije, potem skupna višina
dodeljenih državnih pomoči ne sme presegati 50% upravičljivih stroškov na območjih z
omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
oziroma 40% upravičljivih stroškov na ostalih
območjih. Če gre za investicije mladih kmetov, potem skupna višina dodeljenih državnih
pomoči ne sme presegati 55% upravičljivih
stroškov na območjih z omejenimi možnostmi
za kmetijsko dejavnost oziroma 45% upravičljivih stroškov na ostalih območjih. V primeru
povratnih sredstev državno pomoč predstavlja
razlika med obrestmi po referenčni obrestni
meri in dejansko plačanimi obrestmi.
b) Namen F
Delež dodeljenih sredstev za investicije
iz prve, druge, tretje pete in šeste alinee
prve točke namenov dodeljevanj za projekte
F tega javnega razpisa – Naložbe v posodobitev poslovanja kmetijskih zadrug, drugega
poglavja (II) tega razpisa, lahko znaša do
60% upravičljivih stroškov na območjih z
omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost oziroma do 50% upravičljivih stroškov
na ostalih območjih.
Delež dodeljenih sredstev za investicije
iz četrte alinee prve točke namenov dodeljevanj za projekte F tega javnega razpisaNaložbe v posodobitev poslovanja kmetijskih zadrug lahko znaša do 60% upravičljivih stroškov.
V primeru dolgoročnega poslovno-proizvodnega povezovanja in združevanja kmetijskih zadrug ter njihovih združenj na državni ali regionalni ravni znaša delež dodeljenih sredstev največ do 60% upravičljivih
stroškov.
Upravičenec lahko pridobi vsaj 6,000.000
SIT za naložbe v posodobitev poslovanja
kmetijskih zadrug oziroma vsaj 4,000.000
SIT za naložbe v okviru dolgoročno proizvodno – poslovnega združevanja kmetijskih
zadrug in njihovih združenj na državni ali
regionalni ravni.
Če je upravičenec za isti namen, za katerega uveljavlja pridobitev sredstev po tem
členu, že pridobil državno pomoč iz naslova
ostalih javnih sredstev Republike Slovenije,
potem skupna višina dodeljenih državnih
pomoči ne sme presegati:
– 50% upravičljivih stroškov za naložbe
v primarno kmetijsko pridelavo na območjih
z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost oziroma 40% upravičljivih stroškov na
ostalih območjih,
– 50% upravičljivih stroškov za naložbe v
nakup, novogradnja ali posodobitev klavnih
obratov ali predelovalnih obratov za mleko
ali meso.
V primeru povratnih sredstev državno
pomoč predstavlja razlika med obrestmi po
referenčni obrestni meri in dejansko plačanimi obrestmi.
2. Posojilni pogoji:
– Odplačilna doba posojila do 15 let, obrestna mera EURIBOR+1,0%, največ petletni moratorij na odplačevanje posojila, ki
se mu lahko upravičenec odpove, obresti v
času moratorija niso subvencionirane in se
mesečno plačujejo.
– Posojila se dodeljujejo v tolarjih z valutno klavzulo v EUR.

Št.

– Doba odplačevanja posojila ne more
biti daljša od ekonomske dobe projekta.
– Minimalna višina odobrenega posojila
je 1 mio SIT za namene A1 in A2 oziroma 4
mio za namen F.
– Posojila do 2 mio SIT upravičenec praviloma zavaruje pri zavarovalnici.
– Posojila nad 2 mio SIT upravičenec
praviloma zavaruje z vpisom hipoteke na
premoženje ali z drugim, temu instrumentu
enakovrednim jamstvom. Dokaz o vrednosti
zavarovanj mora na svoje stroške predložiti
prosilec.
– O ustreznosti zavarovanj odloča izključno sklad.
– Zavarovanje posojila mora biti veljavno
še najmanj dva meseca po zapadlosti zadnjega obroka.
– Upravičenec mora imeti poravnane
vse svoje zapadle obveznosti do javnega
sklada.
– Črpanje posojila Javnega sklada je dokumentarno, lahko kot refundacija računov,
ki niso starejši več kot eno leto od objave
tega javnega razpisa, lahko pa se vrši na
podlagi predložitve ustreznih še neplačanih
računov oziroma gradbenih situacij, za plačilo katerih se odobrena sredstva nakažejo
na transakcijski račun izvajalca oziroma dobavitelja. Upravičenec lahko v obliki gotovine porabi največ 20% dodeljenih sredstev,
a ne več kot 400.000 SIT.
– Za nakazilo sredstev se upoštevajo računi brez DDV.
– Rok sklenitve pogodbe je do 2,5 meseca od vročitve sklepa o odobritvi projekta
upravičencu. Rok črpanja odobrenih sredstev je do 2,5 meseca od dneva sklenitve
pogodbe.
– Če upravičenec, ki so mu sredstva
odobrena, ne bo pristopil k podpisu pogodbe z Javnim skladom oziroma pooblaščeno
banko v roku, določenem v sklepu, se bo
štelo, da je upravičenec enostransko odstopil od zahteve za soﬁnanciranje investicije in sklenitve pogodbe. Ravno tako se
bo smatralo, da je upravičenec enostransko
odstopil od zahteve za soﬁnanciranje investicije in odobrenih sredstev, kolikor ne bo v
roku, določenem v sklepu dostavil ustrezne
dokumentacije za črpanje sredstev. Pozitivni
sklep upravičenca, ki ne izpolni teh pogojev,
se na podlagi 19. člena Splošnih pogojev
zavrže.
3. Drugi pogoji:
– Priznana vrednost projekta, od katere
se obračuna ﬁnančna pomoč, je skupni seštevek vseh priznanih stroškov projekta, ki
se priznajo največ do višine, ki so določeni
z najvišjimi vrednostmi na enoto za posamezno vrsto investicije. Seznam najvišjih
priznanih vrednosti na enoto za posamezno
vrsto investicije je določen v Prilogi 2 in 3
tega razpisa-namen A.
IV. Omejitve
1. Upravičenci lahko pridobijo sredstva
za isto investicijo samo iz enega namena
po tem razpisu.
2. Sredstva se ne dodelijo upravičencu,
ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za
pridobitev sredstev po tem razpisu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali
sredstva Evropske unije. Skupna višina dodeljenih javnih sredstev Republike Slovenije
ne sme presegati višine dovoljene državne
pomoči za posamezen namen naveden v
tem javnem razpisu.
3. Spodbude so praviloma lahko namenjene za isti projekt največ enkrat, izplačilo pa
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je lahko v tranšah, lahko pa se poteguje za
isti namen ponovno, če skupna višina že dodeljenih sredstev ne presega zgornjo mejo
deleža spodbud v upravičenih stroških.
4. Sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije.
V. Merila za ocenjevanje vlog
Za namen A1 in A2:
Merila za izbor so:
– regionalni vidik lokacije investiranja
(stopnja ogroženosti območja, stopnja brezposelnosti, obmejno ali drugo varovano območje, vključenost projekta v širše celovite
programe);
– tržni in ekonomski elementi projekta
(tržni elementi projekta, konkurenčna sposobnost proizvodov in storitev, ocena ﬁnančne uspešnosti projekta, interna stopnja donosnosti projekta);
– izvedljivost investicije (kreditna sposobnost investitorja, boniteta investitorja,
ekološka ustreznost investicije, ocena organizacijske sposobnosti investitorja).
Uporaba meril:
– pri regionalnem vidiku lokacije investiranja se lahko doseže največ 45 točk;
– pri tržnih in ekonomskih elementih projekta se lahko doseže največ 30 točk
– pri oceni izvedljivost investicije se lahko pridobi največ 25 točk Podrobnejša opredelitev se nahaja v razpisni dokumentaciji
za namen A.
Vsa merila bodo točkovana od 1 do 100.
Za dodelitev sredstev mora vloga doseči
najmanj 51 točk. Prednost pri izbiri bodo
imeli projekti, ki dobijo višje število točk do
porabe sredstev.
Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju dosegli isto število točk, bodo imeli prednost
pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje
število točk po naslednjem vrstnem redu
sledečih meril za izbor vlog:
1. regionalni vidik lokacije investiranja,
2. tržni in ekonomski elementi projekta,
3. ocena izvedljivosti investicije.
Za namen F
Merila za izbor so:
– regionalni vidik lokacije investiranja
(stopnja ogroženosti območja, stopnja brezposelnosti, obmejno ali drugo varovano območje, vključenost projekta v širše celovite
programe);
– tržni in ekonomski elementi projekta
(tržni elementi projekta, konkurenčna sposobnost proizvodov in storitev, ocena ﬁnančne uspešnosti projekta, interna stopnja donosnosti projekta);
– izvedljivost investicije (kreditna sposobnost investitorja, boniteta investitorja,
ekološka ustreznost investicije, ocena organizacijske sposobnosti investitorja).
Uporaba meril:
– pri regionalnem vidiku lokacije investiranja se lahko doseže največ 45 točk;
– pri tržnih in ekonomskih elementih projekta se lahko doseže največ 30 točk;
– pri oceni izvedljivost investicije se lahko pridobi največ 25 točk;
Podrobnejša opredelitev se nahaja v razpisni dokumentaciji za namen F.
Vsa merila bodo točkovana od 1 do 100.
Za dodelitev sredstev mora vloga doseči
najmanj 51 točk. Prednost pri izbiri bodo
imeli projekti, ki dobijo višje število točk do
porabe sredstev.
VI. Rok in način prijave
1. Rok za vložitev prijav je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do vključno
31. 12. 2004. V prvi rok odpiranja se bodo
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uvrstile vloge, ki bodo oddane osebno ali priporočeno na pošti do vključno 30. 10. 2004.
Kolikor bodo sredstva še na razpolago, se
bodo uvrstile v drugi rok odpiranja vloge,
ki bodo oddane osebno ali priporočeno na
pošti do vključno 31. 12. 2004.
Vlagatelji vlogo (obrazec z vsemi prilogami) vložijo v eno kuverto in jo pošljejo s
priporočeno pošto na naslov: Javni sklad
RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Škrabčev trg
9a, 1310 Ribnica.
Javni sklad bo enakovredno obravnaval vse popolne vloge, ki bodo prispele do
predpisanega roka na naslov: Javni sklad
RS za regionalni razvoj, Škrabčev trg 9a,
1310 Ribnica. Kuverte morajo biti označene
z oznako: »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo« s
pripisom za namen A oziroma namen F.
2. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani Javnega sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja: http://www.rdf-sklad.si
oziroma se pridobi po elektronski pošti:
rdf.sklad@siol.net.
Razpisna dokumentacija se lahko pridobi
tudi na sedežu Javnega sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slo-
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venskega podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310
Ribnica, do zaključka razpisa, vsak delovni
dan od 9. do 12. ure.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na Javnem skladu,
kontaktna oseba Franc Florjančič in Katja
Zgonc, tel. 01/83-61-953, vsak delavnik med
9. in 12. uro.
3. Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklenitve pogodbe in vodenja
posojila bremenijo upravičenca. Upravičenci,
ki jim bodo sredstva odobrena, bodo sklepali pogodbo o dodelitvi sredstev z pooblaščeno banko. Višina stroškov bo navedena v
razpisni dokumentaciji.
4. Javni sklad lahko od prosilca zahteva
dodatno dokumentacijo oziroma na svoje
stroške preverja dokumentacijo oziroma naroči strokovno mnenje o projektu.
VII. Obravnava vlog in postopek odobritve
1. Odpiranje vlog ni javno. Predlog za
odločanje bo pripravila skupna strokovna
komisija, ki jo bo imenovala Uprava javnega sklada. O dodelitvi posojil bo odločala
Uprava Javnega sklada.
2. Prosilce, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku 14 dni od odpiranja
pisno pozvala, da jih dopolnijo v zahteva-

nem roku. Vloge, ki jih vlagatelj v roku 8
dni od dneva prejema obvestila ne dopolni,
bodo kot nepopolne zavržene.
3. Vloge, ki bodo prispele prepozno,
bodo zavržene.
4. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
5. Vloge, ki se uvrstijo v nižji prioritetni
razred oziroma pod prag razpisanih sredstev, se kot neutemeljene zavrnejo.
6. Vloge, katerih vlagatelji nimajo poravnanih zapadlih neplačanih obveznosti do
javnega sklada, se zavržejo.
5. Upravičenci bodo o obravnavi vlog
pisno obveščeni s sklepom. Zoper sklep
Javnega sklada ni pritožbe.
6. Javni sklad bo spremljal namensko
porabo sredstev pri upravičencu. Če bo
Javni sklad ugotovil, da sredstva niso bila
uporabljena za namen, za katerega so bila
dodeljena ali da so bila sredstva odobrena
na podlagi neresničnih podatkov, ima pravico takoj zahtevati od upravičenca vračilo
sredstev v enkratnem znesku. Upravičenec
bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
dneva nakazila do dneva vračila po zakonu
o predpisani obrestni meri ter zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 56/03, 135/03).

PRILOGA 1: Seznam kmetijske mehanizacije
1. HRIBOVSKA MEHANIZACIJA
Traktorji na štirikolesni pogon in zaviranje, min 40 kW
Gorski traktorji (traktor – dvoosna kosilnica, ali traktorji z obrnljivim
krmilnim mehanizmom)
Gorske motorne kosilnice
Stroji za spravilo sena gorske izvedbe (obra�alniki, zgrabljalniki,
nakladalne prikolice)
Gorski transporterji in nadgradnje za transporterje
2. DVORIŠ�NA MEHANIZACIJA
Mešalno krmilne prikolice
Mlini in mešalnice za krmo
Prevozno stojalo za govedo
Puhalniki in drugi transporterji krme-oprema senika
Stroji in naprave za razdeljevanje krme-hlev
Stroji za odvzem in pokladanje krme
3. SPECIALNA KMETIJSKA MEHANIZACIJA
Stroji za setev
Stroji za obdelavo tal
Stroji za nego in varstvo rastlin
Stroji za gnojenje
Stroji za spravilo
Stroji za sušenje
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PRILOGA 2: Šifrant investicij in najvišje priznane orientacijske vrednosti na enoto za
posamezne vrste investicij, ki so predmet podpore v sklopu namena A:
Vrsta investicije

Najvišja priznana orientacijska
vrednost na enoto za novogradnjo

Najvišja priznana orientacijska
vrednost na enoto za adaptacijo

1. PRIMARNA KMETIJSKA PRIDELAVA

A. Investicije s podro�ja novogradnje ali obnove hlevov, vklju�no z objekti za
skladiš�enje gnoja oziroma gnojevke in nakupom hlevske opreme
Hlevi za mle�no prirejo
od tega samo nakup hlevske
opreme
od tega samo objekti za
skladiš�enje gnoja oziroma
gnojevke
Hlevi za mesno prirejo
od tega samo nakup hlevske
opreme
od tega samo objekti za
skladiš�enje gnoja oziroma
gnojevke

Hlevi za rejo plemenskih svinj
samo nakup hlevske opreme
samo objekti za skladiš�enje
gnoja oziroma gnojevke
Hlevi
za
rejo
praši�ev
pitancev
samo nakup hlevske opreme
samo objekti za skladiš�enje
gnoja oziroma gnojevke
Hlevi za mle�no prirejo
od tega samo nakup hlevske
opreme
od tega samo objekti za
skladiš�enje gnoja oziroma
gnojevke
Hlevi za mesno prirejo
od tega samo nakup hlevske
opreme
od tega samo objekti za
skladiš�enje gnoja

GOVEDOREJA
1.000.000 SIT/stojiš�e
350.000 SIT/stojiš�e

500.000 SIT/stojiš�e
200.000 SIT/stojiš�e

14.000 SIT/m3

10.000 SIT/m3

500.000 SIT/stojiš�e
150.000 SIT/stojiš�e

300.000 SIT/stojiš�e
150.000 SIT/stojiš�e

14.000 SIT/m3

10.000 SIT/m3

PRAŠI�EREJA
400.000 SIT/stojiš�e
100.000 SIT/stojiš�e
14.000 SIT/m3

250.000 SIT/stojiš�e
100.000 SIT/stojiš�e
10.000 SIT/m3

140.000 SIT/stojiš�e

90.000 SIT/stojiš�e

40.000 SIT/stojiš�e
14.000 SIT/m3

40.000 SIT/stojiš�e
10.000 SIT/m3

REJA DROBNICE
180.000 SIT/stojiš�e
60.000 SIT/stojiš�e

120.000 SIT/stojiš�e
60.000 SIT/stojiš�e

14.000 SIT/m3

10.000 SIT/m3

135.000 SIT/stojiš�e
45.000 SIT/stojiš�e

90.000 SIT/stojiš�e
45.000 SIT/stojiš�e

14.000 SIT/m3

10.000 SIT/m3

REJA KONJ ZA MESO
Hlevi za rejo kobil in žrebet
700.000 SIT/stojiš�e
od tega samo nakup hlevske 100.000 SIT/stojiš�e
opreme
PERUTNINARSTVO
Hlevi za prirejo jajc na 59.725 SIT/m2
kmetijah
od tega samo nakup hlevske 15.500 SIT/ m2
opreme
Hlevi za rejo brojlerjev na 40.000 SIT/ m2
kmetiji

500.000 SIT/stojiš�e
100.000 SIT/stojiš�e
42.661 SIT/ m2
15.500 SIT/ m2
24.000 SIT/ m2
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od tega samo nakup hlevske 12.000 SIT/ m2
opreme
Hlevi za rejo puranov in ostale 42.000 SIT/ m2
perjadi
od tega samo nakup nove
15.000 SIT/ m2
opreme

Najvišja priznana orientacijska
vrednost na enoto za adaptacijo

12.000 SIT/ m2
27.300 SIT/ m2
15.000 SIT/ m2

B. Investicije v novogradnjo ali obnovo pomožnih objekte na kmetijah, vklju�no s
pripadajo�o notranjo opremo
OBJEKTI ZA KRMO

1. Stolpni silos
16.000 SIT/m3
2. Stolpni silos –CO2
18.000 SIT/m3
3. Koritasti silos
8.000 SIT/m3
4. Skladiš�e za krmo brez 15.000 SIT/m3
notranje opreme
5. Notranja oprema za 10.000 SIT/ m3
skladiš�e za krmo
2. OBJEKTI ZA ODPADNE VODE
Greznica
ali
individualna 18.000 SIT/m3
�istilna naprava

/
/
/
8.000 SIT/m3
10.000 SIT/ m3
12.000 SIT/m3

C. Investicije v postavitev ali adaptacijo objektov oziroma prostorov namenjenih
predelavi mleka na planšarijah vklju�no s pripadajo�o opremo
PROIZVODNI OBJEKTI
Sirarna
8.000.000 SIT/objekt
Od
tega samo
sirarska 2.000.000 SIT/objekt
oprema
Prostor za skladiš�enje in 4.000.000 SIT/objekt
zorenje sira skupaj s opremo
OBJEKTI ZA ODPADNE VODE
Greznica
ali
individualna 22.000 SIT/m3
�istilna naprava
BIVALNI OBJEKTI
Stan
8.000.000 SIT/objekt
Od tega samo oprema
2.000.000 SIT/objekt

4.000.000 SIT/objekt
2.000.000 SIT/objekt
2.000.000 SIT/objekt
16.000 SIT/m3
4.000.000 SIT/objekt
2.000.000 SIT/objekt

D. Naložbe v novogradnjo ali obnovo objektov oziroma prostorov vklju�no s
pripadajo�o opremo namenjenih pridelavi medu in ostalih �ebeljih proizvodov ter vzreji
�ebeljih matic in pripravi teh proizvodov za trg
Objekti oz. prostori za skladiš�enju medu in ostalih �ebeljih proizvodov
Skladiš�e
in
oprema
Samo oprema

pripadajo�a 10.000 SIT/�ebeljo družino

10.000 SIT/�ebeljo družino

5.000 SIT/ �ebeljo družino

5.000 SIT/ �ebeljo družino

Objekti oz. prostori za dodelavo in to�enje medu

Objekt s pripadajo�o opremo 3.500.000 SIT/objekt
Oprema
1.500.000 SIT/objekt

3.500.000 SIT/objekt
1.500.000 SIT/objekt

Objekti oz. prostori za vzrejo �ebeljih matic

Objekt s pripadajo�o opremo 4.000 SIT/plemensko enoto oz. 4.000 SIT/plemensko enoto oz.
plemenilnik
plemenilnik
�ebelnjaki
Nakup kontejnerjev

Postavitev stacionarnih objektov
20.000 SIT/ �ebeljo družino

20.000 SIT/ �ebeljo družino

20.000 SIT/panj

20.000 SIT/panj

Oprema za prevoz �ebeljih panjev
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Najvišja priznana orientacijska
vrednost na enoto za adaptacijo

E. Investicije v nakup in postavitev zavarovanih prostorov skupaj s pripadajo�o opremo
za moderno vrtnarsko proizvodnjo
Steklenjaki (trda kritina)
11.000 SIT/m2
Plastenjaki (trda kritina)
5300 SIT/m2
Plastenjaki (dvojna folija in 4600 SIT/m2
stranska trda kritina)
Plastenjaki (dvojna folija)
3700 SIT/m2
Plastenjaki (enojna folija)
2900 SIT/m2
Tuneli
730 SIT/m2

/
/
/
/
/
/

F. Naložbe v novogradnjo ali obnovo objektov vklju�no s pripadajo�o opremo za
pridelavo, sušenje in skladiš�enje kmetijskih pridelkov iz lastne primarne proizvodnje ter
njihovo pripravo za trg

Objekt za pridelavo gob
(gobarna)
Objekt za proizvodnjo semen
kmetijskih rastlin
Objekt za sušenje kmetijskih
pridelkov (hmelj)
Objekt za skladiš�enje
kmetijskih pridelkov
Hladilnice za sveže kmetijske
pridelke (sveže sadje, vrtnine
in krompir)
Silosi za žito za zrnje (CO2)

16.500 SIT/m3

11.550 SIT/m3

80.000 SIT/m3

56.000 SIT/m3

16.500 SIT/m3

11.550 SIT/m3

16.500 SIT/m3

11.550 SIT/m3

172.500 SIT/tono

120.750 SIT/tono

18.000 SIT/m3

/

110.200 SIT/ m3
5.500.000 SIT/objekt
55.000 SIT/m3

77.140 SIT/ m3
5.500.000 SIT/objekt
38.500 SIT/m3

7.730.000 SIT/objekt

7.730.000 SIT/objekt

2.600.000 SIT/objekt

2.600.000 SIT/objekt

310.000 SIT/žival

/

20.000 SIT/žival

/

30.000 SIT/žival

/

45.000 SIT/žival
70.000 SIT/žival

/
/

G. Naložbe v novogradnjo ali obnovo objektov vklju�no s pripadajo�o opremo za
pridelavo, skladiš�enje in pripravo vina za trg iz lastne primarne pridelave

Klet (brez opreme)
Oprema v kleti
Objekt
za
primarno
predelavo (brez opreme)
Oprema v predelovalnem
objektu
Oprema za stekleni�enje vina

H. Nakup osnovne plemenske �rede
GOVEDO
Plemenska telica
DROBNICA
Plemenska
janjica,
plemenska kozlica
Plemenski oven, plemenski
kozel
PRAŠI�I
Plemenska mladica
Plemenski merjasec
PERUTNINA
Kokoši nesnice
KONJI
Plemenska kobila (A in B
rodovnik)

2000 SIT/žival
400.000 SIT /žival

/
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Najvišja priznana orientacijska
vrednost na enoto za novogradnjo

Najvišja priznana orientacijska
vrednost na enoto za adaptacijo

3.000.000 SIT
1.000.000 SIT
s 16.500 SIT/m3 oz. max. 3 mio SIT

2.000.000 SIT
1.000.000 SIT
11.550 SIT/m3 oz. max. 2 mio SIT

I. Investicije v novogradnjo ali obnovo objektov oziroma prostorov in nakup pripadajo�e
opreme namenjenih za neposredno prodajo kmetijskih pridelkov iz lastne primarne
proizvodnje na kmetijah oz. kmetijskih proizvodov iz dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Prodajno razstavni prostor
- od tega samo oprema
Skladiš�ni prostor skupaj
pripadajo�o opremo
Hladilni prostor skupaj
pripadajo�o opremo

s 172.500 SIT/tono oz. max. 20 mio 120.750 SIT/tono oz. max. 14 mio
SIT
SIT

J. Investicije v adaptacijo gospodarskih objektov in nakup pripadajo�e opreme za zagotavljanje
pogojev o delovnem okolju v skladu s predpisi, ki urejajo varnosti in zdravje pri delu na kmetijo
GOVEDOREJA
Najvišja priznana orientacijska vrednost na
enoto za nakup
Hlevi za mle�no prirejo
500.000 SIT/stojiš�e
Hlevi za mesno prirejo
300.000 SIT/stojiš�e
PRAŠI�EREJA
Hlevi za rejo pl.svinj
250.000 SIT/stojiš�e
Hlevi za rejo praši�ev pitancev
90.000 SIT/stojiš�e
REJA DROBNICE
Hlevi za mle�no prirejo
120.000 SIT/stojiš�e
Hlevi za mesno prirejo
90.000 SIT/stojiš�e
REJA KONJ ZA MESO
Hlevi za rejo kobil in žrebet
500.000 SIT/stojiš�e
PERUTNINARSTVO
Hlevi za prirejo jajc na kmetijah
42.661 SIT/m2
Hlevi za rejo brojlerjev na kmetijah
24.000 SIT/m2
Hlevi za rejo puranov in ostale perjadi
27.300 SIT/m2
OBJEKTI ZA KRMO
Stolpni ali koritasti silos
10.000 SIT/m3
Skladiš�e za krmo brez notranje opreme
8.000 SIT/m3
OBJEKTI ZA ODPADNE VODE
Greznica ali individualna �istilna naprava
12.000 SIT/m3
ZAVAROVANI PROSTORI
Steklenjaki (trda kritina)
5.500 SIT/m2
Plastenjaki (trda kritina)
2.600 SIT/m2
Plastenjaki (dvojna folija in stranska trda kritina) 2.300 SIT/m2
Plastenjaki (dvojna folija)
1.800 SIT/m2
Plastenjaki (enojna folija)
1.400 SIT/m2
OBJEKTI ZA SUŠENJE IN SKLADIŠ�ENJE KMETIJSKIH PRIDELKOV IZ LASTNE PRIMARNE PROIZVODNJE
Objekt za sušenje kmetijskih pridelkov
11.550 SIT/m3 oz. 38.5 mio SIT/objekt
Objekt za skladiš�enje kmetijskih pridelkov
11.550 SIT/m3 oz. 38.5 mio SIT/objekt
K. NAKUP KMETIJSKIH ZEMLJIŠ�x
Nakup kmetijskih zemljiš� (ne glede na kategorijo)
2.000.000 SIT/ha
L. NAKUP KMETIJE
Upoštevajo se vrednosti po tem šifrantu kot pri adaptaciji glede
na vrsto objekta
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2. DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH
Vrsta investicije

Najvišja priznana orientacijska Najvišja priznana orientacijska
na
enoto
za
vrednost
na
enoto
za vrednost
adaptacijo
novogradnjo

A. Investicije v izgradnjo ali obnovo objektov vklju�no s pripadajo�o opremo za skladiš�enje,
dodelavo in predelavo kmetijskih in gozdnih proizvodov namenjenih usposobitvi kmetije za
opravljanje dopolnilne dejavnosti predelave na naslednjih podro�jih:
ŽIVALSKI PROIZVODI
Obrat za predelava mleka

7.500.000/objekt

4.500.000/objekt

od tega samo oprema

2.500.000/objekt

2.500.000/objekt

Obrat za predelavo mesa

7.500.000/objekt

4.500.000/objekt

od tega samo oprema

2.500.000/objekt

2.500.000/objekt

7.500.000/objekt
Obrat za predelavo sadja,
zelenjave, gozdnih sadežev in
gozdnih sortimentov

4.500.000/objekt

od tega samo oprema

2.500.000/objekt

RASTLINSKI PROIZVODI

2.500.000/objekt

B. Investicije v izgradnjo ali obnovo objektov oziroma prostorov namenjenih za prodajo
kmetijskih pridelkov na kmetijah (isto kot v to�ki 1. G)
C. Investicije v adaptacijo gospodarskih objektov in nakup pripadajo�e opreme za
zagotavljanje pogojev o delovnem okolju v skladu s predpisi, ki urejajo varnosti in zdravje pri
delu na kmetijo
ŽIVALSKI PROIZVODI
Obrat za predelava mleka

4.500.000/objekt

od tega samo oprema

2.500.000/objekt

Obrat za predelavo mesa

4.500.000/objekt

od tega samo oprema

2.500.000/objekt

RASTLINSKI PROIZVODI
Obrat za predelavo sadja, zelenjave, gozdnih sadežev in
gozdnih sortimentov

4.500.000/objekt

od tega samo oprema

2.500.000/objekt
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PRILOGA 3: Upravi�ljivi stroški – namen A
Upravi�ljivi stroški za investicije vklju�ujejo:
- stroške nakupa nepremi�nin (gospodarskih objektov, �ebelnjakov in zavarovanih
prostorov);
- stroške novogradnje ali adaptacije nepremi�nin (gospodarskih objektov, �ebelnjakov in
zavarovanih prostorov), ki vklju�ujejo eno ali ve� od naštetih gradbenih in obrtniških del:
rušitvena, zemeljska, betonska, zidarska, tesarska, fasaderska dela, kanalizacijo, krovska,
kleparska, kerami�arska, mizarska, parketarska, pleskarska, klju�avni�arska dela,
vodovodna in inštalaterska dela, dodatna dela;
- pri posameznih gradbenih in obrtniških delih ter nakupu opreme so upoštevani stroški
dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihove montaže ali stroški izvedbe del na
licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del);
- nepredvidene stroške, ki ne nastanejo po krivdi investitorja in so nujni za zaklju�ek investicije
do 10% upravi�ljivih stroškov;
- stroške nakupa, prevoza in montaže opreme gospodarskih poslopij vklju�no s ra�unalniško
programsko opremo;
- stroške nakupa kmetijske mehanizacije in opreme, kmetijskih zemljiš� in osnovne plemenske
�rede;
- stroške za pla�ilo storitev arhitektov, inženirjev in drugih svetovalcev, študij izvedljivosti in
ekonomske upravi�enosti, izdelave poslovnih na�rtov oziroma investicijskih programov,
nakupe patentov in licenc, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta in ne
presegajo 12% upravi�ljivih stroškov.
Upravi�ljivi stroški se priznajo najve� do zgornje višine priznane investicijske vrednosti za
posamezno vrsto investicije, ki se objavijo v javnem razpisu ( ne velja za nakup kmetijske
mehanizacije in strojne opreme ).
PRILOGA 4: Tehni�no tehnološki kriteriji za investicije v novogradnjo ali adaptacijo hladilnic
za sveže sadje ali vrtnin.
1. Minimalna velikost hladilnice:
- za sveže sadje: 1000 ton za pe�karje (jabolka, hruške), za koš�i�asto sadje in
jagodi�je pa najmanj 80 ton,
- za sveže vrtnine: najmanj 80 ton.
2. Velikost hladilne enote (celice):
Priporo�ena velikost je najmanj 80 ton za pe�karje, za koš�i�asto sadje, jagodi�je in
vrtnine pa je dopustna manjša velikost celice.
3. Zagotavljanje najmanj 75 % skladiš�nih zmogljivosti v razmerah ULO (ultra low oxygen ,
to je 1 - 2 % O2, 0 - 3 % CO2 ) za pe�karje.
4. Zagotavljanje plinotesnosti:
Priporo�ene naprave so membranski generatorji za proizvodnjo dušika, pralniki plina
in ra�unalniško vodeni analizatorji za
z aktivnim ogljem za odvzemanje CO2
regulacijo in nadzor sestave zraka v celicah.
5. Zagotavljanje ustrezne toplotne izolacije.
6. Minimalna zmogljivost ohlajevanja celice: priporo�ena je 20% na dan oziroma popolna
ohladitev na režim hlajenja celotne koli�ine sadja ali vrtnin v 5 dneh.
7. Površina izmenjevalcev toplote mora omogo�ati v �asu skladiš�enja razliko med
temperaturo izparevanja in temperaturo prostora najve� do 20C, zaradi zagotavljanja
višje relativne zra�ne vlažnosti.
8. Zagotavljanje prepre�evanja nihanj temperature v hladilnih celicah.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

98-99 / 10. 9. 2004 /

Stran

6147

PRILOGA 5: Seznam statisti�nih regij in njim pripadajo�e ob�ine v R Sloveniji*.
ŠT.
1.

GRAVITACIJSKO
OBMO�JE
POMURSKA REGIJA

2.

PODRAVSKA REGIJA

3.

KOROŠKA REGIJA

4.

SAVINJSKA REGIJA

5.
6.

ZASAVSKA REGIJA
SPODNJEPOSAVSKA
REGIJA
JV SLOVENIJA
REGIJA

7.
8.

OSREDNJESLOVENSKA
REGIJA

9.

GORENJSKA REGIJA

10
.
11
.
12
.

NOTRANJSKOKRAŠKA REGIJA

PRIPADAJO�E OB�INE
Beltinci, Tišina, �renšovci, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Šalovci,
Kobilje, Kuzma, Lendava/Lendva, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska
Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Rogašovci, Sveti Jurij, Turniš�e,
Cankova, Dobrovnik/Dobronak, Grad, Hodoš/Hodos, Križevci,
Razkrižje, Velika Polana, Veržej
Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Juršinci, Kidri�evo, Kungota,
Lenart, Majšperk, Maribor, Ormož, Pesnica, Ptuj, Ra�e – Fram, Ruše,
Slovenska Bistrica, Starše, Šentilj, Videm, Zavr�, Benedikt, Cerkvenjak,
Hajdina, Ho�e – Slivnica, Lovrenc na Pohorju, Markovci, Miklavž na
Drav. Polju, Oplotnica, Podlehnik, Selnica ob Dravi, Sveta Ana, Sveti
Andraž v Slov. gor., Trnovska vas, Žetale
�rna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka,
Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Vuzenica,
Prevalje, Ribnica na Pohorju
Celje, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Lu�e, Mozirje, Nazarje,
Pod�etrtek, Rade�e, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice,
Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore,
Velenje, Vitanje, Vojnik, Zre�e, Bistrica ob Sotli, Braslov�e, Dobje,
Dobrna, Polzela, Prebold, Sol�ava, Tabor, Vransko, Žalec
Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi
Brežice, Krško, Sevnica
�rnomelj, Ko�evje, Loški Potok, Metlika, Novo mesto, Osilnica,
Ribnica, Semi�, Šentjernej, Škocjan, Trebnje, Dolenjske Toplice, Kostel,
Mirna Pe�, Sodražica, Žužemberk
Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri
Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Ig, Ivan�na Gorica, Kamnik, Litija,
Ljubljana, Logatec, Lukovica, Medvode, Mengeš, Morav�e, Škofljica,
Velike Laš�e, Vodice, Vrhnika, Horjul, Komenda, Trzin, Šmartno
Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas – Poljane, Jesenice,
Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šen�ur, Škofja
Loka, Trži�, Železniki, Žiri, Jezersko, Žirovnica
Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka, Postojna, Bloke

GORIŠKA REGIJA

Ajdovš�ina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren –
Kostanjevica, Nova Gorica, Tolmin, Vipava, Šempeter - Vrtojba

OBALNO-KRAŠKA
REGIJA

Diva�a, Hrpelje – Kozina, Izola/Isola, Komen, Koper/Capodistria,
Piran/Pirano, Sežana

*Vir: Statisti�ni urad R Slovenije, 2003
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Priloga 6: Seznam upravi�ljivih stroškov za namen F

1. Upravi�ljivi stroški za namene iz prve to�ke namenov dodeljevanj za projekte F –

Posodobitev poslovanja kmetijskih zadrug vklju�ujejo:
- stroške nakupa nepremi�nin (velja za to�ki 3. in 4. poglavja posebni pogoji
dodeljevanja za projekte posodobitve poslovanja kmetijskih zadrug.),
- stroške novogradnje ali adaptacije nepremi�nin, ki vklju�ujejo eno ali ve� od naštetih
gradbenih in obrtniških del: rušitvena, zemeljska, betonska, zidarska, tesarska,
fasaderska dela, kanalizacijo, krovska, kleparska, kerami�arska, mizarska,
parketarska, pleskarska, klju�avni�arska, vodovodna in inštalaterska dela, dodatna
dela (velja za to�ke 1., 2., 3. in 4. poglavja posebni pogoji dodeljevanja za projekte
posodobitve poslovanja kmetijskih zadrug.),,
- pri posameznih gradbenih in obrtniških delih so povsod upoštevani stroški dobave
gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihove montaže ali stroški izvedbe del na
licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del) (velja za to�ke 1., 2., 3. in 4.
poglavja posebni pogoji dodeljevanja za projekte posodobitve poslovanja kmetijskih
zadrug.),
- nepredvideni stroški, ki ne nastanejo po krivdi investitorja in so nujni za zaklju�ek
investicije do 10% upravi�ljivih stroškov (velja za to�ke 1., 2., 3. in 4. poglavja posebni
pogoji dodeljevanja za projekte posodobitve poslovanja kmetijskih zadrug.),
- stroške nakupa, prevoza in montaže opreme gospodarskih poslopij, vklju�no s
ra�unalniško programsko opremo (velja za to�ke 1., 2. in 3. prvega odstavka tega
�lena),
- stroške nakupa, prevoza in montaže opreme in strojev predelovalnega traku za
dodelavo, predelavo, obdelavo, konzerviranje in pripravo proizvodov ter ureditve
skladiš�nih prostorov s pripadajo�o opremo in stroji za klavne obrate za meso (velja
za to�ko 4. poglavja posebni pogoji dodeljevanja za projekte posodobitve
poslovanja kmetijskih zadrug.),
- stroške nakupa, prevoza in montaže opreme, strojev in predelovalnih linij za
dodelavo, predelavo, obdelavo, konzerviranje in pripravo kmetijskih proizvodov in
izdelkov ter za pakiranje in embaliranje za predelovalne obrate za mleko in meso
(velja za to�ko 4. poglavja posebni pogoji dodeljevanja za projekte posodobitve
poslovanja kmetijskih zadrug.),
- stroške nakupa kmetijske mehanizacije in opreme (velja za to�ko 5. poglavja posebni
pogoji dodeljevanja za projekte posodobitve poslovanja kmetijskih zadrug.),
- stroške nakupa kmetijskih zemljiš� (velja za to�ko 6. poglavja posebni pogoji
dodeljevanja za projekte posodobitve poslovanja kmetijskih zadrug.),
- stroške za pla�ilo storitev arhitektov, inženirjev in drugih svetovalcev, študij izvedljivosti
in ekonomske upravi�enosti, izdelave poslovnih na�rtov oziroma investicijskih
programov, nakupe patentov in licenc, ki so neposredno povezani z izvajanjem
projekta in ne presegajo 12% upravi�ljivih stroškov.

2. Upravi�ljivi stroški za namene iz druge to�ke namenov dodeljevanje za projekte F –
dolgoro�no proizvodno in poslovno združevanje zadrug vklju�ujejo:
- stroške izobraževanja, svetovanja in uvajanje novih proizvodnih programov ter
tehnologij,
- stroške pridobitve priznanih standardov,
- stroške vzpostavitve programov sledljivosti kmetijskih proizvodov,
- stroške za nakup in adaptacijo poslovnih prostorov, vklju�no z pripadajo�o pisarniško
opremo, ra�unalniško strojno in programsko opremo,
- stroške za pla�ilo storitev arhitektov, inženirjev in drugih svetovalcev, študij izvedljivosti
in ekonomske upravi�enosti, izdelave poslovnih na�rtov oziroma investicijskih
programov, nakupe patentov in licenc, ki so neposredno povezani z izvajanjem
projekta in ne presegajo 12% upravi�ljivih stroškov.
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PRILOGA 7.: Seznam specialne kmetijske mehanizacije in oprema za
spremljanje tehnološke in fiziološke zrelosti pridelkov – za
namen F
SPECIALNA KMETIJSKA MEHANIZACIJA ZA POLJEDELSTVO in VRTNARSTVO
Stroji za setev
Stroji za nego in varstvo rastlin (brez namakalne opreme)
Stroji za gnojenje
Stroji za spravilo
Stroji za sušenje
Stroji za transport
Oprema za spremljanje pridelave:
Kondutometri za merjenje hranil v zemlji, pH- metri,
Oprema za hitri nitratni test, vlagomeri.
SADJARSTVO in VINOGRADNIŠTVO
Specializirani traktorji za sadjarstvo oziroma za vinogradništvo
Stroji za setev
Stroji za nego in varstvo rastlin (brez namakalne opreme)
Stroji za gnojenje
Stroji za spravilo
Stroji za transport (enoosne in dvoosne prikolice)
Stroji za sušenje
Vinarstvo: kletarska oprema
Osnovna kletarska oprema, sabilzatorji, etiketirke,
Oprema za spremljanje pridelave sadja in grozdja ter oprema za analize mošta, vina, kisa.
Vinarstvo: Naplavni filtri , in ploš�ni filtri 40*EUR20
V primeru predelave sadja: Titri grow, polidest, digitalni refraktometer
Oprema za analize mošta in vina (titri grow, ebuloskop, maligandom elektri�ni, polidest,
digitalni refraktometer, pH- metri), vlagomeri.
HMELJARSTVO
Stroji za transport
Izkopalnik izkoreninjevcev
Jarklalnik
Univerzalni ogrodnik
Krožni odoralnik
Rezalnik
Stolp za vezanje- nošeni oz. vle�ni
Trgalnik- enovrstni
Obiralni stroji
Stroji za spravilo in sušenje
Oprema za spremljanje proizvodnje
Oprema za dolo�evanje gren�i�nih snovi v hmelju in prevodnosti hranil v substratu (
konduktometeri), pH- metri, vlagomeri..

6149

Stran

6150 /

Št.

98-99 / 10. 9. 2004

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

PRILOGA 8 : Proste hladilne kapacitete za sveže sadje po posameznih statisti�nih regijah v R
Sloveniji1.

ŠT.

GRAVITACIJSKO
OBMO�JE

Površina
sadovnjakov
(ha)

Pe�karji3

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

POMURSKA R.
PODRAVSKA R.
KOROŠKA R.4
SAVINJSKA R.
ZASAVSKA R.
SPODNJEPOSAVSKA
R.
JV SLOVENIJA R.
OSREDNJESLOVENSKA
R.
GORENJSKA R.
NOTRANJSKOKRAŠKA R.
GORIŠKA R.
OBALNO-KRAŠKA R.

Pridelek sadja
(ton)

Dosedanje
hladilne
kapacitete2
(ton)
Pe�karji Ostalo
sadje
3.700
0
15.760
0
0
0
3.900
0
0
0
12.100
0

Pe�karji

301,45
1274,59
0,00
450,08
4,75
735,49

Ostalo
sadje3
25,17
115,45
0,00
48,67
0,39
158,39

9.027
38.077
0
13.456
142
21.679

Ostalo
sadje
378
1.732
0
730
6
2.376

90,08
80,48

13,85
34,19

2.690
2.398

208
513

0
0

49,06
57,26

4,62
7,47

1.470
1.718

69
112

130,35
103,17

388,34
84,87

3.383
3.048

7.948
1.273

Proste hladilne
kapacitete (ton)

Pe�karji

5.327
22.317
0
9.556
142
9.579

Ostalo
sadje
378
1.732
0
730
6
2.376

0
0

2.690
2.398

208
513

0
1.800

0
0

1.470
0

69
112

6.600
0

250
0

0
3.048

7698
1.273

Vir: MKGP, 2002
Hladilne kapacitete obnovo oz. napravo katerih je financiralo MKGP v skladu s Programom
razvoja sadjarstva v Sloveniji in Programom obnove in graditve hladilnih in dodelavnih zmogljivosti
za sadje v Sloveniji
3Med pe�karje so šteti intenzivni nasadi jablan in hrušk
Med ostalo sadje pa smo šteli intenzivne nasade breskev, nektarin, sliv in �ešpelj, marelic, �ešenj,
višenj, aktinidije, kakija, smokev, jagod, ameriških borovnic, malin, robid in �rnega ribeza
4Na MKGP ni podatka o intenzivnih nasadih predhodno naštetih sadnih vrst v koroški regiji
1
2

Javni sklad RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja

Št. 8
Ob-23647/04
Izobraževalni zavod Hera, Vojkova 1,
Ljubljana, objavlja
razpis
za pridobitev naziva predavatelj višje
šole
1. za program računovodja za naslednje
predmete: 1. strokovna terminologija v tujem
jeziku, poslovno sporazumevanje, organizacija in menedžment podjetja, osnove računovodstva, osnove poslovnih ﬁnanc, analiza
bilanc in revizija, ﬁnančno računovodstvo,
poslovodno računovodstvo, davki v podjetju,
praktično izobraževanje.
Naziv predavatelja višje šole bo podeljen
kandidatu, ki izpolnjuje predpisane pogoje
glede:
– izobrazbe – Pravilnik o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih delavcev
v programu za pridobitev višje strokovne
izobrazbe računovodja (Uradni list RS, št.
73/04);
– delovnih izkušenj – Zakon o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 12/96);
– vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje
šole (Uradni list RS, št. 27/96).

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite v 8 dneh po objavi razpisa, na naslov: Izobraževalni zavod Hera,
Kržičeva 7, Ljubljana.
Dodatne informacije lahko dobite po tel.
01/230-01-82 med 9. in 12. uro.
Izobraževalni zavod Hera
Št. 04-3/347

Ob-23771/04

Javni razpis
za oddajo naročila gradbenih storitev
1. Naročnik: Soške elektrarne Nova
Gorica d.o.o.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 20,
5000 Nova Gorica, tel. 05/339-63-10, faks
05/339-63-15.
3. Vrsta in količina storitve: izvedba gradbenih in elektrostrojnih instalacijskih del v
okviru pripravljalnih del ČHE Avče – LOT
A1.
4. Kraj izvedbe del in dobave: bližnje
območje Kanalskega Vrha in Avč v Občini
Kanal ob Soči.
5. Rok izvedbe del: po terminskem planu
iz razpisne dokumentacije, okvirno od oktobra 2004 do marca 2005.
6. Dvig razpisne dokumentacije: na sedežu družbe v tajništvu, tel. 05/339-63-64,
faks 05/339-63-15 do 17. 9. 2004.

7. Pogoji za prevzem razpisne dokumentacije: dvig je možen ob predhodni telefonski
najavi in le ob predložitvi potrdila o plačilu
razpisne dokumentacije.
8. Dodatne informacije: Alida Rejec, tel.
05/339-63-64.
9. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 60.000 SIT (v ceni
je vključen DDV) je potrebno plačati na TRR
04750–0000545385 pri Nova KBM d.d.
Maribor, s pripisom »razpis LOT A1«.
10. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do 5. 10. 2004 do 12. ure.
11. Naslov, kamor je treba predložiti
ponudbe: Soške elektrarne Nova Gorica
d.o.o., tajništvo, Erjavčeva 20, 5000 Nova
Gorica.
12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 5. 10. 2004 ob 13. uri na sedežu družbe
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. v Novi
Gorici, Erjavčeva 20, sejna soba.
13. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene cene z DDV.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: po razpisni dokumentaciji.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 90%,
– reference 10%.
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16. Druge zahteve: po razpisni dokumentaciji.
Soške elektrarne
Nova Gorica d.o.o.
Ob-23770/04
Občina Mozirje, Savinjska cesta 7,
3330 Mozirje, objavlja na osnovi Pravilnika
o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Mozirje (Uradno glasilo občin Mozirje,
Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče, št.
8/96), Odloka o proračunu Občine Mozirje
za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 133/03 in 51/04)
in sklepa Odbora za malo gospodarstvo
in turizem z dne 1. 9. 2004 v sodelovanju
z Novo Ljubljansko banko d.d. Ljubljana,
Podružnica Savinjsko Šaleška, Poslovalnica
Mozirje
razpis
za dodelitev posojil za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva
v Občini Mozirje
Skupni okvirni znesek posojil znaša
40,000.000 SIT.
1. Za posojilo lahko zaprosijo:
– male gospodarske družbe in samostojni podjetniki, katerih dejavnost je proizvodnja ali opravljanje storitev ter kmetijska
gospodarstva, ki opravljajo kot dopolnilno
dejavnost turizem na kmetiji,
– sedež obratovalnice in kraj investicije
mora biti na območju Občine Mozirje.
2. Posojila se dodelijo za naslednje namene:
– nakup, graditev in adaptacija poslovnih
prostorov,
– zagotavljanje trajnih obratnih sredstev,
– nakup opreme,
– gradnja turističnih nočitvenih zmogljivosti.
3. Prednost pri dodelitvi posojila bodo
imeli podjetniki in gospodarske družbe, ki:
– opravljajo dejavnosti, ki so deﬁcitarne,
– povečujejo zaposlenost,
– povečujejo proizvodne in storitvene
kapacitete,
– povečujejo izvoz ali nadomeščajo
uvoz,
– se vključujejo v razvojne programe občine.
4. Pogoji pod katerimi se dodeljujejo posojila:
– najdaljša odplačilna doba 5 let, z možnostjo predčasnega vračila,
– obrestna mera nominalna 2,4% ﬁksna,
– znesek posojila lahko znaša največ
50% predračunske vrednosti namena posojila,
– posojilo se odplačuje polletno,
– višina posojila lahko znaša od
1,000.000 SIT do največ 10,000.000 SIT,
– v primeru, da razpisana vsota ne bi bila
v celoto porabljena, si pridržujemo pravico
povečati kreditno vsoto posameznikom preko 10 milijonov SIT, vendar kredit ne sme
presegati 50% predračunske vrednosti,
– stroške odobritve banka zaračunava v
skladu s tarifo banke,
– kreditna sposobnost kreditojemalca in
zavarovanje kredita se upošteva po določilih banke,
– posojilojemalec mora imeti poravnane
vse obveznosti do Občine Mozirje.
5. Koriščenje sredstev
Upravičenost kreditov bo potrdil Odbor
za malo gospodarstvo in turizem pri

Št.

Občinskem svetu občine Mozirje. Za odobreni kredit sklene kreditojemalec kreditno
pogodbo z Novo Ljubljansko banko d.d.
Ljubljana, Podružnica Savinjsko Šaleška,
Poslovalnico Mozirje.
Namensko uporabo kreditov spremlja in
preverja občinska uprava.
V primeru nenamenske porabe kredita,
mora koristnik kredit vrniti v roku 15 dni od
ugotovitve z zakonskimi zamudnimi obresti
za ves čas koriščenja sredstev.
Rok za oddajo vlog je 3. 11. 2004. Vloge
sprejema Nova Ljubljanska banka d.d.
Ljubljana, Podružnica Savinjsko Šaleška,
Poslovalnica Mozirje. Spisek potrebne dokumentacije je na voljo na sedežu Nove
Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Podružnica
Savinjsko Šaleška, Poslovalnica Mozirje, Na
trgu 9. Kontaktna oseba Marija Zavolovšek,
telefon 839-17-26.
Občina Mozirje
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana
Podružnica Savinjsko-Šaleška
Poslovalnica Mozirje
Št. 015-03/04-12
Ob-23773/04
Na podlagi Odloka o proračunu za leto
2004 (Uradni list RS, št. 34/04 z dne 8. 4.
2004), Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Komen (Uradni
list RS, št. 54/04 z dne 20. 5. 2004) ter sklepa občinskega sveta št. 06202-10/04-2 z
dne 30. 4. 2004, Občina Komen objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje programov za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Komen za leto 2004
I. Predmet razpisa:
1. Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje programov kmetijstva v Občini Komen
za leto 2004. Višina razpisanih sredstev za
ukrepe A), B), C), D), E), na proračunski postavki 04.01.01 znaša 4,000.000 SIT. Višino
sredstev za ukrep F, na proračunski postavki
01.04.01.01, bo določil Občinski svet občine
Komen na podlagi prispelih vlog.
2. Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so ﬁzične osebe s stalnim prebivališčem na območju Občine Komen ter pravne osebe s sedežem na območju Občine
Komen, ki opravljajo kmetijsko dejavnost,
dopolnilno dejavnost na kmetiji, ter promocijo in izobraževanje na področju kmetijstva in
podeželja, pod pogojem, da ležijo zemljišča,
ki jih obdelujejo in investicije, ki se izvajajo in
s katerimi kandidirajo za dodelitev sredstev
po pravilniku, na območju Občine Komen.
Upravičenci – ﬁzične osebe, ki opravljajo
kmetijsko dejavnost, morajo izpolnjevati vsaj
dva od spodaj navedenih splošnih pogojev:
– nosilec kmetijske dejavnosti je pokojninsko ali invalidsko zavarovan iz kmetijstva,
– nosilec kmetijskega gospodarstva je
lastnik ali najemnik kmetije oziroma kmetijskega gospodarstva, ki je vpisana v evidenco kmetij (MID),
– kmetija je aktivna – za aktivno se šteje tista kmetija, ki ima najmanj 0,5 ha primerljivih kmetijskih površin ali ima mladega
gospodarja ali nosilca kmetije (starost do
40 let),
– vlaganja v investicijo so perspektivna,
– kmetijsko gospodarstvo usposablja
opuščena in zaraščena kmetijska zemljišča.
Mnenje o tem ali so ti pogoji izpolnjeni, poda Kmetijsko svetovalna služba, v
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obliki ugotovitve o izpolnjevanju pogojev,
v okviru strokovnega mnenja, ki ga vlagatelj zahtevka predloži k vsaki na razpis
prispeli vlogi.
3. Razpisno obdobje za ukrepe A), B),
C), D), E) je od 1. 7. 2003 do 30. 6. 2004.
Razpisno obdobje za ukrep F) je opredeljeno pod točko F).
II. Ukrepi:
A) Soﬁnanciranje stroškov analize zemlje in krme
Pogoji za pridobitev sredstev: upravičenec vlogi priloži račun za izvedeno storitev
(iz računa mora biti razvidna vrsta storitve).
Višina soﬁnanciranja: do 50% upravičenih stroškov analize zemlje ali krme.
Pisne vloge morajo na naslov Občina
Komen, Komen 86, 6223 Komen, dospeti v
zaprtih ovojnicah do vključno petka, 8. 10.
2004, do 12. ure. Ovojnice morajo biti označene z oznako "Ne odpiraj – javni razpis
– analiza zemlje, krme".
B) Soﬁnanciranje prve osemenitve
Pogoji za pridobitev sredstev: upravičenec vlogi priloži račun za izvedeno storitev
(iz računa mora biti razvidna vrsta storitve).
Višina soﬁnanciranja: do 50% upravičenih stroškov osemenitve govejih plemenic in
plemenic drobnice.
Pisne vloge morajo na naslov Občina
Komen, Komen 86, 6223 Komen, dospeti v
zaprtih ovojnicah do vključno petka, 8. 10.
2004, do 12. ure. Ovojnice morajo biti označene z oznako "Ne odpiraj – javni razpis
– soﬁnanciranje prve osemenitve".
C) Pregledi molznih strojev
Pogoji za pridobitev sredstev: upravičenec vlogi priloži račun za izvedeno storitev
(iz računa mora biti razvidna vrsta storitve).
Višina soﬁnanciranja: do 50% upravičenih stroškov pregledov molznega stroja.
Pisne vloge morajo na naslov Občina
Komen, Komen 86, 6223 Komen, dospeti v
zaprtih ovojnicah do vključno petka, 8. 10.
2004, do 12. ure. Ovojnice morajo biti označene z oznako "Ne odpiraj – javni razpis
– pregledi molznih strojev".
D) Testiranje škropilnic
Pogoji
za
pridobitev
sredstev:
Upravičenec vlogi priloži račun za izvedeno
storitev (iz računa mora biti razvidna vrsta
storitve).
Višina soﬁnanciranja: do 50% upravičenih stroškov testiranja škropilnic.
Pisne vloge morajo na naslov Občina
Komen, Komen 86, 6223 Komen, dospeti v
zaprtih ovojnicah do vključno petka, 8. 10.
2004, do 12. ure. Ovojnice morajo biti označene z oznako "Ne odpiraj – javni razpis
– testiranje škropilnic".
E) Zasaditev ali obnova trajnih nasadov
Vinogradi
Pogoji za pridobitev sredstev:
– sredstva pridobi upravičenec za dokončan nasad (posajene trsne cepljenke jeseni 2003 ali spomladi 2004),
– minimalno število posajenih sadik je
400,
– najmanjša površina obstoječih vinogradov je 0,2 ha,
– sadijo se lahko le avtohtone kraške
sorte ter sorte, ki so priporočene oziroma
dovoljene v delu Braniške doline, ki spada v
območje Občine Komen,
– nov ali obnovljen vinograd mora biti zasajen v skladu z občinskimi prostorskimi akti,
– upravičenec mora imeti za obnovo pridobljeno ustrezno pravico oziroma odločbo
o vpisu napovedi obnove v register.
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Sadovnjaki
Pogoji za pridobitev sredstev:
– sredstva pridobi upravičenec za dokončan nasad,
– najmanjša površina obstoječih sadovnjakov je 0,5 ha, najmanjša letna površina
obnove je 0,2 ha,
– nov ali obnovljen sadovnjak mora biti
zasajen v skladu z občinskimi prostorskimi
akti.
Upravičenci vlogi priložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta in posestni
list ali najemno pogodbo,
– fotokopijo prijave vinograda v register
vinogradov,
– verodostojne izkaze upravičenih stroškov (računi, situacije; razvidna mora biti
vrsta storitve),
– ﬁnančno konstrukcijo investicije,
– izjavo, da je vinograd zasajen ali obnovljen jeseni 2003 oziroma spomladi
2004,
– strokovno mnenje KSS o obnovi oziroma zasaditvi,
– izjavo upravičenca o pridobljenih javnih
sredstvih državne pomoči za isti namen.
Višina soﬁnanciranja: višina sredstev za
zasaditev oziroma obnovo trajnega nasada
znaša do 30% upravičenih stroškov. Med
upravičene stroške se šteje stroške nakupa
kolov, žice, sadilnega materiala, stroške zemeljskih del ter stroške ﬁzičnega dela.
Pisne vloge morajo na naslov Občina
Komen, Komen 86, 6223 Komen, dospeti v zaprtih ovojnicah do vključno petka,
8. 10. 2004, do 12. ure. Ovojnice morajo
biti označene z oznako »Ne odpiraj – javni razpis – zasaditev ali obnova trajnega
nasada«.
F) Pomoč ob naravnih nesrečah na kmetijskih gospodarstvih
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci lahko prijavijo škodo na
kmetijskih pridelkih, nastalo zaradi naravnih
nesreč v letu 2004.
Upravičenci vlogi priložijo naslednjo dokumentacijo:
– izjavo upravičenca o pridobljenih javnih
sredstvih državne pomoči za isti namen.
Pri oceni škode se smiselno uporabljajo
določila Zakona o odpravi posledic naravnih
nesreč (Uradni list RS, št. 75/03), Uredbe o
metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni
list RS, št. 67/03, 79/04), ter ugotovitve komisije za oceno škode v kmetijstvu (imenovane s sklepom 32011-01/04-5 z dne 21. 7.
2004).
Višina pomoči: pomoč se izplača v enkratnem znesku po sklepu župana, na predlog strokovne komisije za področje kmetijstva.
Pisne vloge morajo na naslov Občina
Komen, Komen 86, 6223 Komen, dospeti v
zaprtih ovojnicah do vključno petka, 8. 10.
2004, do 12. ure. Ovojnice morajo biti označene z oznako "Ne odpiraj – javni razpis
– pomoč ob naravnih nesrečah na kmetijskih gospodarstvih".
III. Rok, v katerem morajo biti predložene
vloge za dodelitev sredstev po tem razpisu
in opremljenost ovitka
Vloga na obrazcu, ki ga prosilci dobijo v sprejemni pisarni Občine Komen,
Komen 86, 6223 Komen, v času uradnih
ur, ter na spletni strani Občine Komen
www.komen.si., mora v zaprtih ovojnicah
dospeti na naslov Občina Komen, Komen
86, 6223 Komen, do vključno petka, 8. 10.
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2004 do 12. ure. Ovojnice morajo biti ustrezno označene. Prepozno prispele vloge se
zavrže. Vlagatelji nepopolnih vlog bodo
(pisno ali ustno – v primeru manjših dopolnitev) pozvani k dopolnitvi vloge. Vloga, ki
je vlagatelj v predpisanem roku ne dopolni,
bo zavrnjena.
Vlagatelji morajo k vlogi priložiti vso zahtevano dokumentacijo, komisija pa lahko
zahteva dostavitev dodatne dokumentacije.
Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v
roku 30 dni od dneva odpiranja vlog.
Vse informacije v zvezi z razpisom dobite na tel. 05/731-04-50; kontaktna oseba je
Andreja Krt.
Občina Komen

Komen, Komen 86, pri Andreji Krt, tel.
05/731-04-50.
Občina Komen

Št. 015-03/04-12
Ob-23774/04
Na podlagi Odloka o proračunu za leto
2004 (Uradni list RS, št. 34/04 z dne 8. 4.
2004), Pravilnika o dodeljevanju ﬁnančnih
sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Komen (Uradni list RS, št. 54/04 z
dne 20. 5. 2004), Občina Komen objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
pomoči družini na domu v Občini
Cerklje na Gorenjskem
1. Koncedent: Občina Cerklje na
Gorenjskem.
2. Predmet koncesije: pomoč družini na
domu – socialna oskrba na domu.
Opis storitve: gospodinjska pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pomoč
pri ohranjanju socialnih stikov.
3. Obseg storitve: neposredno izvajanje
storitve na upravičenca traja povprečno do
4 ure dnevno oziroma do 20 ur tedensko
(6. člen Pravilnika o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev, Uradni list RS,
št. 52/95, 2/98, 19/99).
4. Začetek izvajanja storitve in čas trajanja koncesije: koncesija se bo začela s
prvim dnem naslednjega meseca po podpisu pogodbe.
Koncesijsko razmerje se bo sklenilo za
dobo 5 let z možnostjo podaljšanja.
5. Krajevno območje koncesije: razpisuje se za območje Občine Cerklje na
Gorenjskem.
6. Število koncesij: koncesija se podeli
enemu koncesionarju.
7. Uporabniki storitev: navedeni so v
6. členu Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list
RS, št. 52/95, 2/98, 19/99 in 127/03).
8. Viri ﬁnanciranja: občinski proračun,
uporabniki storitev in sredstva, ki jih koncesionar pridobi z aktivno politiko zaposlovanja.
9. Način plačila za opravljene storitve:
se uredi s koncesijsko pogodbo. Koncedent
bo za opravljene storitve zagotovil plačilo
na podlagi mesečne fakture, ki jo bo koncesionar izstavil do 10. v mesecu za pretekli
mesec. Plačilo bo izvršeno v 30 dneh od
prejema fakture.
Ceno storitve določi koncesionar v skladu
s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje
cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list
RS, št. 36/02, 107/02 in 3/04) in v soglasju
s koncedentom. K ceni storitve je potrebno
pridobiti soglasje koncedenta.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar: je lahko pravna ali ﬁzična oseba registrirana v RS, ki izpolnjuje pogoje
iz 7. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št.
72/04).
Pravna oseba mora izpolnjevati pogoj,
ki ga predpisuje 60. člen, ﬁzična oseba pa
pogoj, ki ga določa 65. in 66. člen Zakona
o socialnem varstvu – uradno prečiščeno
besedilo (Uradni list RS, št. 36/04).
Koncesionar mora za opravljanje dejavnosti izpolnjevati pogoj, ki ga določa

javni razpis
za dodelitev sredstev za
subvencioniranje realne obrestne
mere za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Komen
1. Predmet razpisa: subvencioniranje
realne obrestne mere za najem kreditov za
materialne in nematerialne investicije.
2. Višina razpisanih sredstev: 1,500.000
SIT, proračunska postavka 04.04.01.02.
3. Upravičenci: na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki ter vsa podjetja,
ki imajo manj kot 50 zaposlenih ter imajo
letni promet manjši od 7 mio EUR oziroma bilančno vsoto manjšo od 5 mio EUR.
Minimalni znesek posojila, za katerega subvencioniranje realne obrestne mere se vlagatelj prijavlja, je 1,000.000 SIT. Vlagatelj
mora imeti med viri ﬁnanciranja zagotovljenih najmanj 60% lastnih sredstev.
Na razpis se ne more prijaviti podjetje
iz dejavnosti transporta, kmetijstva in ribištva, ter podjetje v težavah, ali podjetje, ki je
v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije.
Sedež podjetja oziroma obratovalnice morajo biti na območju Občine Komen.
Samostojni podjetniki morajo imeti stalno
prebivališče na območju Občine Komen.
4. Vsebina vloge za subvencioniranje obrestne mere je razvidna iz obrazca »Vloga
za pridobitev sredstev za subvencioniranje
realne obrestne mere 2004«, ki ga vlagatelji
dobijo v sprejemni pisarni Občine Komen
ali na spletni strani Občine Komen www.
komen.si.
5. Rok za prijavo: prijave na razpis morajo na naslov Občina Komen, Komen 86,
6223 Komen, prispeti najkasneje do petka,
19. 11. 2004 do 12. ure. Kuverta mora biti
zaprta, z jasno vidnim napisom »Ne odpiraj – razpis Malo gospodarstvo 2004«.
Nepravočasno oddane vloge bodo zavrnjene. Kolikor vloga ne bo popolna, bo prosilec
pisno ali ustno (v primeru manjših popravkov) pozvan, naj vlogo dopolni. Če vloga v
predvidenem roku ne bo dopolnjena, se kot
nepopolna zavrže.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni v roku tridesetih dni od datuma
odpiranja vlog.
6. Dodatne informacije dobite vsak delavnik med 8. in 13. uro na sedežu Občine

Št. 66
Ob-23837/04
Na podlagi 48. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo) ter 3. in 5. člena
Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04),
5. člena Odloka o organizaciji in uveljavljanju pravice do pomoči družini na domu
v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni
vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem,
št. 1/04) objavlja župan Občine Cerklje na
Gorenjskem

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Pravilnik o standardih in normativih storitev
(Uradni list RS, št. 52/95 do 127/03).
Koncesionar mora dokazati, da bo na
dan sklenitve koncesijske pogodbe zaposloval zadostno število strokovnih delavcev
in strokovnih sodelavcev, ki morajo izpolnjevati pogoje iz 69., 70. in 72. člena Zakona
o socialnem varstvu – uradno prečiščeno
besedilo (Uradni list RS, št. 36/04).
Delovno razmerje zaposlenih se mora
urejati v skladu s kolektivnimi pogodbami,
zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega
varstva.
Koncesionar mora za opravljanje razpisane dejavnosti izpolnjevati minimalne tehnične pogoje za izvajanje storitev pomoči na
domu, kot to določa Pravilnik o minimalnih
tehničnih pogojih za izvajanje storitev institucionalnega varstva starejših oseb, pomoči
na domu in socialnega servisa (Uradni list
RS, št. 6/99).
Koncesionar mora imeti izdelan podroben program dela za izvajanje storitev, ki je
predmet koncesije, iz katerega bo razvidno,
da lahko zagotavlja kakovostno izvajanje
storitve.
11. Vrsta dokazil, ki jih mora predložiti
ponudnik:
– prijavo,
– dokazilo sodišča ali drugega pristojnega organa o registraciji,
– odločbo ministra, pristojnega za socialno varstvo, da pravna oseba izpolnjuje pogoje v skladu s 60. členom, oziroma odločbo
v skladu s 66. členom Zakona o socialnem
varstvu, da zasebnik izpolnjuje pogoje iz
prvega odstavka 65. člena tega zakona (dovoljenje za delo zasebnika),
– priglasitveni list pristojne uprave za javne prihodke,
– organizacijska shema prijavitelja s prikazanimi kadri in dokazili o njihovi izobrazbi,
– dokazila o lastništvu ali najemu ustreznih prostorov in razpolaganju s potrebno opremo za opravljanje koncesijskih dejavnosti
v skladu z zakonom in izvršilnimi predpisi, ki
predpisujejo pogoje za delo,
– program, po katerem bo izvajal storitve in iz katerega je razviden obseg storitev
(število uporabnikov v programu) ciljna populacija, oblika in obseg izvajanja storitve,
ter metode dela,
– spisek strokovnih referenc izvajalcev s
področja razpisane koncesije,
– struktura in izračun cene v skladu s
Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje
cen socialno varstvenih storitev,
– izjava pod materialno in kazensko odgovornostjo ponudnika o poslovni ustreznosti:
a) ni v stečajnem postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
b) ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve,
c) v zadnjih petih letih mu ni bila izdana
pravnomočna odločba za kazniva dejanja
povezana s poslovanjem,
d) v preteklih treh letih pred vložitvijo ponudbe vodilni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi z poslovanjem,
e) je ﬁnančno in poslovno sposoben za
izvajanje socialno varstvene dejavnosti pomoč družini na domu.
12. Rok za prijavo na javni razpis: 30 dni
po tej objavi.
Prijave na javni razpis se pošljejo v
zaprti ovojnici na naslov: Občina Cerklje na

Št.

Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207
Cerklje, s pripisom – Prijava za koncesijo
pomoč družini na domu – Ne odpiraj!
13. Kriteriji za izbiro koncesionarja so:
– cena storitve,
– kvaliteta in realnost predloženega
programa izvajanja storitve z vidika kadrov, organizacije dela, tehničnih pogojev in
metod dela,
– reference o dosedanjem delu s populacijo, kateri je namenjena storitev,
– druge morebitne ugodnosti in storitve,
ki jih koncesionar nudi uporabnikom,
– v primeru enakovrednih ponudb bodo
imeli prednost kandidati, ki zaposlujejo kader iz Občine Cerklje.
Pri ocenjevanju ponudb se bodo kriteriji
upoštevali v naslednjem razmerju:
– cena storitve 50%,
– program dela 30%,
– reference 10%,
– druge ugodnosti, ki jih nudi koncesionar 5%,
– zaposlovanje kadra iz občine 5%.
14. Rok za izbiro med ponudbami: v 30
dneh po poteku roka za oddajo ponudb.
15. O izbiri koncesionarja bo odločil
pristojni občinski organ Občine Cerklje na
Gorenjskem z odločbo, ki jo bo izdal najkasneje v roku 60 dni po mnenju Socialne zbornice Slovenije. Na podlagi ocene prispelih
vlog pripravi komisija predlog o podelitvi
koncesije, Občinska uprava občine Cerklje
na Gorenjskem pa na predlog komisije izda
odločbo o podelitvi koncesije. V roku 30
dni bo Občinska uprava občine Cerklje na
Gorenjskem posredovala izbranemu koncesionarju predlog pogodbe o koncesiji.
16. Dodatne informacije lahko interesenti
dobijo na Občini Cerklje na Gorenjskem,
oddelek za družbene dejavnosti pri Majdi
Stare, tel. 04/281-58-07.
Občina Cerklje na Gorenjskem
Št. 4142-358/2004
Ob-23844/04
Na podlagi sklepa župana št.
K4142-358/2004 z dne 1. 9. 2004, Mestna
občina Koper objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje programov in
projektov za otroke in mladino v Mestni
občini Koper za leto 2005
1. Predmet razpisa. je soﬁnanciranje neproﬁtnih programov in projektov:
A) za otroke do 14 let in
B) za mladino od 15 do 29 let,
ki se bodo izvajali na območju Mestne
občine Koper v letu 2005.
Pod A) bodo soﬁnancirani programi, ki
so namenjeni:
– dvigu kakovosti življenja in kakovostnemu preživljanju prostega časa otrok;
– zadovoljevanju interesov otrok;
– spodbujanju in razvijanju raziskovalnega in ustvarjalnega dela;
– spodbujanju in razvijanju neformalnih
oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja;
– dejavnostim med šolskimi počitnicami;
– posamičnim dejavnostim, ki se vključujejo v nacionalne in mednarodne projekte;
– razvijanju sodelovanja z zavodi, ustanovami in društvi, ki delajo na področju dela
z otroki v Mestni občini Koper;
– prireditve večjega obsega, namenjene
otrokom.
Pod B) bodo soﬁnancirani programi z
naslednjimi vsebinami:
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– izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo;
– spodbujanje kreativnosti in zadovoljevanje interesov mladih;
– aktivno preživljanje prostega časa;
– spodbujanje in razvijanje raziskovalnega in ustvarjalnega dela;
– spodbujanje prostovoljnega dela;
– dejavnosti med šolskimi oziroma študijskimi počitnicami;
– zmanjševanje diskriminacije in socialne izključenosti mladih;
– preprečevanje nasilja med mladimi in
nad mladimi;
– spodbujanje in razvijanje neformalnih
oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja;
– osveščanje in sprejemanje drugačnosti;
– informiranost mladih in zmanjšanje odliva intelektualnega potenciala iz Mestne občine Koper;
– mobilnost, sodelovanje in aktivna participacija mladih v družbi;
– spodbujanje javnega dialoga o družbenih vprašanjih;
– izdajanje mladinskih periodičnih publikacij, ki so pomembne za razvoj vzgoje in
izobraževanja;
– razvoj interesnih oblik združevanja
mladih;
– posamične dejavnosti, ki se vključujejo
v nacionalne in mednarodne projekte;
– prireditve večjega obsega, namenjene
mladim.
Predmet soﬁnanciranja ne bodo programi oziroma projekti izvajalcev s področja
kulture, športa, turizma, socialnega varstva, zdravstva in preventivni programi, ki
so predmet drugih razpisov v Mestni občini
Koper, kot tudi ne aktivnosti komercialnega
značaja ter organizacija izletov in letovanj.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo društva in
njihove zveze, mladinski sveti, ustanove,
zavodi in ostale nevladne organizacije, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti
s področja dela z otroki oziroma mladino;
– imajo sedež v Mestni občini Koper;
– niso redno ﬁnancirani iz sredstev proračuna Mestne občina Koper;
– prijavljeni program se izvaja izven rednih šolskih oziroma študijskih programov;
– vsebina prijavljenega programa je
skladna s predmetom javnega razpisa;
– program se izvaja za otroke oziroma
mladino iz Mestne občine Koper;
– imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo programa;
– prijavitelji lahko prijavijo samo programe ali dele programov, ki bodo izvedeni v
letu 2005;
– prijavitelji lahko kandidirajo s tistimi
programi, za katere nimajo v zadostni meri
zagotovljenih drugih ﬁnančnih sredstev;
– program mora imeti pregledno in jasno
konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire ﬁnanciranja.
Kot dodatni pogoj za programe pod A) se
zahtevajo večletne (vsaj dveletne) izkušnje
oziroma reference prijavitelja na področju
dela z otroki.
Pogoji so izločitveni.
3. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov
in projektov bodo uporabljena naslednja
merila:
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– kvaliteta, realnost in dostopnost predloženega programa;
– preglednost, ekonomičnost in realnost
ﬁnančne konstrukcije;
– dosedanje delo oziroma reference.
Prednostno bodo soﬁnancirani:
pod A):
– programi, namenjeni otrokom od 6. do
14. leta starosti;
– programi, ki omogočajo množično
vključevanje članov oziroma uporabnikov iz
Mestne občine Koper ne glede na socialni
položaj in oddaljenost od mesta;
– programi, ki se izvajajo že več let ali
predstavljajo stalno obliko dela;
– programi, ki se bodo vključevali v javne prireditve oziroma predstavitve v Mestni
občini Koper.
pod B):
– programi oziroma projekti, ki omogočajo množično vključevanje članov oziroma uporabnikov z območja Mestne občine
Koper, ne glede na socialni položaj in
– programi, ki se izvajajo že več let ali
predstavljajo stalno obliko dela;
– programi, ki se bodo vključevali v javne prireditve oziroma predstavitve v Mestni
občini Koper.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za leto 2005 je višina proračunskih sredstev
v letu 2004, kar znaša:
– za soﬁnanciranje programov za otroke
10,000.000 SIT;
– za soﬁnanciranje programov za mladino 10,000.000 SIT.
Dokončna višina sredstev za soﬁnanciranje programov bo opredeljena s proračunom za leto 2005.
5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2005, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. Vsebina prijave
Prijavitelji morajo programe pod A) oziroma pod B) prijaviti ločeno.
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični
program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora
vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih
na podlagi tega javnega razpisa, in sicer s
strani pooblaščenih oseb soﬁnancerja.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
7. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Prijavitelji morajo prijavo oddati po
pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje
do 11. 10. 2004 na naslov Mestna občina
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali
jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10,
6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času
uradnih ur.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici ločeno za programe pod A) oziroma B)
z oznako:
pod A): »Ne odpiraj – prijava«, »Javni
razpis za soﬁnanciranje programov in projektov za otroke v Mestni občini Koper za
leto 2005 št. K4142-358/2004«;
pod B): »Ne odpiraj – prijava«, »Javni
razpis za soﬁnanciranje programov in pro-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

jektov za mladino v Mestni občini Koper za
leto 2005 št. K4142-358/2004«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
pošiljatelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane.
Neveljavne prijave ne bodo obravnavane in
bodo vrnjene prijavitelju.
8. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 45 dni po
sprejetju proračuna za leto 2005.
Z izbranimi izvajalci programov bodo
sklenjene pogodbe, s katerimi bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper
www.koper.si, lahko pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo v času uradnih ur tudi
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine
Koper, tel. 664-62-36.
Mestna občina Koper
Št. 4142-359/2004
Ob-23845/04
Na podlagi sklepa župana, št.
K4142-359/2004 z dne 1. 9. 2004, Mestna
občina Koper objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje programov socialnega
in zdravstvenega varstva v Mestni
občini Koper za leto 2005
I. Predmet razpisa je soﬁnanciranje programov socialnega in zdravstvenega varstva
v letu 2005.
1. Socialno varstvo
a) Programi humanitarnih društev, in sicer:
– programi, ki omogočajo vključitev v
skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami
v duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja;
– programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči invalidom;
– programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk ter pomoči socialno ogroženim
posameznikom in družinam;
– programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samopomoči ter preprečevanju socialne izključenosti.
b) Programi za delo z zasvojenimi, in
sicer:
– programi dela z zasvojenimi (informiranje, podpora, zmanjševanje škode, terensko delo, svetovanje, urejanje, rehabilitacija);
– preventivni programi, namenjeni osveščanju in zmanjševanju vpliva dejavnikov
tveganja ter preprečevanju zasvojenosti.
c) Preventivni programi, in sicer:
– programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje
socialne izključenosti starostnikov;
– preventivni programi za ogrožene skupine otrok in mladostnikov;
– preventivni programi za preprečevanje
nasilja v družinah;
– programi za usposabljanje in razvoj
mreže prostovoljcev.

2. Zdravstveno varstvo:
– preventivni programi zdravstvenega
varstva, programi svetovanja in pomoči, ki
so namenjeni različnim kroničnim bolnikom
in uporabnikom posameznih zdravstvenih
storitev.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo za soﬁnanciranje
– programov socialnega varstva:
– pod točko a – humanitarna društva,
– pod točko b in c – humanitarna
društva in zavodi,
– programov zdravstvenega varstva –
društva in zavodi, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa;
2. program izvajajo za uporabnike iz
Mestne občine Koper;
3. so registrirani in imajo dejavnost socialnega ali zdravstvenega varstva, humanitarno dejavnost ali dejavnost, ki je predmet
razpisa, opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
4. imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa;
5. imajo pregledno in jasno ﬁnančno
konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja programa;
6. imajo večletne (vsaj dveletne) izkušnje
oziroma reference na področju, za katero
se prijavljajo;
7. imajo predvideno soﬁnanciranje programa s strani drugih soﬁnancerjev.
III. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov
bodo uporabljena naslednja merila:
1. kvaliteta in realnost predloženega
programa;
2. sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu;
3. ﬁnančna konstrukcija programa;
4. dosedanje delo oziroma reference.
Prednostno bodo soﬁnancirani:
– programi z večletnim delovanjem;
– programi, ki so usmerjeni v samopomoč, zmanjševanje socialnih stisk in socialne izključenosti;
– programi, ki dopolnjujejo dejavnosti
javnih zavodov oziroma vsebujejo elemente javnih služb s področja socialnega ali
zdravstvenega varstva;
– programi, v katerih so izvajalci tudi
prostovoljci.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
IV. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za soﬁnanciranje programov socialnega in
zdravstvenega varstva v letu 2005 je višina
proračunskih sredstev v letu 2004 in znaša za soﬁnanciranje programov socialnega varstva 25,450.000 SIT, zdravstvenega
varstva 700.000 SIT. Dokončna višina sredstev za soﬁnanciranje programov socialnega in zdravstvenega varstva bo opredeljena
s proračunom za leto 2005.
V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2005, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
VI. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcu prijave za leto 2005,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Kolikor prijavitelj prijavlja več programov,
mora vsak posamezni program prijaviti na
svojem obrazcu. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi
podatki in prilogami.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
VII. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do
11. oktobra 2004 na naslov: Mestna občina
Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do
tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne
občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper
(pritličje desno), in sicer v času uradnih ur.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis
za soﬁnanciranje programov socialnega
in zdravstvenega varstva v letu 2005, št.
K4142-359/2004«. Na hrbtni strani mora biti
napisan naslov prijavitelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane.
Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem.
VIII. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni v roku 45 dni po sprejemu
proračuna za leto 2005.
Z izbranimi izvajalci programov bodo
sklenjene pogodbe o soﬁnanciranju programov v letu 2005, s katerimi bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih
sredstev.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani od dneva objave javnega razpisa
do izteka roka za oddajo prijav v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva
10, Koper (pritličje desno), vsak dan v času
uradnih ur ali na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine
Koper, tel. 05/664-62-56.
Mestna občina Koper
Ob-23846/04
Na podlagi 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Uradnilist RS, št. 96/02) in sklepa župana št. K4142-360/2004 z dne 1. 9. 2004,
Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje kulturnih programov
in projektov v Mestni občini Koper za
leto 2005
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je soﬁnanciranje
programov in projektov s področja kulture v
Mestni občini Koper za leto 2005.
Razpisana sredstva so namenjena soﬁnanciranju programov/projektov:
– društev,
– samostojnih ustvarjalcev na področju
kulture,
– zavodov,
– gospodarskih družb,
– samostojnih podjetnikov,
ki opravljajo dejavnost s področja kulture
in niso redno ﬁnancirani iz sredstev proračuna Mestne občine Koper.
Posamezniki in neformalne avtorske skupine lahko svoje programe/projekte prijavijo
preko kulturnih društev.
Predmet tega razpisa niso sredstva za
vzdrževanje in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in za spomeniško
varstvene akcije.

Št.

2. Razpisna področja: Mestna občina
Koper soﬁnancira programe/projekte z naslednjih področij kulturne dejavnosti:
– ljubiteljska kulturna dejavnost s področja glasbe, gledališča in lutk, folklore, ﬁlma in videa, plesa, literature, multimedialnih
projektov;
– reproduktivna kinematograﬁja,
– programi in projekti samostojnih ustvarjalcev na področju kulture;
– programi in projekti alternativne kulture;
– založništvo;
– likovna in galerijska dejavnost;
– soﬁnanciranje drugih akcij in projektov
s področja kulture.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da program/projekt omogoča vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne
občine Koper;
– da ima program/projekt pregledno in
jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in
zagotovljene druge vire ﬁnanciranja;
– da imajo nosilci programa/projekta
večletne (vsaj dveletne) izkušnje in reference na področju, ki je predmet razpisa;
– da imajo zagotovljene kadrovske
in prostorske pogoje za izvajanje programa/projekta,
– da bo program ali del programa oziroma projekta izveden v letu 2005.
4. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov/projektov bodo uporabljena naslednja
merila:
– kakovost, realnost in dostopnost predloženega programa/projekta,
– preglednost, ekonomičnost in realnost
ﬁnančne konstrukcije,
– dosedanje delo in reference.
Prednostno bodo soﬁnancirani:
– programi/projekti, ki omogočajo uspešno, množično vključevanje članov oziroma
uporabnikov iz Mestne občine Koper,
– programi/projekti z večletnim delovanjem,
– programi/projekti, ki v programskem
in izvajalskem pogledu znatno presegajo
splošno kakovostno raven svojega okolja in
kažejo aktualni, inovativne pristope,
– programi/projekti, ki bodo predstavljeni
širši javnosti v občini,
– izvajalci kulturnih programov/projektov,
ki bodo predvideli sodelovanje na prireditvah v Mestni občini Koper.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za soﬁnanciranje kulturnih programov /projektov v letu 2005 je višina proračunskih
sredstev v letu 2004, to je 56,000.000 SIT.
Dokončna višina sredstev za soﬁnanciranje
programov oziroma projektov bo opredeljena s proračunom za leto 2005.
6. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2005 v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več
programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora
vsebovati vse zahtevane priloge oziroma
dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na
razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem
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namenske porabe proračunskih sredstev,
odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer
s strani pooblaščenih oseb soﬁnancerja.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
8. Rok za predložitev prijav in način
predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati po
pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje
do ponedeljka, 11. oktobra 2004 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica
10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v
času uradnih ur.
Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del
razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite ali oddajte po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna
občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, z
oznako: Ne odpiraj – Prijava na javni razpis
kultura 2005 št. K4142-360/2004. Na hrbtni
strani ovitka mora biti naveden vlagatelj.
Nepopolne in nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.
9. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni v 45 dneh po sprejetju proračuna Mestne občine Koper za leto 2005.
Z izbranimi izvajalci programov oziroma
projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih
bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja
proračunskih sredstev.
10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Mestne občine Koper www.
koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani
lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva
10, Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine
Koper, tel. 05/664-62-39.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja s pogoji ter kriteriji in merili razpisa.
Mestna občina Koper
Ob-23847/04
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) in sklepa župana št.: K4142-361/2004 z dne 1. 9. 2004,
Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje športnih programov v
Mestni občini Koper v letu 2005
Predmet razpisa je soﬁnanciranje programov in investicijskih nalog na področju
športa v Mestni občini Koper za leto 2005.
1. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi;
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja
oziroma športne panoge;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu;
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neproﬁtne;
– vrtci, osnovne šole, srednje šole ter
višje in visoke strokovne šole;
– univerza;
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– študentske organizacije.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Mestni občini Koper;
– da je od njihove registracije preteklo
vsaj eno leto, v katerem so izvajali ustrezno
dejavnost v športu;
– da imajo zagotovljene materialne,
prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za uresničitev načrtovanih športnih
aktivnosti;
– da imajo za določene športne panoge
zagotovljeno redno in programsko urejeno
vadbo najmanj 36 tednov v letu;
– da imajo društva urejeno evidenco
članstva ostali izvajalci pa urejeno evidenco
o udeležencih v posameznem programu.
2. V letu 2005 bomo soﬁnancirali naslednje vsebine športnih programov:
1. športna vzgoja otrok in mladine;
2. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
3. športna dejavnost študentov;
4. športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport;
5. športna rekreacija;
6. kakovostni šport;
7. vrhunski šport;
8. šport invalidov;
9. izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov;
10. informatika, založništvo, promocijska
dejavnost ter znanstveno raziskovalna dejavnost;
11. priznanja športnikom in športnim delavcem;
12. športne prireditve.
3. Soﬁnanciranje investicijskih nalog:
– soﬁnancirali bomo investicijsko vzdrževalna dela na javnih športnih objektih, ki so v
lasti Mestne občine Koper, stroške funkcionalnega obratovanja ter nabava in obnova
opreme, kjer se izvaja nacionalni program
športa;
– izdelana mora biti natančna ﬁnančna
konstrukcija, iz katere je razviden lasten vložek ﬁnančnih sredstev;
– predložena mora biti ustrezna dokumentacija;
– pridobljeno mora biti upravno dovoljenje za poseg v prostor.
4. Pogoji soﬁnanciranja
Izbrani programi bodo soﬁnancirani na
podlagi Pogojev, meril in normativov za
vrednotenje športnih programov v Mestni
občini Koper, upoštevaje razpoložljiva proračunska sredstva.
Prednost pri izbiri pod enakimi pogoji
bodo imela športna društva in njihova združenja.
5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2005, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Kolikor prijavitelj prijavlja več programov,
mora za vsak posamični program izpolniti
ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse
zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so
navedena v razpisnem obrazcu.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
7. Rok predložitve prijav in način predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 11. oktobra 2004 na naslov Mestna
občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali
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jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper v času uradnih ur.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj-prijava«, »Javni
razpis za soﬁnanciranje športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2005, št.:
K4142-361/2004«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
pošiljatelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno predložene.
Neveljavne prijave ne bodo obravnavane in
bodo vrnjene pošiljatelju.
8. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v 45
dneh po sprejetju proračuna za leto 2005.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Mestne občine Koper, www.koper.si ali
pa si jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper,
ter od ponedeljka do petka med 8. in 12. uro
v sprejemni pisarni Javnega zavoda za šport
Mestne občine Koper (dvorana Boniﬁka),
Cesta Zore Perello Godina 3, Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v Javnem zavodu za šport Mestne občine Koper pri Alešu
Šepec (tel. 05/614-60-19, e-mail: info@boniﬁka-ustanova.si) ter na Uradu za družbene
dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper
(tel. 05/664-62-39).
Mestna občina Koper
Št. 4142-362/2004
Ob-23848/04
Na podlagi sklepa župana št.
K4142-362/2004 z dne 1. 9. 2004, Mestna
občina Koper objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje programov, ki niso
predmet drugih razpisov v Mestni
občini Koper za leto 2005
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je soﬁnanciranje
programov, ki niso zajeti v programih drugih razpisov Mestne občine Koper, kot so
programi udeležencev NOB, upokojencev
in častnikov in drugo.
Razpisana sredstva so namenjena soﬁnanciranju programov: društev in zavodov
(za programe, ki niso del njihove redne dejavnosti).
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
– imajo sedež v Mestni občini Koper;
– da program omogoča vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine
Koper;
– program mora imeti jasno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire ﬁnanciranja;
– prijavitelji lahko prijavijo samo projekte,
ki bodo izvedeni v letu 2005;
– da imajo nosilci programa večletne
(vsaj dveletne) izkušnje in reference na področju, ki je predmet razpisa;
– da imajo zagotovljene kadrovske in
prostorske pogoje za izvajanje programa.
3. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za soﬁnanciranje programov, ki niso predmet drugih razisov v MOK za leto 2005 je
višina proračunskih sredstev v letu 2004, to

je 8,000.000 SIT. Dokončna višina sredstev
za soﬁnanciranje programov bo opredeljena
s proračunom za leto 2005.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2005, v skladu s
predpisi, ki določaja izvrševanje proračuna.
5. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razisne
dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več
programov, mora za vsak posamični program
izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila,
ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
6. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Rok za oddajo prijav je do ponedeljka,
11. oktober 2004. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dobijo v času uradnih ur v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.
Dokumentacija je dostopna tudi na internetni
strani Mestne občine Koper www.koper.si.
Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del
razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite ali oddajte po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna
občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, z
oznako: Ne odpiraj – Prijava na razpis – drugo 2005, št.: K4142-362/2004. Na hrbtni
strani ovitka mora biti naveden vlagatelj.
Nepopolne in nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane.
7. Izid razpisa
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni v 45 dneh po sprejetju proračuna
za leto 2005.
Z izbranimi izvajalci programov oziroma
projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice
in obveznosti.
8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper
www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur
v sprejmni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine
Koper, tel. 664-62-39.
Mestna občina Koper
Št. 50/04
Ob-23915/04
Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
Velenje, objavlja na podlagi Pravilnika o
dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Mestni
občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št.
11/02), Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2004 (Uradni vestnik
MOV, št. 14a/03), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 47/03, 67/03) in Zakona o spremljanju
državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04)
javni razpis
za dodelitev sredstev za razvoj malega
gospodarstva v Mestni občini Velenje za
leto 2004
1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je dodelitev sredstev
za razvoj malega gospodarstva na območju Mestne občine Velenje za leto 2004.
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Soﬁnancirali se bodo upravičeni stroški malih podjetij in samostojnih podjetnikov za
namene:
– pridobivanja standardov kakovosti;
– svetovanja, usposabljanja in razširjanja znanja;
– prve udeležbe na določenem sejmu
ali razstavi.
2. Pogoji sodelovanja
2.1. Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske
družbe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– ustrezajo merilom za male gospodarske družbe po 51. in 72. členu Zakona o
gospodarskih družbah (manj kot 50 zaposlenih, letni promet manjši od 7 mio EUR ali
bilančno vsoto manjšo od 5 mio EUR, so
neodvisna podjetja);
– imajo sedež dejavnosti in kraj naložbe
na območju Mestne občine Velenje;
– niso v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji;
– niso v težavah in ne dobivajo državne
pomoči po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje;
– ne poslujejo v sektorjih, ki niso upravičena do prejema pomoči po pravilu de minimis (ne sodijo v sektorje kmetijstva, ribištva,
jeklarstva, premogovništva in transporta ter
dejavnosti, ki so povezane s proizvodnjo,
predelavo ali trženjem proizvodov naštetih
v prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropske
skupnosti ter da pomoč ni neposredno povezana z izvoznimi dejavnostmi prejemnikov).
2.2. Upravičeni stroški
Mestna občina Velenje bo upravičencem
soﬁnancirala upravičene stroške, ki so ali
bodo nastali v času od 1. 1. 2004 do 12. 11.
2004, za strošek mora biti izdan račun in
tudi že plačan v navedenem obdobju.
Upravičeni stroški so:
a) Pridobivanje standardov kakovosti: do
15% oziroma največ 100.000 SIT stroškov
storitev zunanjih svetovalcev pri projektih
pridobitve certiﬁkata sistema kakovosti po
standardih ISO 9000, ISO 14000, EN 45000
in oznake CE ter druge mednarodno priznane sisteme kakovosti. V enaki višini se
subvencionirajo tudi stroški, ki so nastali v
postopku recertiﬁkacije.
b) Svetovanje: do 50% oziroma največ
100.000 SIT stroškov svetovalnih storitev
zunanjih svetovalcev pri pripravi programov
povezovanja, vzpostavljanja skupnih razvojnih funkcij, internacionalizacije in tehnološkega razvoja. Stroške prijavitelj dokazuje
s kopijo (fakture) računa, na kateri je jasen opis svetovanja. Svetovalne storitve ne
smejo imeti stalnega ali periodičnega značaja. Ne smejo biti povezane z običajnimi
oziroma tekočimi stroški podjetja.
– Usposabljanje in razširjanje znanja:
do 45% stroškov posebnega izobraževanja
zaposlenih, z namenom pridobitve teoretičnega in praktičnega znanja oziroma največ
do 100.000 SIT stroškov inštruktorjev, potni
stroški inštruktorjev in tistih, ki se usposabljajo, ostali tekoči stroški, stroški svetovanja
v povezavi s projektom usposabljanja, stroški udeležencev usposabljanja. V prijavi projekta in poročilu morajo prijavitelji pokazati,
zakaj potrebujejo določena znanja.
c) Promocijske aktivnosti: do 50% upravičenih stroškov najetja, postavitve in delovanja stojnice oziroma največ do 100.000
SIT pri prvi udeležbi na sejmih in razstavah
ter ostalih prireditvah, konferencah in srečanjih.

Št.

Zgornje višine intenzivnosti državnih pomoči ne smejo biti presežene, ne glede na
to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskega, državnega proračuna ali mednarodnih
virov) so sredstva dodeljena.
3. Višina sredstev
Višina razpisanih sredstev je 2,685.000
SIT. Proračunska sredstva se dodeljujejo
kot nepovratna sredstva. Sredstva bremenijo proračun MOV za leto 2004, proračunsko
postavko 15. razvoj malega gospodarstva,
15.2.3. subvencije privatnim podjetjem in
zasebnikom. Višina subvencije posamezniku se določi glede na število vlog.
Sredstva bodo dodeljena po pravilu de
minimis, ki določa, da pomoč, dodeljena
posameznemu prejemniku pomoči ni namenjena spodbujanju izvoza in ne presega
100.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega
prejema pomoči, ne glede na obliko in namen pomoči.
4. Način prijave in rok za oddajo prijave
Razpisna dokumentacija je na voljo na
Mestni občini Velenje, v sprejemni pisarni,
Titov trg 1, Velenje in na spletnem naslovu
hhtp:www.velenje.si (razpisi).
Rok za oddajo vlog s predpisano dokumentacijo je do 20. 10. 2004. Vloge se
pošljejo na naslov: Mestna občina Velenje,
Titov trg 1, Velenje, v zaprti ovojnici, z oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis za dodelitev sredstev za razvoj mg« in polnim
naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vlogi
je potrebno priložiti: poročilo in dokazila o
izvedenem projektu ter dokazila o plačanih
računih. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno in bodo pomanjkljivo izpolnjene, komisija
ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene
prijaviteljem.
5. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje prejetih vlog ne bo javno in bo
21. 10. 2004. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene,
neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja
nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove k dopolnitvi vloge.
Rok za dopolnitev nepopolno predložene
vloge je 8 dni od prejema obvestila. Vloge,
ki jih vlagatelji v navedenem roku ne bodo
dopolnili, se zavržejo, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrnejo.
Predlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni s sklepom v roku najkasneje
30 dneh po roku za oddajo vlog.
O dodelitvi sredstev odloči župan s sklepom. Upravičenec lahko vloži pritožbo za
preveritev utemeljenosti sklepa v roku 8 dni
od prejema sklepa, na naslov Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje. V pritožbi
morajo biti natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe
ne morejo biti postavljena merila za dodelitev sredstev. O pritožbi odloča župan v roku
15 dni s sklepom.
6. Sklenitev pogodbe
Medsebojne obveznosti med Mestno
občini Velenje in prejemnikom sredstev se
bodo uredile s pogodbo.
Namensko porabo sredstev spremlja in
preverja občinska uprava. V primeru nenamenske porabe sredstev mora koristnik
sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
7. Dodatne informacije: Mestna občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, Urad za
gospodarstvo in ﬁnance, soba št. 67/V, tel.
03/896-16-82, ali na spletnem naslovu http:
www.velenje.si (razpisi).
Mestna občina Velenje
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Št. 032-13/04-2
Ob-24075/04
Občina Tišina objavlja na podlagi Pravilnika
za soﬁnanciranje letnih turističnih programov
v Občini Tišina (v nadaljevanju: pravilnik)
(Uradni list RS, št. 62/04) in sklepa občinskega sveta s 13. redne seje, z dne 21. 5. 2004
javni razpis
za pospeševanje društvene dejavnosti
na področju turizma v Občini Tišina v
letu 2004
1. člen
(predmet javnega razpisa)
Predmet razpisa je spodbujanje društev,
ki delujejo na področju turizma s soﬁnanciranjem njihove dejavnosti v obliki dotacij.
Za izvedbo ukrepa so v proračunu Občine
Tišina za leto 2004 predvidena sredstva v
višini 250.000 SIT.
2. člen
(upravičenci)
Upravičenci so društva, krožki in združenja, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena
Pravilnika o soﬁnanciranju letnih turističnih
programov v Občini Tišina.
3. člen
(splošni pogoji)
Namen: sredstva občinskega proračuna
se namenijo za izvedbo strokovnega dela,
sodelovanja med društvi, izobraževanj (predavanj, delavnic, seminarjev), čistilnih akcij,
promocije (organizacija razstav, demonstracij in sodelovanja na sejmih in razstavah),
izdelave promocijskega materiala, strokovnih publikacij in druge dejavnosti društev.
Sredstva za investicije v prostore društva
niso predmet tega razpisa.
Predvidena višina dotacije: na podlagi
utemeljenih vlog do 60% upravičenih stroškov ﬁnančno ovrednotenega programa oziroma posamezne aktivnosti, če ni ﬁnancirana v okviru programa.
Pogoji in dokumentacija: upravičenci predložijo najmanj naslednjo dokumentacijo:
– vlogo,
– opisan in ﬁnančno ovrednoten letni program dela oziroma aktivnost za tekoče leto,
– ﬁnančno poročilo o delu društva v preteklem letu,
– potrdilo o registraciji društva,
4. člen
(nadzor in sankcije)
Nenamensko porabo sredstev po tem razpisu in pravilniku spremlja in preverja občinska
strokovna služba pristojna za področje turizma, lahko pa tudi druga oseba pooblaščena s
strani župana. V primeru nenamenske porabe
mora prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, v primerih navedenih v 9. členu pravilnika.
5. člen
(rok in način oddaje vlog)
Rok za prijavo na razpis je odprt 30 dni
od objave tega razpisa. Informacije o razpisnih pogojih in potrebni razpisni dokumentaciji dobijo interesenti na sedežu občinske uprave na Tišini 4 oziroma po telefonu 02/539-17-10. Vloge z vso zahtevano
dokumentacijo se oddajo na sedežu Občine
Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina.
6. člen
Ta razpis začne veljati naslednji dan po
sprejetju sklepa Občinskega sveta občine
Tišina.
Občina Tišina
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Javne dražbe
Št. 466-01-1/2004
Ob-24182/04
Na podlagi 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03) ter na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu
prodaje državnega ﬁnančnega in stvarnega
premoženja za leti 2004/2005, ki ga je z
odlokom (Uradni list RS, št. 86/04) sprejel
Državni zbor Republike Slovenije dne 13. 7.
2004, Servis skupnih služb vlade razpisuje
javno dražbo
1. Naročnik: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
Vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana,
telefaks 01/478-18-78.
2. Predmet javne dražbe: zemljišče parc.
št. 1400/2 k.o. Kandija v izmeri 412 m2, izklicna cena: 3,000.000 SIT.
Nepremičnina se odprodaja v celoti po sistemu videno-kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnine in stroške prepisa (stroške notarja, takse ipd.) plača kupec.
3. Javna dražba se bo opravila ustno.
Najnižji znesek zvišanja je 100.000 SIT.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora
biti sklenjena v roku petnajstih delovnih dni
po opravljeni javni dražbi. Vzorec pogodbe
je na ogled pri Servisu skupnih služb Vlade
Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a,
Ljubljana, Klemen Šket, tel. 01/478-18-26.
5. Način in rok plačila: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku osmih dni
od podpisa pogodbe na podračun proračuna
RS št. 01100-6300109972, sklic na številko 18 15202-7221002-84600104. Položena
kavcija se šteje v kupnino. Plačilo celotne
kupnine v roku 8 dni od podpisa pogodbe je
bistvena sestavina pravnega posla.
6. Prehod lastništva: lastništvo preide na
kupca po plačilu celotne kupnine in vseh
stroškov.
7. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10% od
izklicne cene na podračun proračuna RS
št. 01100-6300109972, sklic na številko
18 15202-7221002-84600104. Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni
dražbi ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni
brez obresti.
8. Ogled nepremičnin: ogled je možen
dne 15. 9. 2004 od 10. do 11. ure.
9. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji morajo pred začetkom javne
dražbe prijaviti svojo udeležbo in priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo
overjeno pri notarju s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR (velja za
pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba
mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne
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more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri
notarju s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokade TRR),
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija, ipd.),
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če je oseba zastopnik.
10. Datum, čas in kraj izvedbe javne
dražbe: 20. 9. 2004 ob 9. uri v sejni sobi
na naslovu: Republika Slovenija, Servis
skupnih služb Vlade Republike Slovenije,
Gregorčičeva 25a, 1000 Ljubljana.
11. Ustavitev postopka: Vlada ali komisija s soglasjem predstojnika lahko ustavi
postopek javne dražbe do sklenitve pravnega
posla, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem
razpisne dokumentacije.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb Vlade
Ob-23824/04
Na podlagi 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03 in 77/03) ter na podlagi Odloka
o programu prodaje državnega ﬁnančnega in stvarnega premoženja za leti 2003
in 2004 Republika Slovenija, Ministrstvo za
okolje prostor in energijo, Agencija RS za
okolje, Vojkova 1b, Ljubljana objavlja
javno dražbo
nepremičnine
1. Predmet prodaje
Stanovanjska stavba in pripadajoče
zemljišče v ulici Alme Vivoda 11, Piran, parc.
št. 1349 – v izmeri 52 m2, vpisana v ZKV
448, k.o. Piran-mesto.
Izklicna cena je 29,110.000 SIT.
Ogled je možen po predhodnem dogovoru z Lucijanom Korva, na tel. št.
05/662-26-41 oziroma GSM 051/755-315,
Agencija RS za okolje, Območna pisarna
Koper, pristaniška 12, Koper.
Vse informacije v zvezi z javno dražbo
lahko interesenti dobijo pri Urški Ilič Vidergar,
tel. 01/478-44-60 ali GSM 051/335-634 ali
mag. Stanislavu Zarniku, tel. 01/478-41-19,
vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
2. Pogoji in pravila javne dražbe:
1. Nepremičnina skupaj s pripadajočim
zemljiščem se odproda v celoti po sistemu
videno-kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnine in stroške prepisa plača kupec.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene:
dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno za
100.000 SIT.
3. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora
biti sklenjena v roku 30 dni po opravljeni javni dražbi. V primeru, da izbrani dražitelj iz
razlogov na njegovi strani v danem roku ne
bo pristopil k podpisu pogodbe, bo ponudnik
zadržal kavcijo.
5. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10%
izklicne cene na podračun proračuna
RS št. 01100-6300109972, sklic na 18
25232-7200005-2004. Po opravljeni javni
dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi ne
uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni brez obresti.
6. Način in rok plačila: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni

od podpisa pogodbe na podračun proračuna RS, št. 01100-6300109972, sklic na 18
25232-7200005-2004. Položena kavcija se
všteje v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: dražitelji morajo najkasneje eno uro
pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo
udeležbo (sicer bodo izločeni iz javne dražbe) in predložiti (v originalu):
– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(pravna oseba), tuj državljan oziroma tuja
pravna oseba mora priložiti potrdilo, ki ga institucije v njegovi državi, ki so enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane oziroma pravne
osebe. Kolikor takega potrdila ne morejo
pridobiti, pa morajo predložiti lastno izjavo,
overjeno pri notarju, da pod kazensko in
materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
dražitelj ni imel blokade TRR (velja za pravne osebe). Tuja pravna oseba mora predložiti istovrstna potrdila, ki jih izdajajo institucije v njegovi državi, ki so enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdila
za slovenske pravne osebe, kolikor pa takega potrdila ne morejo dobiti, pa morajo
predložiti lastno izjavo, overjeno pri notarju,
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokade TRR,
– izpisek iz registra pravnih oseb (pravne
osebe) oziroma fotokopijo identiﬁkacijskega
dokumenta (ﬁzične osebe),
– pisno notarsko overjeno pooblastilo v
primeru, da pravna ali ﬁzična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo ﬁzično ali
pravno osebo,
– matično, davčno in telefonsko številko.
8. Pravila javne dražbe: javna dražba se
izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03 in 77/03). Nadzor nad izvedbo javne
dražbe izvaja pristojna komisija.
9. Datum, čas in kraj javne dražbe: dne
6. 10. 2004 ob 12. uri.
Javna dražba se bo odvijala v sejni sobi
v IV. nadstropju, na naslovu: Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo, Agencija RS za
okolje, Vojkova 1b, Ljubljana.
10. Prodajalka si pridržuje pravico ustaviti postopek prodaje pred sklenitvijo pogodbe.
Agencija RS za okolje
Ob-23825/04
Na podlagi 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem in občin (Uradni list RS,
št. 12/03 in 77/03) ter na podlagi Odloka o
programu prodaje državnega ﬁnančnega in
stvarnega premoženja za leti 2003 in 2004,
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo, Dunajska 48, Ljubljana,
ponovno objavlja
javno dražbo
nepremičnin
1. Predmet prodaje
Stanovanjska stavba in pripadajoče zemljišče na Kidričevi cesti 10, Bled, s parc. št.
463/99 – stanovanjska stavba v izmeri 88 m2,
s pripadajočim zemljiščem parc. št. 463/50
– park v izmeri 1022 m2, 463/99 – travnik
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v izmeri 65 m2, 463/99 – dvorišče v izmeri
356 m2, 463/161 – sadovnjak v izmeri 74 m2
in parc. 463/161 – park v izmeri 108 m2, vse
vpisane v ZKV 574, k.o. Rečica.
Izklicna cena je 151,782.429 SIT. Ogled
je možen vsak delovni dan od dneva objave dalje med 10. in 12. uro po predhodni
najavi na tel. 04/576-70-50, Remec Rekar
Špeli ali 01/478-44-60, Urški Ilič Vidergar.
Vse informacije v zvezi z javno dražbo lahko interesenti dobijo pri Urški Ilič Vidergar,
tel. 01/478-44-60 ali GSM 051/335-634 ali
mag. Stanislavu Zarniku, tel. 01/478-41-19
ali GSM 041/788-795, vsak delovni dan med
10. in 12. uro.
2. Pogoji in pravila javne dražbe:
1. Nepremičnina skupaj s pripadajočim
zemljiščem se odproda v celoti po sistemu
videno-kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnine in stroške prepisa plača kupec.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene:
dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno za
1,000.000 SIT.
3. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora
biti sklenjena v roku 30 dni po opravljeni javni dražbi. V primeru, da izbrani dražitelj iz
razlogov na njegovi strani v danem roku ne
bo pristopil k podpisu pogodbe, bo ponudnik
zadržal kavcijo.
5. Višina kavcije: pred dražbo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na podračun proračuna Ministrstva
za okolje, prostor in energijo, Agencije RS
za okolje št. 0100-6300109972, sklic na
18 25232-7200005-2004. Po opravljeni javni
dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni brez obresti.
6. Način in rok plačila: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni
od podpisa pogodbe na podračun proračuna
Ministrstva za okolje, prostor in energijo,
Agencije RS za okolje, št. 0100-6300109972,
sklic na 18 25232-7200005-2004. Položena
kavcija se všteje v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: dražitelji morajo najkasneje eno uro
pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo
udeležbo (sicer bodo izločeni iz javne dražbe) in predložiti (v originalu):
– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih; tuj državljan oziroma tuja pravna oseba
mora priložiti potrdilo, ki ga institucije v njegovi državi, ki so enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdilo za slovenske
državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takega potrdila ne morejo pridobiti, pa morajo
predložiti lastno izjavo, overjeno pri notarju,
da pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da ima plačane davke in prispevke,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
dražitelj ni imel blokade TRR (velja za pravne osebe). Tuja pravna oseba mora priložiti
istovrstna potrdila, ki jih izdajajo institucije v
njegovi državi, ki so enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdila za slovenske
pravne osebe, kolikor pa takega potrdila ne
morejo dobiti, pa morajo predložiti lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da v
zadnjih 6 mesecih ni imel blokade TRR,
– izpisek iz registra pravnih oseb (pravne
osebe) oziroma fotokopijo identiﬁkacijskega
dokumenta (ﬁzične osebe),
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– pisno notarsko overjeno pooblastilo v
primeru, da pravna ali ﬁzična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo ﬁzično ali
pravno osebo,
– osebno izkaznico (ﬁzične osebe),
– matično, davčno in telefonsko številko.
8. Pravila javne dražbe: javna dražba se
izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03 in 77/03). Nadzor nad izvedbo javne
dražbe izvaja pristojna komisija.
9. Datum, čas in kraj javne dražbe: dne
6. 10. 2004 ob 10. uri.
Javna dražba se bo odvijala v sejni sobi
v IV. nadstropju, na naslovu: Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo, Agencija RS za
okolje, Vojkova 1b, Ljubljana.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo
Ob-23776/04
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5,
Pivka, na podlagi določil Zakona o javnih
ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 56/02) ter v skladu z določili Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter sklepa občinskega sveta št.: 03201-15/2004, z dne
28. 6. 2004, objavlja
javno dražbo
za prodajo stanovanja
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Pivka, Kolodvorska cesta
5, 6257 Pivka (v nadaljevanju: prodajalec).
2. Predmet prodaje: stanovanje št. 5/IV
večstanovanjske hiše, Kolodvorska cesta 14 v Pivki, ki stoji na zemljiški parceli
4219/2 k.o. Petelinje. Stanovanje v skupni
velikosti 63,76 m2 se prodaja po izklicni ceni
7,900.000 SIT.
Nepremičnina se odprodaja v celoti po
sistemu videno-kupljeno. Stanovanje je bremen prosto in je vseljivo takoj. Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnine in
stroške prepisa (stroške notarja, takse ipd.)
plača prodajalec, stroške vpisa etažne lastnine v zemljiško knjigo plača kupec.
3. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe prijaviti svojo udeležbo ter priložiti:
– potrdilo o vplačani kavciji (original) ter
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(za pravne osebe),
– izpisek iz registra pravnih oseb (pravne
osebe),
– pooblastilo za sodelovanje na javni
dražbi, če je oseba zastopnik,
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija ipd.),
– osebno izkaznico,
– davčno, matično in telefonsko številko.
4. Višina kavcije: dražitelji se morajo pred
pričetkom javne dražbe izkazati s potrdilom
o plačani kavciji, v znesku 800.000 SIT, ki
jo nakažejo na zakladniški podračun Občine
Pivka, št. računa: 01291-0100016298 pri
Banki Slovenije, z navedbo "Plačilo kavcije za
javno dražbo" ter "naslov objekta in številko
stanovanja" za katerega se vplačuje kavcija.
5. Vplačana kavcija se šteje dražitelju, ki
je uspel na javni dražbi, v kupnino za stanovanje. Neuspelim dražiteljem se kavcija vrne,
v roku 8 dni, po opravljeni dražbi, in sicer v
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vplačanem znesku. Kavcija mora biti vplačana najkasneje na dan dražbe do 10. ure.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v sredo, dne 29. 9. 2004, ob 15. uri v
sejni sobi Občine Pivka, Kolodvorska cesta
5, Pivka.
7. Najnižji znesek višanja izklicne cene
na javni dražbi je 50.000 SIT.
8. Način in rok plačila kupnine: izbrani
kupec bo moral skleniti prodajno pogodbo
najkasneje v 15 dneh po prejemu obvestila o izboru. Kupec plača celotno kupnino pred vselitvijo (zmanjšano za vplačano
varščino), vendar najkasneje v 25 dneh
po podpisu prodajne pogodbe. Ob podpisu pogodbe Občina Pivka izstavi kupcu račun za plačilo kupnine. Račun se poravna
na zakladniški podračun Občine Pivka, št.
01291-0100016298 pri Banki Slovenije.
9. Plačilo celotne kupnine stanovanja v
roku, ki je določen, je bistvena sestavina
pravnega posla. Če izbrani kupec ne sklene
prodajne pogodbe v navedenem roku, se
šteje, da je od nakupa odstopil, vplačana
kavcija pa mu zapade kot skesnina. Tudi v
primeru, da se plačilo v roku ne izvede, se
kavcija zadrži, pogodba pa razdre.
10. Na podlagi 3. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03) lahko Komisija za vodenje
in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem občine Pivka, s soglasjem
predstojnika, postopek ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se povrne kavcija
dražiteljem, v vplačanem znesku; o tem posreduje občina dražiteljem odločitev v roku 8
dni po opravljeni javni dražbi.
11. Vse dodatne informacije o pogojih
javnega razpisa in natančnejše podatke o
nepremičninah lahko interesenti dobijo na
telefonski številki 05/72-10-100 (kontaktni
osebi: Jana Vodopivec in Barbara Lenarčič);
ogled stanovanja je možen po predhodnem
dogovoru; dodatne informacije so na voljo,
na spletni strani Občine Pivka, na internetnem naslovu, http://www.pivka.si, kjer je na
voljo tudi slikovno gradivo.
Občina Pivka

Razpisi delovnih
mest
Ob-23746/04
Na podlagi četrte alinee 56. člena in
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 56/02) predstojnik Občine Sveti Andraž
v Slovenskih goricah objavlja javni natečaj za
zasedbo uradniškega delovnega mesta
direktorja Občinske uprave občine
Sveti Andraž v Slovenskih goricah.
Delovno mesto direktorja občinske uprave je uradniško delovno mesto na položaju,
ki se opravlja v nazivu podsekretar.
Delovno razmerje za prosto delovno
mesto bo sklenjeno za določen čas (pet let)
s 6-mesečnim poskusnim delom.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati tudi pogoje iz 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih ter ostale pogoje za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem,

Stran

6160 /

Št.

98-99 / 10. 9. 2004

– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– preizkus strokovne usposobljenosti za
dejanja v upravnem postopku,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– usposobljenost za delo z osnovami računalništva,
– vozniški izpit B kategorije,
– ne sme biti pravnomočno obsojen 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:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopija potrdila o strokovni usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku,
– 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 krajevnega pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti v
letu dni po sklenitvi delovnega razmerja.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Sveti Andraž v Slovenskih
goricah, Vitomarci 71, 2255 Vitomarci, za
dobo pet let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici
na naslov: Občina Sveti Andraž v Slovenskih
goricah, Vitomarci 71, 2255 Vitomarci, z označbo »za javni natečaj – direktor Občinske
uprave občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah«. Rok za prijavo je 8 dni in začne teči
naslednji dan po objavi javnega natečaja.
O izbranem kandidatu bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najpozneje v roku 60 dni od dneva te objave.
Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti odločb o izbiri in po uspešno opravljeni
poskusni dobi sklenili pogodbo o zaposlitvi
za dobo pet let s polnim delovnim časom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na telefon: 02/757-95-30.
Občina Sveti Andraž
v Slovenskih goricah
Št. 34/04
Ob-23783/04
Svet Ljudske univerze Kočevje, TZO 30,
1330 Kočevje, razpisuje delovno mesto
direktorja zavoda.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– izpolnjevanje splošnih in z Zakonom
o ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja ter
Zakonom o izobraževanju odraslih določenih pogojev,
– strokovni izpit,
– najmanj 5 letne delovne izkušnje v
vzgojno izobraževalni dejavnosti, od tega 3
leta v izobraževanju odraslih,
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– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– predložitev ustreznega programa za
5-letno mandatno obdobje.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov Ljudske univerze
Kočevje, s pripisom "za razpis".
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Ljudska univerza Kočevje
Su 1-010603/2004-140
Ob-23784/04
Okrajno sodišče v Domžalah objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto
strokovni sodelavec – 1 delovno mesto
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom
in poskusno dobo 3 mesecev.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivih: višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni
svetovalec II, višji pravosodni svetovalec I.
Kraj opravljanja dela: Ljubljanska 76,
Domžale.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– delovne izkušnje: najmanj 2 leti v nazivu višji pravosodni svetovalec III, najmanj
5 let v nazivu višji pravosodni svetovalec
II, najmanj 8 let v nazivu višji pravosodni
svetovalec I,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– poznavanje dela z računalnikom.
Kandidati morajo predložiti k prijavi naslednja dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– potrdilo o državljanstvu,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba ter ustrezne reference oziroma dokazila o izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– potrdilo o opravljenem pravniškem
državnem izpitu oziroma opravljenem pravosodnem izpitu.
Upoštevali bomo samo prijave, katerim
bodo predložena vsa dokazila.
Prijave je potrebno poslati v roku 8 dni
od dneva objave tega javnega natečaja na
naslov: Okrajno sodišče v Domžalah, Ljubljanska 76, Domžale.
Kandidate bomo o izboru obvestili v roku
8 dni po odločitvi.
Oseba, ki daje informacije o izvedbi javnega natečaja: vodja urada predsednice
Alenka Marinšek, tel. 01/72-15-741.
Okrajno sodišče v Domžalah
Ob-23785/04
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje, prostor in energijo na podlagi 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/2002) objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta:
gradbeni inšpektor (1 delovno mesto
v Murski Soboti, 1 delovno mesto v Novem
mestu, inšpekcijska pisarna Krško). Delo
na uradniškem delovnem mestu se lahko
opravlja v nazivih inšpektor III, II in I. Javni
uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu inšpektor III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene ali arhitekturne smeri,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja graditve objektov za kandidate z univerzitetno izobrazbo oziroma 5 let delovnih
izkušenj s področja graditve objektov za
kandidate z visoko strokovno izobrazbo,

– strokovni izpit za inšpektorja,
– državni izpit iz javne uprave,
– vozniški izpit B kategorije,
– aktivno znanje slovenskega jezika.
Za delovno mesto gradbenega inšpektorja v OE Murska Sobota je pogoj pasivno
znanje madžarskega jezika.
Kandidati morajo vlogi priložiti naslednja
dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja,
– izjavo o izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
Skladno z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002)
lahko za delovno mesto kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenih predpisanih izpitov, pod pogojem, da najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv opravijo ustrezen
manjkajoči izpit.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v
izbirni postopek. Natečajna komisija bo v
izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi podane
vloge, dokazil in ustnega razgovora.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih dneh po
objavi na naslov:
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje,
prostor in energijo, Služba za organizacijo in
kadre, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne
informacije dobite na tel. št. 01/420-44-84
ali 01/420-44-98.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo
Inšpektorat Republike Slovenije za
okolje
Ob-23786/04
Skladno z 58. in 59. členom Zakona o
javnih uslužbencih naročamo objavo javnega natečaja za sklenitev delovnega razmerja
za nedoločen čas s polnim delovnim časom,
za naslednje uradniško delovno mesto
1. Organ in kraj opravljanja dela: Služba
Vlade Republike Slovenije za strukturno
politiko in regionalni razvoj, Kotnikova 28,
Ljubljana
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
»višji svetovalec« m/ž.
3. Nazivi v katerih se lahko opravlja delo
uradniškega delovnega mesta: višji svetovalec/ka III, II, I.
4. Pogoji za opravljanje dela: najmanj
visoka strokovna izobrazba družboslovne
smeri, Državni izpit iz javne uprave, 5 let
delovnih izkušenj.
5. Dodatna znanja: znanje tujega jezika.
6. Dokazila, ki jih morajo kandidati priložiti k prijavi: kandidati morajo za vsak pogoj
naveden v točki 4. in 5. k prijavi priložiti fotokopijo ustreznega dokazila.
7. Rok in naslov za vlaganje prijav: Rok
za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave
javnega natečaja, prijave se pošljejo na naslov naveden v 1. točki, s pripisom »javni na-
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tečaj za delovno mesto »višji svetovalec št.
59«, oziroma na elektronski naslov: Vesna.
Galijaševič/SVRP/GOV@SVN
Nepopolne in prepozne vloge v izbirnem
postopku ne bodo upoštevane.
8. Rok obveščanja o izbiri: predvidoma
30 dni po izbiri.
9. Oseba, ki daje informacije: Mariana
Jančar Kac, tel. 01/308-31-78, vsak delavnik
med 9. in 11. uro.
10. Vsak/a kandidat/ka mora za imenovanje v naziv skladno z drugim odstavkom
88. člena Zakona o javnih uslužbencih izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Služba Vlade RS za strukturno politiko
in regionalni razvoj
Št. 122-5/2004-15
Ob-23789/04
RS, Upravna enota Piran, Lucija, Obala
114a, 6320 Portorož, objavlja v skladu z 58.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni
list RS, št. 56/02) javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto:
svetovalca/-ko v Oddelku za upravne
notranje zadeve.
Uradnik/-ca bo naloge opravljal/-a v nazivu svetovalec/-ka III. Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu
svetovalec/-ka I, II in III.
Zahtevani pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
upravne ali pravne smeri;
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– aktivno znanje slovenskega in italijanskega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli univerzitetni
diplomirani pravniki.
Kandidati/-ke, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, ga morajo
opraviti v letu dni od imenovanja.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega razmerja in
druge pogoje za imenovanje v naziv:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena
ali ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev
(potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje);
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje točke
(potrdilo izda pristojno okrajno sodišče).
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– potrdilo o znanju italijanskega jezika;
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata;
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisno
izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.
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Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Naloge na delovnem mestu so:
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in
5-mesečnim poskusnim delom. Delo se bo
opravljalo v Luciji, Obala 114a.
Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj
in vsemi zgoraj naštetimi dokazili o izpolnjevanju pogojev, naj kandidati pošljejo najkasneje v 8 dneh od dneva objave javnega natečaja na naslov: RS, Upravna enota Piran,
Lucija, Obala 114a, 6320 Portorož. Dodatne
informacije o izvedbi javnega natečaja dobite po tel. 05/671-04-11.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
8 dneh po opravljenem postopku.
Upravna enota Piran
Št. 122-6/2004
Ob-23790/04
RS, Upravna enota Piran, Lucija, Obala
114a, 6320 Portorož, objavlja v skladu z
58. členom Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 56/02) javni natečaj za
delovno mesto:
pripravnika-ce.
Zahtevani pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
upravne ali pravne smeri;
– aktivno znanje slovenskega in italijanskega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli univerzitetni
diplomirani pravniki.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati še splošne pogoje, ki
jih urejajo predpisi s področja delovnega
razmerja in druge pogoje za imenovanje
v naziv:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena ali ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot 6 mesecev (potrdilo izda Ministrstvo za
pravosodje);
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje točke
(potrdilo izda pristojno okrajno sodišče).
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– potrdilo o znanju italijanskega jezika;
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata;
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas (10 mesecev), s polnim delovnim
časom. Delo se bo opravljalo v Luciji, Obala
114a.
Pisne prijave z zgoraj naštetimi dokazili o
izpolnjevanju pogojev, naj kandidati pošljejo
najkasneje v 8 dneh od dneva objave javnega natečaja na naslov: RS, Upravna enota
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Piran, Lucija, Obala 114a, 6320 Portorož.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite po tel. 05/671-04-02.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
8 dneh po opravljenem postopku.
Upravna enota Piran
Št. 122-6/04-0112
Ob-23792/04
Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330
Kočevje, na podlagi 56. člena, prvega odstavka 109. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002
– ZDT-B in 2/2004 – ZDSS -1) objavlja javni
natečaj za zasedbo naslednjih uradniških
delovnih mest:
1. pripravnik – svetovalec III
Kraj opravljanja dela: Občinska uprava
Občine Kočevje, Oddelek za okolje, infrastrukturo in gospodarstvo.
Vrsta uradniškega delovnega mesta:
pripravnik – svetovalec III.
Delo se lahko po uspešno opravljenem
pripravništvu opravlja v nazivih: svetovalec
III, svetovalec II in svetovalec I.
Pripravnik se bo usposabljal za opravo državnega izpita iz javne uprave, za
uradniško delovno mesto svetovalec III, v
Občinski upravi občine Kočevje, Oddelku za
okolje, infrastrukturo in gospodarstvo.
Vrsta delovnega razmerja: za določen čas
10 mesecev, s polnim delovnim časom.
Zahtevani pogoji za zasedbo delovnega
mesta so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba.
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.
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),
– 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 in dokazili o morebitnih drugih
posebnih znanjih in sposobnostih.
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V izbirnem postopku bo natečajna komisija strokovna 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 – pripravnik svetovalec
III – ne odpiraj«.
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 za določen čas 10 mesecev, s
polnim delovnim časom;
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.
Občina Kočevje
Št. 10102-03/2004
Ob-23793/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja
Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško,
javni natečaj za delovno mesto:
svetovalec II na oddelku za družbene
dejavnosti.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta so:
– aktivno znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
– kandidat mora imeti opravljen strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka
(ZUP).
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil.
Kandidati morajo k svoji vlogi z življenjepisom priložiti še naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– potrdilo o nekaznovanosti (ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo krajevno pristojne službe o
tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek.
Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo za nedo-
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ločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani
kandidat bo delo opravljal v prostorih Občinske
uprave Laško, Mestna ulica 2, Laško.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili v 8 dneh od objave na naslov:
Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško
s pripisom "Javni natečaj – svetovalec II
– ne odpiraj". Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala
na podlagi dokazil, priloženih k prijavi in na
podlagi razgovorov s kandidati. Kandidate
bomo o izbiri obvestili v 8 dneh po opravljeni
izbiri. Dodatne informacije dobite pri Juriju
Klepcu, na tel. št. 03/733-87-10.
Občina Laško
Ob-23794/04
Občina Šentjernej objavlja prosto delovno mesto
višji referent II za nedoločen čas s polnim delovnim časom v Oddelku za računovodstvo in kmetijstvo.
Zahtevani pogoji:
– višja strokovna izobrazba ekonomske
ali upravne smeri,
– delovne izkušnje: najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– strokovni izpit za javne uprave.
Delovno naloge:
1. vodenje računovodstva in knjigovodstva za občinsko upravo,
2. zbiranje in analiziranje podatkov o ﬁnančnem poslovanju, obdelava knjigovodskih podatkov, izdelava periodičnih računov
in zaključnega računa uprave,
3. priprava in izvajanje programa javnih
del,
4. vodenje zahtevnejših evidenc s področja splošnih in ﬁnančnih zadev iz občinske
pristojnosti,
5. izdajanje potrdil iz občinskih evidenc,
6. priprava razpisov za kmetijstvo,
7. druge strokovne in organizacijske naloge s področja kmetijstva,
8. druge naloge po navodilu župana.
Kandidate vabimo, da pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v roku
8 dni od dneva objave javnega natečaja na
naslovu Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta
5, Šentjernej (z oznako ''javni natečaj'').
Nepopolnih prijav ne bomo obravnavali.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi Občine
Šentjernej, tel. 07/393-35-60.
Občina Šentjernej
Št. 122-01/03-5/04
Ob-23819/04
Ministrstvo za pravosodje, Uprava za
izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za
prestajanje kazni zapora, Dob pri Mirni,
8233 Mirna, objavlja javni natečaj za prosto
delovno mesto:
vodja pravnega oddelka obsojencev.
Delovno mesto vodje prvega oddelka obsojencev je uradniško delovno mesto, ki se
lahko opravlja v nazivih višji svetovalec II
in I. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu višji svetovalec II.
Poleg splošnih pogojev določenih z
Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
42/02) in Zakonom o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 56/02), morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokvna izobrazba pedagoške, pravne ali druge ustrezne
smeri,

– osem let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državni izpit iz javne uprave,
– druga znanja, veščine in sposobnosti,
ki so potrebni za uspešno opravljanje dela,
– nekaznovanost,
– državljanstvo Republike Slovenije.
V skladu z Zakonom o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) lahko za delovno
mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave,
pod pogojem, da bodo v primeru izbora na
delovno mesto navedeni izpit opravile najkasneje v letu dni od imenovanja v naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče).
Zadnji dve dokazili lahko kandidat predloži najkasneje ob pogovoru. Natečajna
komisija bo strokovno usposobljenost kandidata presojala na podlagi pogovorov in
psihološkega testiranja.
Za čas opravljanja dela na delovnem
mestu vodje prvega oddelka obsojencev se
javnega uslužbenca obvezno vključi v dodatno pokojninsko zavarovanje.
Delovno razmerje bo izbrani kandidat
sklenil za nedoločen čas s polnim delovnim
časom in poskusnim delom 3 mesece. Delo
bo opravljal na sedežu ZPKZ Dob pri Mirni.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili in
opisom delovnih izkušenj v osmih dneh po
objavi na naš naslov, s pripisom: "javni natečaj". Nepopolnih prijav ne bomo upoševali.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v petnajstih dneh po opravljenem postopku.
Za dodatne informacije smo vam na voljo,
na tel. 07/304-70-10, int. 223 (Ivica Vitez od
8. do 15. ure).
Zavod za prestajanje kazni zapora
Dob pri Mirni
Št. 212-19/2004
Ob-23822/04
Vlada Republike Slovenije, Statistični
urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12,
1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto
višji/a svetovalec/ka v Sektorju za statistiko cen in satelitske račune, v Oddelku
za paritete kupnih moči in proizvajalčeve
cene.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih:
višji svetovalec III, višji svetovalec II in višji
svetovalec I.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati/-ke za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti 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.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati/-ke za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske ali druge ustrezna družboslovne smeri;
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– najmanj 5 let oziroma najmanj 3 leta in
4 mesece delovnih izkušenj, če ima kandidat/-ka univerzitetno izobrazbo;
– državni izpit iz javne uprave.
Kandidat/-ka, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, mora ta pogoj izpolniti v letu dni po imenovanju v naziv.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih
morajo kandidati/-ke priložiti prijavi za zasedbo delovnega mesta:
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu
Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o opravljenem
državnem izpitu iz javne uprave, če ga kandidat/-ka ima;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– dokazila o morebitnih posebnih znanjih
in sposobnostih;
– pisno izjavo kandidata/-ke, da ni bil/a
pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da ni bil/-a obsojen/-a na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata/-ke ni sprožen kazenski postopek zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Z izbranim kandidatom/-ko bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo
o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim
delom.
Delo bo opravljal/-a v Sektorju za statistiko cen in satelitske račune, v Oddelku za paritete kupnih moči in proizvajalčeve cene.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo delo opravljal/-a v poslovnih prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12 in
Parmova 33, Ljubljana.
Kandidate/-ke vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi, na naslov: Statistični urad
Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000
Ljubljana.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko: 212-19/2004.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov/-k presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na podlagi
razgovora s kandidati/-kami ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega/-kinega znanja, kolikor bo to potrebno.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/-ke:
– z znanjem uporabe računalniških programov: MS Word, MS Excel in MS Access,
– s poznavanjem ekonomskih statistik,
– z organizacijskimi in komunikacijskimi
sposobnosti,
– z višjo stopnjo znanja angleškega jezika.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite pri gospe Zdenki Repotočnik na telefonski številki
01/241-51-82.
Statistični urad Republike Slovenije
Ob-23839/04
Svet zavoda Gorenjskih lekarn na podlagi 25. člena Statuta in Zakona o lekarniški
dejavnosti razpisuje delovno mesto
direktorja.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
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– univ. izobrazba farmacevtske smeri z
opravljenim strokovnim izpitom
– najmanj 5 let delovnih izkušenj
Zaželjeno je, da kandidat predloži program razvoja javne lekarniške službe na
Gorenjskem.
Mandat direktorja traja 4 leta.
Kandidati naj pisne prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev pošljejo v 15 dneh
po objavi razpisa na naslov: Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj z
oznako “za razpis”. Nepopolne vloge se ne
obravnavajo.
O izbiri bomo kandidate obvestili v 30
dneh od dneva objave razpisa.
Gorenjske lekarne
Št. 122-114/2004-315
Ob-23919/04
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),
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice, objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
višji referent v Oddelku za prostorsko
načrtovanje in razvoj.
Prosto delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
višji referent III, II in I. Javni uslužbenec bo
naloge opravljal v nazivu višji referent III.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike
Slovenije;
– imeti morajo višjo strokovno izobrazbo
gradbene smeri;
– imeti morajo najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen strokovni upravni izpit;
– 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;
– obvladovati morajo osnove računalniških orodij, ki se uporabljajo v občinski
upravi;
– imeti morajo vozniški izpit B kategorije.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee;
– fotokopije dokazil o izpolnjevanju pogojev glede obvladovanja računalniških
orodij;
– fotokopijo vozniškega dovoljenja.
Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega
upravnega izpita, pod pogojem, da bodo v
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primeru izbora na delovno mesto navedeni
izpit opravile najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu višjega referenta v nazivu
višji referent III v prostorih Oddelka za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
V izbirnem postopku bo natečajna komisija preverjala strokovno usposobljenost
kandidatov po predhodno določenih merilih
za izbiro in metodah preverjanja strokovne
usposobljenosti kandidatov.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (s pripisom: »Javni natečaj višji referent – ne odpiraj«) v roku 8 dni
od dne objave v Uradnem listu Republike
Slovenije. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključenem izbirnem postopku. O izbiri uradnika
bo izdana upravna odločba, ki bo vročena
izbranemu kandidatu, drugim kandidatom
pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim
časom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
se dobijo na Občini Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, na tel. 07/499-15-45
(Ingrid Molan).
Občina Brežice
Št. 435/04
Ob-23920/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
podsekretar v Pravni službi.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani pravnik;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit;
– pravniški državni izpit.
Poleg navedenih pogojev, mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
znanjem angleškega jezika.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih mora kandidat predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi;
– dokazilo o opravljenem pravniškem
državnem izpitu.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja da je
državljan Republike Slovenije ter da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Pravni
službi Ministrstva za ﬁnance, Prežihova 4,
Ljubljana, v nazivu podsekretar. Delo na
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delovnem mestu se opravlja zgolj v nazivu
podsekretar.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne
prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v osmih dneh po objavi, na naslov:
Ministrstvo za ﬁnance, Služba za kadre
in organizacijo, p.p. 644, 1001 Ljubljana.
Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo
»za javni natečaj št. 111-02-37/2004«.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/478-52-34 (Stanka Šinkovc).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za ﬁnance
Št. 435/04
Ob-23921/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
višji svetovalec v Službi za informacijsko tehnologijo.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– poznavanje osnov administriranja baz
podatkov Oracle;
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv).
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Prednost bodo imeli kandidati s poznavanjem operacijskih sistemov Unix, Linux
in Windows.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem
ustreznem priznanem strokovnem izpitu
(kolikor ga kandidat ima).
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je
državljan Republike Slovenije, ter da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Službi
za informacijsko tehnologijo Ministrstva za
ﬁnance, Cankarjeva 18, Ljubljana, v nazivu
višji svetovalec III. Delo na tem delovnem
mestu se lahko opravlja v nazivu višji svetovalec III, II in I.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne
prijave z življenjepisom in zahtevanimi do-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

kazili v osmih dneh po objavi, na naslov:
Ministrstvo za ﬁnance, Služba za kadre
in organizacijo, p.p. 644, 1001 Ljubljana.
Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo
»za javni natečaj št. 111-02-38/2004« in navedbo razpisanega delovnega mesta.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/478-52-34 (Stanka Šinkovc).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za ﬁnance
Št. 435/04
Ob-23922/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec – pripravnik v Zakladnici
enotnega zakladniškega računa države.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani ekonomist.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z zaključeno ﬁnančno ali bančno-ﬁnančno
smerjo študija in kandidati z znanjem angleškega jezika. Zaželjeno je poznavanje
področja zakladništva in ﬁnančnih trgov.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je
državljan Republike Slovenije ter da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje za določen čas 10 mesecev, za čas opravljanja pripravništva, s
polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v
Zakladnici enotnega zakladniškega računa
države Ministrstva za ﬁnance, Beethovnova
11, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne
prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v osmih dneh po objavi, na naslov:
Ministrstvo za ﬁnance, Služba za kadre
in organizacijo, p.p. 644, 1001 Ljubljana.
Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo
»za javni natečaj št. 111-02-39/2004« in navedbo razpisanega delovnega mesta.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/478-52-34 (Stanka Šinkovc).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za ﬁnance

Št. 435/04
Ob-23923/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
višji svetovalec v Sektorju za proračun.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv).
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem
ustreznem priznanem strokovnem izpitu
(kolikor ga kandidat ima).
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je državljan Republike Slovenije ter da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v
Sektorju za proračun Ministrstva za ﬁnance,
Beethovnova 11, Ljubljana, v nazivu višji
svetovalec III. Delo na tem delovnem mestu
se lahko opravlja v nazivu višji svetovalec
III, II in I.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne
prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v osmih dneh po objavi, na naslov:
Ministrstvo za ﬁnance, Služba za kadre
in organizacijo, p.p. 644, 1001 Ljubljana.
Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo
»za javni natečaj št. 111-02-40/2004« in navedbo razpisanega delovnega mesta.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/478-52-34 (Stanka Šinkovc).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za ﬁnance
Št. 435/04
Ob-23924/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
vodja sektorja v Sektorju za javna naročila in koncesije.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani pravnik ali
ekonomist;

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– najmanj 8 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– poznavanje ureditve javnega naročanja v Sloveniji;
– znanje angleškega jezika;
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv).
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih mora kandidat predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi;
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem
ustreznem priznanem strokovnem izpitu
(kolikor ga kandidat ima).
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja da je
državljan Republike Slovenije ter da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Sektorju
za javna naročila in koncesije Ministrstva za
ﬁnance, Tržaška 19a, Ljubljana. Delo na
delovnem mestu se opravlja v nazivu podsekretar ali sekretar.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne
prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v osmih dneh po objavi, na naslov:
Ministrstvo za ﬁnance, Služba za kadre
in organizacijo, p.p. 644, 1001 Ljubljana.
Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo
»za javni natečaj št. 111-02-41/2004«.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/478-52-34 (Stanka Šinkovc).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za ﬁnance
Št. 435/04
Ob-23925/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec v Sektorju za upravljanje s
ﬁnančnim premoženjem države.
Pogoji za opravljanje dela:
– diplomirani ekonomist ali univerzitetni
diplomirani ekonomist,
– najmanj 3 leta in 8 mesecev delovnih
izkušenj (v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo, se zahteva 8 mesecev
delovnih izkušenj).
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kan-
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didat opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv).
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih mora kandidat predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem
ustreznem priznanem strokovnem izpitu
(kolikor ga kandidat ima).
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja da je
državljan Republike Slovenije ter da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom. Delo bo opravljal
v Sektorju za upravljanje s ﬁnančnim premoženjem države Ministrstva za ﬁnance,
Prežihova 4, Ljubljana v nazivu svetovalec
II. Delo na tem delovnem mestu se lahko
opravlja v nazivu svetovalec II in I.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne
prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v osmih dneh po objavi, na naslov:
Ministrstvo za ﬁnance, Služba za kadre
in organizacijo, p.p. 644, 1001 Ljubljana.
Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo
»za javni natečaj št. 111-02-42/2004«.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/478-52-34 (Stanka Šinkovc).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za ﬁnance
Št. 435/04
Ob-23927/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
vodja sektorja v Sektorju za upravni
postopek na drugi stopnji s področja carinskih in davčnih zadev.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani pravnik;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit;
– pravniški državni izpit.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
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bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih mora kandidat predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi;
– dokazilo o opravljenem pravniškem
državnem izpitu.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije ter da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom. Delo bo opravljal
v Sektorju za upravni postopek na drugi
stopnji s področja carinskih in davčnih zadev Ministrstva za ﬁnance, Šmartinska 55,
Ljubljana. Delo na delovnem mestu se opravlja v nazivu podsekretar ali sekretar.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne
prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v osmih dneh po objavi, na naslov:
Ministrstvo za ﬁnance, Služba za kadre
in organizacijo, p.p. 644, 1001 Ljubljana.
Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo
»za javni natečaj št. 111-02-43/2004«.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/478-52-34 (Stanka Šinkovc).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za ﬁnance
Št. 435/04
Ob-23928/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
vodja sektorja v Sektorju za bančništvo, zavarovalništvo in plačilni promet.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani pravnik ali
ekonomist;
– najmanj 8 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv).
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih mora kandidat predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi;
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem
ustreznem priznanem strokovnem izpitu
(kolikor ga kandidat ima).
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije ter da ni bil pravno-
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močno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom. Delo bo opravljal
v Sektorju za bančništvo, zavarovalništvo
in plačilni promet Ministrstva za ﬁnance,
Župančičeva 3, Ljubljana. Delo na delovnem mestu se opravlja v nazivu podsekretar
ali sekretar.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne
prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v osmih dneh po objavi, na naslov:
Ministrstvo za ﬁnance, Služba za kadre
in organizacijo, p.p. 644, 1001 Ljubljana.
Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo
»za javni natečaj št. 111-02-44/2004«.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/478-52-34 (Stanka Šinkovc).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za ﬁnance
Št. 435/04
Ob-23930/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
vodja sektorja v Sektorju za trg kapitala, izvozno ﬁnanciranje in druge ﬁnančne
zadeve.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani pravnik ali
ekonomist;
– najmanj 8 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv).
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih mora kandidat predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi;
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem
ustreznem priznanem strokovnem izpitu
(kolikor ga kandidat ima).
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije ter da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v
Sektorju za trg kapitala, izvozno ﬁnanciranje
in druge ﬁnančne zadeve, Župančičeva 3,
Ljubljana. Delo na delovnem mestu se opravlja v nazivu podsekretar ali sekretar.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Kandidate vabimo, da pošljejo pisne
prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v osmih dneh po objavi, na naslov:
Ministrstvo za ﬁnance, Služba za kadre
in organizacijo, p.p. 644, 1001 Ljubljana.
Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo
»za javni natečaj št. 111-02-45/2004«.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/478-52-34 (Stanka Šinkovc).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za ﬁnance
Št. 112-14/2004/1-0023048 Ob-23929/04
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
svetovalec v direktoratu za letalstvo
(šifra delovnega mesta 87).
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec I, svetovalec II in svetovalec
III. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu svetovalec III.
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:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, pravne, upravne, prometne,
tehnične ali druge ustrezne smeri;
– 8 mesecev delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– znanje dela z računalnikom;
– osnovna raven znanja angleškega 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.
Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi
osebe, ki strokovnega izpita iz upravnega
postopka še nimajo opravljenega, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje do
zaključka poskusne dobe.
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;

– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku, ki ni starejše od enega meseca
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ni starejše od enega meseca (izdaja ga Ministrstvo
za pravosodje).
Potrdili navedeni v šesti in sedmi 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,
kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s strojno izobrazbo
– smer letalstvo, s poznavanjem področja
civilnega letalstva, s poznavanjem angleške
letalske frazeologije in terminologije ter z delovnimi izkušnjami v državni upravi.
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
112-14/2004/1-0023048«. 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. 112-16/2004/1-0023048 Ob-23932/04
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
svetovalec v direktoratu za železnice
(šifra delovnega mesta 109).
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec I, svetovalec II in svetovalec
III. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika;

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– 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, tehnične, prometne ali druge
ustrezne smeri;
– 8 mesecev delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– 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;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga krajevno pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili navedeni v šesti in sedmi 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,
kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati z izobrazbo ekonomske
smeri, s poznavanjem sistema zakonodaje,
ki ureja področje železnic ter z delovnimi izkušnjami v državni upravi.
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
112-16/2004/1-0023048«. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je
pravočasna, če je oddana na pošto zadnji
dan roka za prijavo.
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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. 111-940/04-0515
Ob-23939/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98,
48/01, 67/02, 2/04 in 71/04):
a) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču na Ptuju.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški
službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-93/04-0515
Ob-23941/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98,
48/01, 67/02, 2/04 in 71/04):
a) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Murski Soboti.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški
službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-24065/04
Ministrstvo za ﬁnance, Uprava Republike
Slovenije za javna plačila, Urad UJP,
Dunajska cesta 48, 1001 Ljubljana, p.p. 674,
objavlja strokovno-tehnični delovni mesti za
nedoločen čas:
1. Pravnik II (m/ž) v Službi za pravne,
kadrovske in splošne naloge ter ﬁnanciranje.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– 3 leta delovnih izkušenj,
– poskusno delo 4 mesece.
2. Razvojni inženir II (m/ž) v Sektorju
za računalniško obdelavo podatkov in
razvoj IT.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba naravoslovne
smeri,
– 3 leta delovnih izkušenj,
– računalniško programiranje,
– operacijski sistemi,
– poskusno delo 4 mesece.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na objavljeni delovni
mesti, priložiti naslednja potrdila:
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– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, v kateri je
navedena delovna doba,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo kandidata o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti, in o tem,
da ni obsojen na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot 6 mesecev, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje.
Pisne prijave s priloženimi dokazili o
izpolnjevanju pogojev in življenjepisom
pošljite v 14 dneh od objave na naslov:
Uprava Republike Slovenije za javna plačila,
Dunajska 48, 1001 Ljubljana.
O izbiri bomo kandidate pisno obvestili
v osmih dneh po končanem izbirnem postopku.
Uprava Republike Slovenije
za javna plačila
Št. 100-20/2004-1
Ob-24070/04
Na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02), generalni direktor Geodetske uprave Republike
Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo
položajnega uradniškega delovnega mesta
vodja referata v Območni geodetski
upravi Celje v Sektorju za nepremičnine
– Referat za kataster stavb.
Delovno mesto vodja referata je položajno uradniško delovno mesto, ki se lahko
opravlja v nazivih višji svetovalec II in višji
svetovalec III. Javni uslužbenec bo naloge
opravljal v nazivu višji svetovalec III.
Položajno uradniško delovno mesto vodja referata zajema naslednje naloge: načrtovanje, organiziranje in nadzorovanje dela v
organizacijski enoti ter odločanje o zadevah
z delovnega področja organizacijske enote,
po pooblastilu predstojnika, organiziranje
sodelovanja z drugimi enotami in organi, sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev
in drugih najzahtevnejših gradiv, samostojna
priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih
gradiv, vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih, vodenje najzahtevnejših
upravnih postopkov, samostojno opravljanje
drugih zahtevnejših nalog in obveščanje in
svetovanje strankam.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
geodetske ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu
Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
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– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o strokovnem izpitu
iz upravnega postopka;
– izjavo, da kandidat ni v kazenskem
postopku;
– izjavo o nekaznovanosti.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
kolikor bo to potrebno.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Delo se bo opravljalo v
uradnih prostorih Območne geodetske uprave Celje, Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana (z oznako »javni natečaj«) v roku 8
dni od dneva objave v Uradnem listu Republike
Slovenije oziroma od dneva objave pri Zavodu
za zaposlovanje Republike Slovenije. Prijave
lahko pošljejo tudi na elektronski naslov: zdenka.potrc@gov.si. Kandidati bodo o izbiri pisno
obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dneva
objave v Uradnem listu Republike Slovenije
oziroma od dneva objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. O izbiri bo
izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo
vročen sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo izbrani kandidat najkasneje v osmih dneh imenovan v naziv in se mu najkasneje v nadaljnih osmih dneh ponudi sklenitev pogodbe
o zaposlitvi.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Zdenka Potrč, zaposlena v Glavnem uradu Geodetske uprave
Republike Slovenije, tel. 01/478-49-16.
Geodetska uprava
Republike Slovenije
Št. 100-21/2004-1
Ob-24071/04
Na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02), generalni direktor Geodetske uprave Republike
Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta
višji referent v Območni geodetski upravi Novo mesto v Oddelku za zemljiški
kataster.
Delovno mesto višji referent je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
višji referent I, višji referent II in višji referent
III. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu višji referent III.
Uradniško delovno mesto višji referent
zajema naslednje naloge: vodenje evidenc
in priprava informacij na njihovi podlagi, izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc oziroma
o dejstvih, o katerih organ ne vodi evidence,
pa zakon določa izdajo potrdila o dejstvu,
vodenje zahtevnih upravnih postopkov na
prvi stopnji in opravljanje drugih upravnih
nalog podobne zahtevnosti.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
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– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj višja strokovna izobrazba geodetske ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni upravni izpit;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu
Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu;
– fotokopijo potrdila o strokovnem izpitu
iz upravnega postopka;
– izjavo, da kandidat ni v kazenskem
postopku;
– izjavo o nekaznovanosti.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
kolikor bo to potrebno.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo se bo opravljalo v geodetski pisarni Trebnje v Trebnjem,
Goliev trg 11, 8210 Trebnje oziroma v vseh
uradnih prostorih Območne geodetske uprave Novo mesto.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana (z oznako »javni natečaj«) v roku
8 dni od dneva objave v Uradnem listu
Republike Slovenije oziroma od dneva objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike
Slovenije. Prijave lahko pošljejo tudi na
elektronski naslov: zdenka.potrc@gov.si.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije oziroma
od dneva objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. O izbiri bo izdana
upravna odločba, ki bo vročena izbranemu
kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo izbrani kandidat najkasneje v osmih dneh imenovan v naziv in se mu najkasneje v nadaljnih osmih dneh ponudi sklenitev pogodbe
o zaposlitvi.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Zdenka Potrč, zaposlena v Glavnem uradu Geodetske uprave
Republike Slovenije, tel. 01/478-49-16.
Geodetska uprava
Republike Slovenije
Št. 481/2004
Ob-24077/04
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve objavlja prosta delovna mesta:
Na Področju trga dela, zaposlovanja in
izobraževanja
1. Podsekretar
Za delovno mesto podsekretarja je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih:
– sekretar,
– podsekretar.
Izbrani kandidat/-ka bo naloge izvrševal/-a v nazivu podsekretar.

Pogoji:
– najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba pravne smeri s specializacijo, magisterijem oziroma doktoratom,
– 8 let delovnih izkušenj, če ima kandidat/-ka najmanj univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem oziroma 5 let 4 mesece delovnih izkušenj, če ima kandidat/-ka
najmanj univerzitetno izobrazbo in magisterij, specializacijo ali doktorat,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– osnovno znanje angleškega jezika.
2. Višji svetovalec
Za delovno mesto višjega svetovalca je
določeno, da se naloge opravljajo v nazivih:
– višji svetovalec I,
– višji svetovalec II,
– višji svetovalec III.
Izbrani kandidat/-ka bo naloge izvrševal/-a v nazivu višji svetovalec III.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri,
– 5 let delovnih izkušenj, če ima kandidat/-ka visoko strokovno izobrazbo oziroma
3 leta 4 mesece delovnih izkušenj, če ima
kandidat/-ka univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma
magisterijem oziroma doktoratom,
– državni izpit iz javne uprave,
– osnovno znanje angleškega jezika.
3. Višji svetovalec
Za delovno mesto višjega svetovalca je
določeno, da se naloge opravljajo v nazivih:
– višji svetovalec I,
– višji svetovalec II,
– višji svetovalec III.
Izbrani kandidat/-ka bo naloge izvrševal/-a v nazivu višji svetovalec III.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri,
– 5 let delovnih izkušenj, če ima kandidat/-ka visoko strokovno izobrazbo oziroma
3 leta 4 mesece delovnih izkušenj, če ima
kandidat/-ka univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma
magisterijem oziroma doktoratom,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– osnovno znanje angleškega jezika.
4. Svetovalec
Za delovno mesto svetovalca je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih:
– svetovalec I,
– svetovalec II.
Sprejeti kandidat/-ka bo naloge izvrševal
v nazivu svetovalec II.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– 3 leta 8 mesecev delovnih izkušenj, če
ima kandidat/-ka visoko strokovno izobrazbo oziroma 8 mesecev delovnih izkušenj,
če ima kandidat/-ka univerzitetno ali visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem oziroma doktoratom,
– državni izpit iz javne uprave,
– osnovno znanje angleškega jezika.
Na Področju socialnih zadev
5. Svetovalec
Za delovno mesto svetovalca je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih:
– svetovalec I,
– svetovalec II,
– svetovalec III.
Sprejeti kandidat/-ka bo naloge izvrševal
v nazivu svetovalec III.
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Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri,
– 8 mesecev delovnih izkušenj, če ima
kandidat/-ka visoko strokovno izobrazbo
oziroma 6 mesecev delovnih izkušenj, če
ima kandidat/-ka univerzitetno ali visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem oziroma doktoratom,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– osnovno znanje angleškega jezika.
Na Področju za delovna razmerja in pravice iz dela
6. Svetovalec
Za delovno mesto svetovalca je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih:
– svetovalec I,
– svetovalec II,
– svetovalec III.
Sprejeti kandidat/-ka bo naloge izvrševal
v nazivu svetovalec III.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– 8 mesecev delovnih izkušenj, če ima
kandidat/-ka visoko strokovno izobrazbo
oziroma 6 mesecev delovnih izkušenj, če
ima kandidat/-ka univerzitetno ali visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem oziroma doktoratom,
– državni izpit iz javne uprave,
– osnovno znanje angleškega jezika.
V Sektorju za mednarodno sodelovanje
in evropske zadeve
7. Svetovalec
Za delovno mesto svetovalca je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih:
– svetovalec I,
– svetovalec II,
– svetovalec III.
Sprejeti kandidat/-ka bo naloge izvrševal
v nazivu svetovalec III.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri,
– 8 mesecev delovnih izkušenj če ima
kandidat/-ka visoko strokovno izobrazbo
oziroma 6 mesecev delovnih izkušenj, če
ima kandidat/-ka univerzitetno ali visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem oziroma doktoratom,
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje angleškega jezika – višja raven.
V Kabinetu ministra
8. Svetovalec
Za delovno mesto svetovalca je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih:
– svetovalec I,
– svetovalec II,
– svetovalec III.
Sprejeti kandidat/-ka bo naloge izvrševal
v nazivu svetovalec III.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– 8 mesecev delovnih izkušenj, če ima
kandidat/-ka visoko strokovno izobrazbo
oziroma 6 mesecev delovnih izkušenj, če
ima kandidat/-ka univerzitetno ali visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem oziroma doktoratom,
– državni izpit iz javne uprave,
– osnovno znanje angleškega jezika.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati še pogoje določene v
drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02).

Št.

Za objavljena delovna mesta bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Pisni vlogi mora kandidat/-ka priložiti
naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu
Republike Slovenije,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče) oziroma izjava,
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) oziroma izjava.
Pisno vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo najkasneje v
8 dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za
delo družino in socialne zadeve, Kadrovska
služba, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
Kandidati bodo o izboru obveščeni v 15
dneh po izbiri. Dodatne informacije je mogoče dobiti v Kadrovski službi pri Tadeji Pušnar
na telefonu 01/478-33-70.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Druge objave
Ob-23781/04
Na podlagi 7. člena Akta o ustanovitvi
javne ustanove "Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad" (Ur. l. RS, št. 63/01, 78/01 in
59/03) Ad futura razpisuje
soﬁnanciranje izobraževanja
tujih državljanov na gimnazijskem
programu mednarodne mature v
Sloveniji v šolskem letu 2004/2005
1. Predmet razpisa na poziv: predmet
razpisa na poziv je soﬁnanciranje slovenskih gimnazij za štipendiranje izobraževanja
devetih tujih državljanov na javno veljavnem gimnazijskem programu mednarodne
mature v Republiki Sloveniji v šolskem letu
2004/2005.
2. Pogoji razpisa na poziv
Pozvana institucija mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
a) izvaja program mednarodne mature v
šolskem letu 2004/2005,
b) ima v prvi letnik tega programa (v tretji
letnik gimnazije) vpisane tuje državljane, ki
so v Slovenijo prišli izključno z namenom
izobraževanja po programu mednarodne
mature,
c) vpisani tuji državljan je v drugem letniku gimnazije dosegel odličen šolski uspeh,
d) tuji državljani niso na izobraževanju v
Sloveniji na podlagi mednarodne (bilateralne) pogodbe ali drugih izmenjav,
e) prijavi samo tiste tuje državljane, katerih starši oziroma zastopniki, ki jih preživljajo med izobraževanjem, nimajo začasnega
ali stalnega prebivališča v Sloveniji oziroma
niso diplomatski ali konzularni predstavniki
tujih držav v Sloveniji.
Institucija odda prijavo za posamezno
generacijo tujih državljanov, vpisanih v isti
letnik.
Prijava na razpis mora vsebovati s strani
institucije v celoti izpolnjeno in podpisano
prijavnico ter dokazila o izpolnjevanju pogojev, in sicer:
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– potrdilo o višini letnih stroškov izobraževanja (soglasje Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport k višini šolnine, potrdilo o
višini stroškov bivanja v dijaškem domu)
na osebo,
– fotokopijo potnega lista posameznega
tujega državljana, za katerega soﬁnanciranje se prijavlja,
– potrdilo o odličnem šolskem uspehu v
drugem letniku gimnazije za posameznega
tujega državljana, za katerega soﬁnanciranje se prijavlja,
– izjavo staršev ali zastopnika tujega državljana, da nimajo začasnega ali stalnega bivališča v Sloveniji oziroma niso diplomatski ali konzularni predstavniki tujih držav v Sloveniji,
– izjavo staršev ali zastopnika tujega
državljana, da se strinja, da ga institucija
prijavi za soﬁnanciranje po tem razpisu,
– fotokopije dokazil o drugih virih sredstev soﬁnanciranja programa s strani drugih
pravnih oseb.
K prijavi na ta razpis sta neposredno
pozvani Gimnazija Bežigrad v Ljubljani in II.
gimnazija Maribor v Mariboru.
3. Trajanje in obveznosti iz soﬁnanciranja:
soﬁnanciranje za tuje državljane, ki so v šolskem letu 2004/2005 vpisani v prvi letnik gimnazijskega programa mednarodne mature
(tretji letnik gimnazije), se izvaja eno šolsko
leto. Če prijavljeni tuji državljan napreduje v
višji letnik, se izvrševanje soﬁnanciranja nadaljuje v naslednjem šolskem letu, vendar le
do roka za opravljanje mature v spomladanskem izpitnem roku v istem šolskem letu.
4. Sredstva
Najvišji zgornji znesek odobrenega letnega soﬁnanciranja za posameznega tujega
študenta za eno šolsko leto po tem razpisu
je 70% stroškov šolnine in celotni stroški
bivanja v dijaškem domu. Stroški nastanitve
izven dijaškega doma niso predmet soﬁnanciranja.
Sredstva se porazdelijo med obe instituciji,
če izpolnjujeta razpisne pogoje, v enakem deležu za posameznega v prijavnici navedenega
in vpisanega tujega državljana na program
mednarodne mature glede na dejanske stroške šolnine in nastanitve v dijaškem domu.
Sredstva se nakažejo za posamezno šolsko leto na podlagi podpisane pogodbe o
soﬁnanciranju neposredno instituciji.
5. Rok in način oddaje prijav
Institucije pošljejo prijavnico skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev najkasneje do
17. septembra 2004 po pošti na naslov Ad
futura, Kotnikova 34, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 9. razpis).
Razpisno dokumentacijo bosta instituciji
prejeli po pošti v osmih dneh po objavi tega
razpisa. Dodatne informacije so na voljo v
času uradnih ur od ponedeljka do petka med
12. in 15. uro na sedežu Ad future osebno ali
po telefonu ter po elektronski pošti.
6. Druga določila: za izvedbo razpisnega
postopka se smiselno uporabljajo Pravila o
splošnih pogojih poslovanja javne ustanove
Ad future (Ur. l. RS, št. 117/03), ki so na voljo na sedežu in na spletni strani Ad future.
Ad futura,
znanstveno-izobraževalna fundacija
Republike Slovenije, javni sklad
Ob-23777/04
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5,
Pivka, na podlagi določil Zakona o javnih
ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02 in 56/02) ter v skladu z določili
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in up-
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ravljanju s stvarnim premoženjem države in
občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) ter
sklepa Občinskega sveta občine Pivka, št.
03201-7/2003, z dne 24. 9. 2003 ter soglasjem Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije z dne 10. marec 2004 in soglasja
z dne 30. avgust 2004 razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo stanovanj
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska
cesta 5, 6257 Pivka, prodaja skupaj z
soinvestitorjem Stanovanjskim skladom
Republike Slovenije novozgrajena stanovanja v Pivki, na Postojnski cesti 16 in 16a.
2. Predmet prodaje:
Lokacija

Številka
stanovanja

Izklicna cena
stanovanja v SIT
(cena vključuje DDV)

št. 4 (62,74 m2)
št. 7 (62,48 m2)
št. 8 (80,00 m2)

11,800.000
11,550.000
14.400.000

Postojnska
cesta 16a, Pivka št. 5 (62,72 m2)

11.740.000

Postojnska
cesta 16, Pivka

Nepremičnine se odprodajo v celoti po
sistemu videno-kupljeno. Stanovanja so
bremen prosta in so vseljiva takoj.
3. Ponudba mora vsebovati:
– naziv in naslov ponudnika;
– navedbo naslova objekta in številko stanovanja za katerega se ponudnik zanima;
– ponujeno ceno za posamezno stanovanje, ki ne sme biti nižja od izklicne cene;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
ﬁzične osebe ali izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe oziroma priglasitveni list za
samostojne podjetnike (DURS), ki ne smeta
biti starejša od 3 mesecev (kupci so lahko ﬁzične osebe, ki so državljani Republike
Slovenije ali pravne osebe, ki imajo sedež
na območju Republike Slovenije);
– potrdilo o vplačilu kavcije (original) ter
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
za pravne osebe.
4. Višina kavcije: interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, morajo vplačati
kavcijo v višini 500.000 SIT. Kavcijo se nakaže na zakladniški podračun Občine Pivka,
št. računa: 01291-0100016298 pri Banki
Slovenije, z navedbo »Plačilo kavcije za javni
razpis« ter »naslov objekta in številko stanovanja« za katerega se vplačuje kavcija.
5. Vlačana kavcija se izbranemu ponudniku šteje v kupnino. Neuspelim ponudnikom pa bo kavcija vrnjena, v roku 10 dni od
dneva odpiranja ponudb, in sicer v vplačanem znesku.
6. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do srede,
29. 9. 2004 do 15. ure na naslov: Občina
Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, z
oznako: Javno zbiranje ponudb – Postojnska
cesta 16 in 16A – Ne odpiraj!.
7. Odpiranje ponudb bo javno, in sicer v
sredo, dne 29. 9. 2004 ob 16. uri v sejni sobi
Občine Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka.
8. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najnižji znesek višanja v oddani ponudbi je 100.000 SIT. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. V primeru
pridobitve dveh ali več enakih ponudb, se izvede ustna licitacija – najnižji znesek višanja
je 100.000 SIT.
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Ustna licitacija bo izvedena tudi za stanovanja, ki se ne bodo prodala z zbiranjem ponudb, pri čemer lahko licitirajo le ponudniki,
ki z zbiranjem ponudb niso uspeli. Ponudniki
lahko licitirajo katerokoli stanovanje, ki je
predmet te javne prodaje. Licitacija bo izvedena takoj po samem odpiranju ponudb.
9. Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika bo izdan najkasneje v roku 8 dni od
odpiranja ponudb. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo najkasneje v
15 dneh po prejemu sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika, ob njenem podpisu
plačati plačati manipulativne stroške v višini
200.000 SIT (v stroške je vključen DDV). V
manipulativne stroške so med drugim zajeti
tudi vsi stroški sklenitve prodajne pogodbe,
vpis solastninske pravice v zemljiško knjigo
in vse s tem povezane sodne takse. Če
izbrani ponudnik v tem roku ne sklene pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa,
prodajalec pa zadrži njegovo kavcijo.
10. Način in rok plačila kupnine: ob podpisu pogodbe Občina Pivka izstavi kupcu
račun za plačilo kupnine. Kupec plača celotno kupnino pred vselitvijo (zmanjšano
za vplačano kavcijo), vendar najkasneje
v 30 dneh po podpisu prodajne pogodbe.
Račun se poravna na zakladniški podračun Občine Pivka, št. 01291-0100016298
pri Banki Slovenije.
11. Plačilo celotne kupnine za stanovanje v roku, ki je določen, je bistvena sestavina
pravnega posla. V primeru, da se plačilo v
roku ne izvede, se kavcija zadrži, pogodba
pa razdre. Kolikor kupec zamuja s plačilom,
se mu obračunajo zamudne obresti.
12. Omejitve prodajalca v zvezi s postopkom prodaje: občina si pridržuje pravico, da
z nobenim od ponudnikov ne sklene prodajne
pogodbe. O tem posreduje občina kupcem
odločitev v roku 8 dni po opravljenem javnem
odpiranju ponudb in jim roku 10 dni od dneva
odpiranja ponudb vrne kavcijo brez obresti.
13. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, je izključena: na
podlagi 3. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03 in 77/03) lahko Komisija za vodenje
in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Pivka, s soglasjem
predstojnika, postopek ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se povrne kavcija
izbranim ponudnikom, v vplačanem znesku.
O tem posreduje občina izbranim ponudnikom odločitev v roku 8 dni, od dneva odpiranja ponudb.
14. Vse dodatne informacije o pogojih
javnega razpisa in natančnejše podatke o
nepremičninah lahko interesenti dobijo na
telefonski številki 05/721-01-00 (kontaktni
osebi: Jana Vodopivec in Barbara Lenarčič);
ogled stanovanj je možen po predhodnem
dogovoru; dodatne informacije so na voljo,
na spletni strani Občine Pivka, na internetnem naslovu, http://www.pivka.si, kjer je na
voljo tudi slikovno gradivo.
Občina Pivka
Št. 46502-3/2004
Ob-23926/04
Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje,
na podlagi 80.f člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
30/02), 45. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03), 19. člena Statuta Občine Trebnje
(Uradni list RS, št. 50/95, 80/98) ter sklepov

Občinskega sveta občine Trebnje, sprejetih
na 12. redni seji dne 7. 7. 2004, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnega zemljišča za
gradnjo stanovanjskih objektov
I. Predmet prodaje: predmet prodaje je
del zemljišča parc. št. 462/7 travnik v izmeri ca. 6500 m2, vpisane pri vl. št. 858
k.o. Trebnje, namenjenega za gradnjo štirih
večstanovanjskih objektov s skupnim povezovalnim prostorom za pokrito parkiranje
osebnih avtomobilov.
Parcelacija bo izvedena naknadno v
skladu z zazidalnim načrtom »Stari trg –
DSO«.
II. Posebni pogoji za gradnjo objektov na
zemljišču parc. št. 462/7 k.o. Trebnje:
1. Zemljišče se nahaja v zazidalnem
načrtu »Stari trg – DSO« (Odlok o zazidalnem načrtu »Stari trg – DSO«, Uradni list
RS, št. 91/02) in je namenjeno za gradnjo
štirih večstanovanjskih objektov s skupnim
povezovalnim prostorom za pokrito parkiranje osebnih avtomobilov. Podrobnejše
pogoje za gradnjo bo določil pristojni upravni organ v skladu s pogoji veljavnega
zazidalnega načrta »Stari trg – DSO«, z
lokacijsko informacijo in gradbenim dovoljenjem.
2. Vsak objekt ima predvideno kapaciteto okrog deset stanovanjskih enot z različno
strukturo stanovanj, kapaciteta pokritih parkirnih prostorov pa je minimalno 55 garažno
parkirnih mest oziroma mora biti število parkirnih mest določeno glede na število stanovanj v skladu z veljavnimi predpisi.
3. Skupna kapaciteta stanovanjskih objektov je 4 x 10 stanovanj z možnostjo javnega
programa v dveh objektih (mirna storitvena
obrt in manjše prodajalne) v južnem in delno
severovzhodnem objektu. Skupna bruto površina stanovanjskih objektov je okrog 7070 m2
in pokritih garaž minimalno 1223 m2.
4. Kupec bo moral pridobiti gradbeno
dovoljenje najkasneje v enem letu po izdaji
gradbenega dovoljenja za gradnjo komunalne in cestne infrastrukture kompleksa. V
primeru, da bo kupec začel z gradnjo pred
dokončno izgradnjo infrastrukture kompleksa, prodajalec s tem ne prevzema nobenih
obveznosti.
III. Pogoji prodaje:
1. Izklicna cena za zemljišče, ki je predmet prodaje, znaša 12.463 SIT/m2, kar
za skupno površino ca. 6500 m2 znaša
81,009.500 SIT. Cena ne vključuje davka na
dodano vrednost po predpisani stopnji 20%.
V izklicni ceni tudi ni vračunan komunalni
prispevek in stroški priprave zemljišča.
2. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je višja ponujena kupnina.
3. Rok za sklenitev prodajne pogodbe je
30 dni po pravnomočnosti sklepa o izboru
najugodnejšega ponudnika.
4. Kupec – izbrani ponudnik kupnino poravna na transakcijski račun Občine Trebnje
št. 01330-0100016133, odprt pri Banki
Slovenije, v osmih dneh od dneva sklenitve
prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine
v celoti in poravnavi vseh stroškov se bo
kupcu nepremičnina izročila v posest. Po
izvedeni odmeri prodanega zemljišča bosta
kupec in prodajalec na podlagi dokončno
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ugotovljenih površin sklenila aneks k pogodbi in opravila poračun z upoštevanjem
cen iz te pogodbe, kupec pa bo v pristojni
zemljiški knjigi vknjižen kot lastnik kupljene
nepremičnine.
5. Davek na dodano vrednost, stroške
geodetskih odmer, stroške overitve podpisa
pri notarju in stroške izvedbe vpisa lastništva v zemljiško knjigo plača kupec – izbrani
ponudnik.
IV. Pogoji za udeležbo na razpisu:
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
samostojni podjetniki posamezniki in pravne
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki
morajo predložiti izpis iz evidence samostojnih podjetnikov posameznikov pri Davčni
upravi RS oziroma izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni.
2. Pisna ponudba mora vsebovati ime
oziroma ﬁrmo ponudnika in njegov točen
naslov, številko transakcijskega računa, ponudbeno ceno, ki ne sme biti nižja od izklicne in podpis pristojne osebe.
3. Ponudbi je treba priložiti:
– dokazilo o plačilu varščine, ki znaša
10% izklicne cene,
– izpisek iz sodnega registra oziroma
izpis iz evidence samostojnih podjetnikov
posameznikov pri Davčni upravi RS (kot v
1. točki tega poglavja),
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje,
– dokazilo o ﬁnančni sposobnosti ponudnika (podatki o boniteti in plačilni sposobnosti (BON 1, BON 2) oziroma potrdilo
banke o solventnosti).
4. Ponudniki plačajo varščino za nakup
nepremičnine v višini 10% izklicne cene
na transakcijski račun Občine Trebnje
št. 01330-0100016133, odprt pri Banki
Slovenije, s sklicem, za namen javno zbiranje ponudb Stari trg – DSO.
5. Ponudniku, ki ne bo izbran, bo prodajalec varščino vrnil brezobrestno najkasneje v osmih dneh po izboru najugodnejšega
ponudnika, izbranemu ponudniku pa jo bo
vračunal v kupnino. Če kupec ne sklene
pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec
obdrži varščino.
V. Postopek zbiranja ponudb:
1. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
morajo zainteresirani ponudniki poslati priporočeno ali oddati osebno v vložišču (soba
št. 2) v zaprti ovojnici najkasneje do vključno
5. 10. 2004 do 12. ure na naslov: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, z oznako: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb
– prodaja zemljišča Stari trg – DSO«. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja oziroma ponudnika.
2. Odpiranje ponudb bo javno in bo
potekalo v prostorih Občinske uprave občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, mala
sejna soba, dne 5. 10. 2004 ob 13. uri.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati
z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele in popolne ponudbe bo obravnavala komisija za
izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem občine Trebnje in vse ponudnike pisno obvestila o izboru najugodnejšega ponudnika.
3. Če dva ponudnika ponudita enako
ponudbeno ceno, bo prodajalec najugodnejšega ponudnika izbral po izvedenih pogajanjih.
4. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
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prodaji zemljišča z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do
sklenitve pogodbe ustavi.
VI. Informacije: podrobnejše informacije
o predmetu prodaje za namen oblikovanja ponudbe za nakup in vsa ostala pojasnila v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki pridobijo na sedežu Občine
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, vsak
delovni dan med uradnimi urami. Po predhodnem telefonskem dogovoru je možen
tudi ogled zemljišča. Kontaktni osebi: Vida
Šušterčič, tel. 07/348-11-34, Mateja Povhe,
tel. 07/348-11-44.
Občina Trebnje
Št. 398/2004-2
Ob-24076/04
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova
ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi
sklepov Občinskega sveta občine Šmartno
pri Litiji z dne 1. 12. 2003 in na podlagi
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03),
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Prodajalec: Občina Šmartno pri Litiji,
Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji,
tel. 01/896-27-70, faks 01/896-27-73.
II. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. enosobno stanovanje št. 4 v mansardi
večstanovanjske stavbe Šmarska cesta 6 v
Litiji, neto tlorisne površine 27,63 m2, parc.
št. 398/65, izhodiščna cena 750.000 SIT (po
poročilu o vrednotenju stanovanja izdelanem v februarju 2004),
2. dvosobno stanovanje št. 16 v II. nadstropju večstanovanjske stavbe Ulica Luke
Svetca 3 v Litiji, neto tlorisne površine
57,76 m2, parc. št. 127/35, izhodiščna cena
10,100.000 SIT (po poročilu o vrednotenju
stanovanja izdelanem v februarju 2004),
3. enosobno stanovanje št. 11 v I. nadstropju večstanovanjske stavbe Ulica Luke
Svetca 3 v Litiji, neto tlorisne površine
45,01 m2, parc. št. 127/35, izhodiščna cena
7,500.000 SIT (po poročilu o vrednotenju
stanovanja izdelanem v februarju 2004),
4. dvosobno stanovanje št. 5 v pritličju
večstanovanjske stavbe Ulica Luke Svetca
1 v Litiji, neto tlorisne površine 58,58 m2,
parc. št. 127/28, izhodiščna cena 9,400.000
SIT (po poročilu o vrednotenju stanovanja
izdelanem v februarju 2004),
5. enosobno stanovanje št. 3 v I. nadstropju večstanovanjske stavbe Šmarska cesta 6 v Litiji, neto tlorisne površine 30,18 m2,
parc. št. 398/65, izhodiščna cena 2,600.000
SIT (po poročilu o vrednotenju izdelanem v
februarju 2004),
6. dvosobno stanovanje št. 6 v I. nadstropju večstanovanjske stavbe Maistrova ulica 8 v Litiji, neto tlorisne površine 59,71 m2,
parc. št. 124/4, izhodiščna cena 11,100.000
SIT (po poročilu o vrednotenju stanovanja
izdelanem v januarju 2004),
7. enosobno stanovanje št. 16 v mansardi večstanovanjske stavbe Maistrova ulica
12 v Litiji, neto tlorisne površine 33,00 m2,
parc. št. 127/34, izhodiščna cena 5,900.000
SIT (po poročilu o vrednotenju stanovanja
izdelanem v januarju 2004),
8. dvosobno stanovanje št. 9 v II. nadstropju večstanovanjske stavbe Ulica solidarnosti 3 v Litiji, neto tlorisne površine
57,79 m2, parc. št. 120/32, izhodiščna cena
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9,900.000 SIT (po poročilu o vrednotenju
stanovanja izdelanem v januarju 2004),
9. enosobno stanovanje št. 2 v pritličju
večstanovanjske stavbe Ulica solidarnosti 4
v Litiji, neto tlorisne površine 35,12 m2, parc.
št. 120/33, izhodiščna cena 6,600.000 SIT
(po poročilu o vrednotenju stanovanja izdelanem v februarju 2004),
10. dvosobno stanovanje št. 26 v mansardi večstanovanjske stavbe Maistrova ulica 16 v Litiji, neto tlorisne površine 48,71 m2,
parc. št. 127/32, izhodiščna cena 7,250.000
SIT (po poročilu o vrednotenju stanovanja
izdelanem v januarju 2004),
11. trisobno stanovanje št. 17 v mansardi
večstanovanjske stavbe Maistrova ulica 8 v
Litiji, neto tlorisne površine 72,23 m2, parc.
št. 120/33, izhodiščna cena 11,000.000 SIT
(po poročilu o vrednotenju izdelanem v januarju 2004),
12. garsonjera št. 1 v pritličju večstanovanjske stavbe Maistrova ulica 6 v Litiji, neto
tlorisne površine 25 m2, parc. št. 127/32, izhodiščna cena 5,100.000 SIT (po poročilu o
vrednotenju izdelanem v februarju 2004),
13. dvosobno stanovanje št. 8 v I. nadstropju večstanovanjske stavbe Ulica Luke
Svetca 1 v Litiji, neto tlorisne površine
58,58 m2, parc. št. 127/28, izhodiščna cena
9,900.000 SIT (po poročilu o vrednotenju
izdelanem v februarju 2004),
14. dvosobno stanovanje št. 16 v mansardi večstanovanjske stavbe Ulica solidarnosti 2 v Litiji, neto tlorisne površine
47,49 m2, parc. št. 120/31, izhodiščna cena
7,200.000 SIT (po poročilu o vrednotenju
izdelanem v februarju 2004),
15. enosobno stanovanje št. 1 v pritličju večstanovanjske stavbe Šmarska cesta
6 v Litiji, neto tlorisne površine 66,08 m2,
parc. št. 398/65 k.o. Litija, izhodiščna cena
3,900.000 SIT (po poročilu o vrednotenju
izdelanem v februarju 2004),
16. dvosobno stanovanje št. 13. v
IV. nadstropju večstanovanjske stavbe
Maistrova ulica 16 v Litiji, neto tlorisne površine 58,21 m2, parc. št. 127/32, izhodiščna
cena 10,200.000 SIT,
17. dvosobno stanovanje št. 5 v I. nadstropju večstanovanjske stavbe Ulica solidarnosti 3 v Litiji, neto tlorisne površine
48,35 m2, parc. št. 120/32, izhodiščna cena
8,050.000 SIT (po poročilu o vrednotenju
izdelanem v februarju 2004),
18. enosobno stanovanje št. 8 v II.
nadstropju večstanovanjske stavbe Ulica
solidarnosti 2 v Litiji, neto tlorisne površine
35,69 m2, parc. št. 120/31, izhodiščna cena
6,500.000 SIT (po poročilu o vrednotenju
izdelanem v februarju 2004),
19. dvosobno stanovanje št. 12 v III.
nadstropju večstanovanjske stavbe Ulica
solidarnosti 3 v Litiji, neto tlorisne površine
57,70 m2, parc. št. 120/32, izhodiščna cena
9,500.000 SIT (po poročilu o vrednotenju
izdelanem v januarju 2004).
Vsa stanovanja, ki so predmet prodaje, so oddana v najem, torej so zasedena.
Najemniki stanovanj imajo sklenjene najemne pogodbe za nedoločen čas. Sprememba
lastnika stanovanja pa ne vpliva na obstoj
sklenjenega najemnega razmerja. Postopek
vpisa v etažno lastnino v večstanovanjskih
stavbah še ni končan.
III. Pogoji javnega zbiranja pisnih ponudb:
1. Ponudnik je vezan na ponudbo 30 dni
od poteka roka za oddajo ponudbe.
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2. Stanovanja so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Prodajalec ne daje nobenih poroštev glede kakovosti ali za stvarne
ali pravne napake.
3. Vsa nadaljnja pravna razmerja bo najugodnejši ponudnik-kupec urejal s sedanjim
najemnikom stanovanja.
4. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih
davščin in prispevkov. Davščine in prispevki
se dodatno zaračunajo najugodnejšemu ponudniku-kupcu. Najugodnejši ponudnik-kupec mora plačati tudi vse druge dajatve in
stroške kot so: strošek cenitve stanovanja,
sestava prodajne pogodbe, notarski stroški,
strošek vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo, takse).
5. Najugodnejši ponudnik-kupec je dolžan skleniti prodajno pogodbo v 15 delovnih
dneh po prejemu sklepa o ugotovitvi najugodnejšega ponudnika. Če izbrani najugodnejši ponudnik ne sklene prodajne pogodbe
v prej navedenem roku se smatra, da je
odstopil od sklenitve pravnega posla in vplačano jamstvo za resnost ponudbe zapade
v korist Občine Šmartno pri Litiji. Notarska
potrditev prodajne pogodbe mora biti opravljena najkasneje v desetih dneh po podpisu
prodajne pogodbe. Prodajalec in kupec se
lahko dogovorita, da tudi zapis pravnega
posla opravi notar istočasno z overitvijo.
6. Najugodnejši ponudnik-kupec mora
celotno kupnino plačati v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe na enotni transakcijski račun Občine Šmartno pri Litiji, številka
TRR 01394-0100000193 pri Banki Slovenije,
pri čemer se položeno jamstvo za resnost
ponudbe prišteje h kupnini. Dokončno plačilo celotne kupnine v roku, ki je določena je
bistvena sestavina pravnega posla.
7. Če najugodnejši ponudnik (kupec) v
roku, ki je določen v 5. točki ne sklene prodajne pogodbe oziroma odstopi od pogodbe
ali ne plača kupnine v roku, ki je določen
v 6. točki, ima prodajalec pravico odstopiti
od sklenitve pogodbe oziroma razdreti že
sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka
za izpolnitev. V obeh navedenih primerih iz
prejšnjega stavka, prodajalec zadrži vplačano jamstvo za resnost ponudbe.
8. Kupec izkazuje do izvedbe etažnega
vpisa stanovanja, lastništvo stanovanja s
prodajno pogodbo in zemljiškoknjižnim dovolilom.
9. Prodajalec si pridržuje pravico, da kljub
prejetim ponudbam z nobenim od ponudnikov
ne sklene prodajne pogodbe za stanovanje
in ponudnikom tudi ne priznava nikakršnih
stroškov s pripravo pisne ponudbe.
10. Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stanovanj s soglasjem župana lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla.
IV. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanj:
1. Pri prodaji stanovanj na podlagi javnega zbiranja pisnih ponudb lahko sodelujejo ﬁzične osebe, ki so državljani Republike
Slovenije in pravne osebe, ki so registrirane
in imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki
resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom
jamstva za resnost ponudbe v višini 5 odstotkov od izhodiščne cene.
2. Ponudnik mora ponuditi kupnino enako ali višjo od izhodiščne cene.
3. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv kupca in njegov točen naslov; navedbo
stanovanja za katerega daje ponudbo (kraj,
ulica in hišna številka, številka stanovanja
in etaža, ponujena cena). Ponudnik mora
ponudbi predložiti:
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– potrdilo o plačilu jamstva za resnost
ponudbe in priložiti celotno številko transakcijskega računa za primer vračila plačanega
jamstva za resnost ponudbe (ime banke,
številka banke),
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(za pravno osebo),
– potrdilo o plačanih obveznostih iz naslova najema stanovanja (za najemnika stanovanja, ki je predmet prodaje),
– fotokopija potrdila o državljanstvu (za
ﬁzične osebe),
– izpisek iz registra pravnih oseb ter
pooblastilo za zastopanje pravne osebe,
– davčno številko, matično številko in telefonsko številko,
– podpisano izjavo, da v celoti sprejema
pogoje tega javnega zbiranja pisnih ponudb,
– podpisano izjavo, da sprejema odškodninsko odgovornost v primeru, če ne bi kot
najugodnejši ponudnik sklenil prodajne pogodbe ali če bi odstopil od že sklenjene
prodajne pogodbe.
V. Postopek:
1. Upoštevali bomo podpisane pisne ponudbe, ki bodo prispele v zaprti kuverti in
pravilno označeni kuverti do vključno dne
28. 9. 2004 do 10. ure na naslov: Javno
podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje
Litija d.o.o., 1270 Litija, Ponoviška cesta
15. Na kuverti naj bo označba: »Ne odpiraj!
Ponudba za nakup stanovanja«. Odpiranje
zbranih ponudb bo dne 28. 9. 2004 z začetkom ob 12. uri na sedežu Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija
d.o.o., 1270 Litija, Ponoviška cesta 15.
2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le pravočasno prispele ponudbe in ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse
razpisne in ostale navedene pogoje.
3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb.
VI. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti
ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno ob izpolnjevanju vseh pogojev javnega zbiranja pisnih ponudb.
Če bosta za posamezno stanovanje prispeli dve ali več enakovrednih ponudb (enaka višina ponujene kupnine ob izpolnjevanju
vseh drugih pogojev) in če bo med temi tudi
ponudba sedanjega najemnika stanovanja,
bo imel prednost pri nakupu stanovanja sedanji najemnik stanovanja.
V primeru, da sedanji najemnik stanovanja ne bo predložil ponudbe, bo prodajalec ponudnike, ki bodo podali enakovredne
ponudbe pozval k dopolnitvi ponudbe in bo
nato med pridobljenimi dopolnjenimi ponudbami izbral najugodnejšega ponudnika.
VII. Pridobivanje informacij: vse dodatne
informacije v zvezi s prodajo stanovanj, ogledom stanovanj, pregledom cenitvenega poročila in obrazce izjav zainteresirani ponudniki dobijo na Javnem podjetju Komunalno
stanovanjskem podjetju Litija d. o. o., Litija,
Ponoviška cesta 15, tel. 01/890-00-13, vsak
delovni dan od 9. do 11. ure.
Občina Šmartno pri Litiji
Ob-23826/04
Podjetje Plastika Repovš s.p. razpisuje
eno štipendijo
za šolsko leto 2004/2005, in sicer za
4. letnik Gimnazije Bežigrad, nadaljevalna
nemščina.

Rok za prijavo: 8 dni.
Prijave na naslov: Plastika Repovš,
Gmajna 13, 1236 Trzin.
O izbiri bodo kandidati obveščeni najkasneje v roku 30 dni.
Plastika Repovš - Repovš Ervin s.p.
Ob-23643/04
Likvidacijski upravitelj družbe Alex-Men
d.o.o. s sedežem v Ljubljani na Ulici bratov
Babnik 24, Hatlak Aleksander, pozivam upnike družbe Alex-Men d.o.o., da v roku 30
dni po tej objavi priglasijo svoje morebitne
terjatve na naslov: Alex-Men d.o.o. – v likvidaciji, Ljubljana, Ulica bratov Babnik 24.
Likvidacijski upravitelj
Hatlak Aleksander

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po
55. členu ZUP
(Ur. l. SRS, št. 47/86)
Št. 2/05-06-02003-359/2002-3
Ob-23828/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 55. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
SRS, št. 47/86 – prečiščeno besedilo) 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 Območne zveze
za smučarski tek, biatlon in klasično kombinacijo Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu Ljubljana, Tabor 14, po uradni
dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Območni zvezi za smučarski tek, biatlon
in klasično kombinacijo Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana,
Tabor 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. 2/05-06-02003-482/2002-2
Ob-23830/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 55. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
SRS, št. 47/86 – prečiščeno besedilo) 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 Taborniškega
odreda Anton Uršič Horjul, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu Horjul, Livada 14, po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
Taborniškemu odredu Anton Uršič Horjul, z
zadnjim znanim sedežem na naslovu Horjul,
Livada 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 za sklep ni dovoljena pritožba.
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Št. 2/05-06-02003-368/2002-2
Ob-23831/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 55. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
SRS, št. 47/86 – prečiščeno besedilo) 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 kadrovskih delavcev Občine Ljubljana Šiška,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu
Ljubljana, Trg prekomorskih brigad 1, po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki – Društvo kadrovskih delavcev Občine
Ljubljana Šiška, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu Ljubljana, Trg prekomorskih brigad 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 za sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-06-02003-351/2002-2
Ob-23832/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 55. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
SRS, št. 47/86 – prečiščeno besedilo) 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 Smučarskega
kluba Veta, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu Ljubljana, Vevška cesta 52, po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Smučarskemu klubu Veta, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Vevška
cesta 52, 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. 2/05-06-02003-365/2002-2
Ob-23835/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 55. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
SRS, št. 47/86 – prečiščeno besedilo) 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 Sabljaškega
kluba Šport oprema, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Tacenska 29,
po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
Sabljaškemu klubu Šport oprema, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana,
Tacenska 29, 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. 2/05-06-02003-352/2002-2
Ob-23838/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 55. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
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SRS, št. 47/86 – prečiščeno besedilo) 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 Garažnega
odbora – Tugomirjeva, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu Ljubljana, Tugomirjeva
ulica 8, po uradni dolžnosti naslednji sklep.
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Garažnemu odboru-Tugomirjeva, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana,
Tugomirjeva ulica 8, 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 za sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-06-02003-361/2002-2
Ob-23840/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 55. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
SRS, št. 47/86 – prečiščeno besedilo) 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 Ljubljanske
rokometne zveze, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Koblarjeva 34, po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki – Ljubljanski rokometni zvezi, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana,
Koblarjeva 34, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper za sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-06-02003-350/2002-2
Ob-23841/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 55. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
SRS, št. 47/86 – prečiščeno besedilo) 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 Kluba za po
poteh revolucije Ljubljana, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu Ljubljana, Trg osvobodilne fronte 13, po uradni dolžnosti naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Klubu za po poteh revolucije Ljubljana,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu
Ljubljana, Trg osvobodilne fronte 13, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote
Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-06-02003-366/2002-2
Ob-23842/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 55. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
SRS, št. 47/86 – prečiščeno besedilo) 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 za-
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devi ugotavljanja delovanja Košarkarskega
kluba Zalog Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana Polje, Lovska
ulica 31, po uradni dolžnosti naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Košarkarskemu klubu Zalog Ljubljana,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu
Ljubljana Polje, Lovska 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 za sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-06-02003-399/2002-2
Ob-23843/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 55. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
SRS, št. 47/86 – prečiščeno besedilo) 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 Občinske organizacije Počitniške zveze Ljubljana Moste
Polje, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljana, Proletarska 1, po uradni
dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Občinski organizaciji Počitniške zveze
Ljubljana Moste Polje, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Proletarska 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 za sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-06-02003-398/2002-2
Ob-23849/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 55. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
SRS, št. 47/86 – prečiščeno besedilo) 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 Smučarskega
društva Smuk, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu Ljubljana, Savska cesta 3, po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Smučarskemu društvu Smuk, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu Ljubljana,
Savska cesta 3, 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. 2/05-06-02003-390/2002-2
Ob-23850/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 55. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
SRS, št. 47/86 – prečiščeno besedilo) 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 socialnih delavcev občine Ljubljana Center,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu v
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Ljubljana, Resljeva cesta 18, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
Društvu socialnih delavcev občine Ljubljana
Center, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Resljeva cesta 18, 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 za sklep ni dovoljena pritožba.
šT. 2/05-06-02003-358/2002-2
Ob-23851/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 55. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
SRS, št. 47/86 – prečiščeno besedilo) 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 Ljubljanske
območne košarkarske zveze, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu Ljubljana,
Vodnikova 155, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki – Ljubljanski območni košarkarski zvezi, z zadnjim znanim sedežem na naslovu
Ljubljana, Vodnikova 155, 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 za sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-06-02003-395/2002-2
Ob-23852/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 55. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
SRS, št. 47/86 – prečiščeno besedilo) 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 Rekreacijsko
športnega društva Vodice, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu Vodice, Kamniška cesta 38, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Rekreacijsko športnemu društvu Vodice,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu Vodice, Kamniška cesta 38, 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. 2/05-06-02003-394/2002-2
Ob-23853/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 55. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
SRS, št. 47/86 – prečiščeno besedilo) 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 Kluba letalcev Slovenije, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu Ljubljana, Runkova ulica 2, po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
Klubu letalcev Slovenije, z zadnjim znanim

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

sedežem na naslovu Ljubljana, Runkova
ulica 2, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-06-02003-396/2002-2
Ob-23854/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 55. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
SRS, št. 47/86 – prečiščeno besedilo) 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 Astronavtsko raketnega kluba Bratstvo – enotnost, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana,
Letališka cesta, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Astronavtsko raketnemu klubu Bratstvo
– enotnost, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu Ljubljana, Letališka cesta, 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 pritožbe.
Št. 2/05-06-02003-392/2002-2
Ob-23855/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 55. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
SRS, št. 47/86 – prečiščeno besedilo) 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 Športnega
društva Alko Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Frankopanska
9, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
Športnemu društvu Alko Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana,
Frankopanska 9, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-06-02003-393/2002-2
Ob-23856/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 55. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
SRS, št. 47/86 – prečiščeno besedilo) 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 Športnega
društva BS-3 Ljubljana, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu Ljubljana, Puhova 9,
po uradni dolžnosti naslednji sklep.
1. Za začasnega zastopnika stranki –
Športnemu društvu BS-3 Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana,
Puhova 9, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani raz-

logi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-06-02003-356/2002-2
Ob-23857/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 55. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
SRS, št. 47/86 – prečiščeno besedilo) 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 Surf kluba
Maestral, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu Ljubljana, Fabianijeva ulica 15, po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Surf klubu Maestral, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu Ljubljana, Fabianijeva
ulica 15, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper za sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-06-02003-382/2002-2
Ob-23858/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 55. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
SRS, št. 47/86 – prečiščeno besedilo) 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 Windsurﬁng
kluba Veter, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljana, Jamova 36 a, po uradni
dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Windsurﬁng klubu Veter, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Jamova
36 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 za sklep ni dovoljena pritožba.

Postavitev začasnega
zastopnika po
51. členu ZUP
Št. 134
Ob-23645/04
Republika Slovenija Upravna enota Trebnje, Oddelek za okolje in kmetijstvo izdaja po pooblastilu načelnika št.
121-11/00-11, z dne 1. 5. 2004, na podlagi
prvega odstavka 51. in tretjega odstavka
89. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/2000 in
52/2000 – v nadaljevanju: ZUP), po uradni
dolžnosti, naslednji sklep:
1. V postopku za razlastitev v nepremičnine, parc. št. 994/60, njiva, 4. kat. raz., v
izmeri 2659 m2, vpisana v vlož. št. 5 k.o.
Zagorica do 3/192, se razlastitvenemu zavezancu Kralj Markusu, roj. 1970, St. 44235
Dortmund, Kronprinstr. 107, Nemčija postavi začasno zastopnico in pooblaščenko za
vročanje, in sicer: Krnc Andrejo, svetovalka na Oddelku za okolje in kmetijstvo UE
Trebnje.
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2. Vročitev tega sklepa se začasni zastopnici in pooblaščenki za vročanje opravi z
obvezno osebno vročitvijo, Kralj Markusu pa
z razglasitvijo tega sklepa na oglasni deski
UE Trebnje.
3. Zoper ta sklep je dovoljena posebna
pritožba.

niku 20, 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. 2/05-07-02003-489/2002-3
Ob-23829/04
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
visokošolskih profesorjev in drugih znanstvenih delavcev Slovenije, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu v Ljubljani, Kongresni
trg 1, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Zveza društev visokošolskih profesorjev in drugih znanstvenih
delavcev Slovenija, z zadnjim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Kongresni trg 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. 2/05-10-02003-462/2002-3
Ob-23861/04
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 ljubiteljev ostrodlakih ptičarjev, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v
Ljubljani, Večna pot 30, po uradni dolžnosti,
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Društvo ljubiteljev ostrodlakih ptičarjev, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Večna pot 30,
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. 2/05-10-02003-461/2002-2
Ob-23859/04
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 za pospeševanje standardizacije Slovenije, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu v Ljubljani, Erjavčeva ulica 15,
po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Društvo za pospeševanje
standardizacije Slovenije, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu Ljubljana, Erjavčeva
ulica 15, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-10-02003-464/2002-2
Ob-23860/04
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: Krajevna organizacija RKS Ljubljana
Rudnik, 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: Krajevna organizacija
RKS Ljubljana Rudnik, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu Ljubljana, Pot k rib-

Št. 2/05-10-02003-498/2002-2
Ob-23862/04
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: Balinarski klub
Žaba, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Cesta dveh cesarjev 397, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Balinarski klub Žaba,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu
Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 397, 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. 2/05-10-02003-497/2002-2
Ob-23863/04
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: Radioklub Iskra
Horjul, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Horjulu, Horjul 57, po uradni dolžnosti,
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Radioklub Iskra Horjul, z
zadnjim znanim sedežem na naslovu Horjul,
Horjul 57, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani raz-
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logi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-10-02003-459/2002-2
Ob-23864/04
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 za hokej na ledu Jugoslavije,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu v
Ljubljani, Celovška cesta 25, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Zveza za hokej na ledu
Jugoslavije, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu Ljubljana, Celovška cesta 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. 2/05-10-02003-458/2002-2
Ob-23865/04
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 telesnokulturnih organizacij občine Ljubljana Bežigrad, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu v Ljubljani,
Staničeva ulica 41, po uradni dolžnosti,
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Zveza telesnokulturnih organizacij občine Ljubljana Bežigrad,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu
Ljubljana, Staničeva ulica 41, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote
Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-10-02003-457/2002-2
Ob-23866/04
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: Turistično društvo Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Cankarjeva cesta 5, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep.
1. Za začasnega zastopnika stranki – društvu z imenom: Turistično društvo
Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu Ljubljana, Cankarjeva cesta 5, se
postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani raz-

Stran

6176 /

Št.

98-99 / 10. 9. 2004

logi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-10-02003-499/2002-2
Ob-23867/04
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: Paintball klub Deaf
Schwein, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Vodnikova cesta 287, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Paintball klub Deaf
Schwein, zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Vodnikova cesta 287, 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. 2/05-10-02003-496/2002-2
Ob-23868/04
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 »Nč posebnega ali nočna mora«, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Kersnikova ulica 4, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Društvo »Nč posebnega
ali nočna mora«, 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. 2/05-10-02003-553/2002-2
Ob-23869/04
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: Kolesarsko društvo Slovenijales,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu v
Ljubljani, Dunajska cesta 20, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Kolesarsko društvo
Slovenijales, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu Ljubljana, Dunajska cesta 20,
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. 2/05-10-02003-551/2002-2
Ob-23870/04
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: Prosvetno društvo Pavel Morgan,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu v
Ljubljani, Vodnikov trg 5, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Prosvetno društvo Pavel
Morgan, zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Vodnikov trg 5, 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. 2/05-10-02003-545/2002-2
Ob-23873/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjkega 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: Planinsko društvo Slovenijales,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu v
Ljubljani, Beethovnova ulica 11, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki – društvu z imenom: Planinsko društvo
Slovenijales, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu Ljubljana, Beethovnova 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. 2/05-10-02003-549/2002-2
Ob-23871/04
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: Radio klub 22. december Ljubljana,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu v
Ljubljani, Dunajska cesta 5 Z, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep.
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Radio klub 22. december
Ljubljana, zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Dunajska cesta 5 Z, 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. 2/05-23/02003-446/2002-2
Ob-23874/04
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
Balinarski športni klub Železničar, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani,
Ob kamniški progi 1, po uradni dolžnosti
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
Balinarski športni klub Železničar, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Ob
kamniški progi 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 posebna pritožba ni
dovoljena.

Št. 2/05-10-02003-552/2002-2
Ob-23872/04
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 telesnokulturnih organizacij Ljubljana Center, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu v Ljubljani, Zarnikova
ulica 3, po uradni dolžnosti, naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Zveza telesnokulturnih organizacij Ljubljana Center, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana,
Zarnikova ulica 3, 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. 2/05-07-02003-421/2002-3
Ob-23875/04
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: Krajevna organizacija RKS Urške
Zatler, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Bratovševa ploščad 28, po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Krajevna organizacija
RKS Urške Zatler, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Bratovševa
ploščad 28, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.
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Št. 2/05-23-02003-449/2002-2
Ob-23876/04
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 Športno
društvo Gradis, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu v Ljubljani, Šmartinska 134 a, po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
Športno društvo Gradis, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu v Ljubljani, 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 posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 2/05-23-02003-452/2002-2
Ob-23877/04
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 Jarški
odred, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Jarška cesta 34/a, po uradni
dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
Jarški odred, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu v Ljubljani, Jarška cesta 34/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 posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 2/05-23-02003-483/2002-2
Ob-23878/04
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 Društvo učiteljev obrambe
in zaščite, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Resljeva 33, po uradni
dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki – Društvo učiteljev obrambe in zaščite,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu v
Ljubljani, Resljeva 33, 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 posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 2/05-23-02003-451/2002-2
Ob-23879/04
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 Športno
rekreacijsko društvo Smučar, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Prule
13, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Športno rekreacijsko društvo Smučar,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu v
Ljubljani, Prule 13, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 2/05-23-02003-450/2002-2
Ob-23880/04
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 Klub eksperimentalne raketne tehnike, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu v Ljubljani, Miklošičeva 22, po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Klub eksperimentalne raketne tehnike,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu v
Ljubljani, Miklošičeva 22, 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 posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 2/05-23/02003-447/2002-2
Ob-23881/04
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 Ljubljanski mladinski simfonični orkester, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu v Ljubljani, Miklošičeva 24, po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Ljubljanski mladinski simfonični orkester,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu v
Ljubljani, Miklošičeva 24, 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 posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 2/05-23-02003-444/2002-2
Ob-23882/04
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.
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2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva »Nova«
društvo ljubiteljev znanstvene fantastike,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu v
Ljubljani, Gosposka 9, po uradni dolžnosti
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– »Nova« društvo ljubiteljev znanstvene
fantastike, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Gosposka 9, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote
Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 2/05-23-02003-443/2002-2
Ob-23883/04
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 Taborniški odred Beli lokvanj, z zadnjim znanim sedežem na naslovu
v Ljubljani, Ipavčeva 18, po uradni dolžnosti
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Taborniški odred Beli lokvanj, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu v Ljubljani,
Ipavčeva 18, 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 posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 2/05-32-21102-614/2003-12
Ob-23884/04
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 Bratić Marijana, sedaj neznanega prebivališča, izdaja po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Bratić Marijanu, roj. 19. 5. 1968, s prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu
Spodnje Gameljne 66, Ljubljana, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote
Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-23-02003-445/2002-2
Ob-23885/04
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
Delavsko športno društvo – sestavljene organizacije združenega dela Elektrotehna,
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z zadnjim znanim sedežem v Ljubljani, po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Delavsko športno društvo – sestavljene
organizacije združenega dela Elektrotehna,
z zadnjim znanim sedežem v Ljubljani, 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 posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 2/05-32-21102-785/2003-15
Ob-23886/04
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 Šemšedini Šemšedina, sedaj neznanega prebivališča, izdaja po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Šemšedini Šemšedinu, roj. 13. 7. 1934, s
prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu Ljubljana, Litostrojska cesta 10 se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote
Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-01-02003-456/2002-2
Ob-23887/04
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: Občinska organizacija počitniške zveze Ljubljana Šiška,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu v
Ljubljani, Ob kamniški progi b.b., po uradni
dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu Občinska organizacija počitniške
zveze Ljubljana Šiška, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu Ljubljana, Ob kamniški
progi b.b., 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 posebna
pritožba.
Št. 2/05-01-02003-453/2002-2
Ob-23888/04
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 ljubiteljev ročnih del Ljubljana
– Moste, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Zaloška cesta 48, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep:
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1. Za začasnega zastopnika društvu
z imenom Društvo ljubiteljev ročnih del
Ljubljana – Moste, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Zaloška cesta 48,
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 posebna
pritožba.
Št. 2/05-01-02003-456/2002-4
Ob-23889/04
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 ljudske tehnike, mikroračunalniški klub Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Dalmatinova
11, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika društvu z
imenom Zveza ljudske tehnike, mikroračunalniški klub Ljubljana, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu Ljubljana, Dalmatinova
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 posebna
pritožba.
Št. 2/05-01-02003-454/2002-3
Ob-23890/04
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 Brdo – Vrhovci,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu v
Ljubljani, Brdnikova 14, po uradni dolžnosti,
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika društvu z imenom Hortikulturno društvo Brdo
– Vrhovci, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu Ljubljana, Brdnikova 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 posebna
pritožba.
Št. 2/05-01-02003-508/2002-2
Ob-23891/04
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: Delavsko prosvetno društvo Svoboda Ljubljana – Brdo
– Vrhovci, z zadnjim znanim sedežem na

naslovu v Ljubljani, Brdnikova 14, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Delavsko prosvetno
društvo Svoboda Ljubljana – Brdo – Vrhovci,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu
Ljubljana, Brdnikova 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. 2/05-07-02003-485/2002-3
Ob-23892/04
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 učiteljev praktičnega pouka
Slovenije, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Barjanska cesta 2, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Društvo učiteljev praktičnega pouka Slovenije, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu v Ljubljani, Barjanska
cesta 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. 2/05-07-02003-437/2002-3
Ob-23893/04
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 za upepeljevanje Ljubljana,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu v
Ljubljani, Tomačevska cesta 2, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Društvo za upepeljevanje Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu v Ljubljani, Tomačevska cesta 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. 2/05-07-02003-439/2002-3
Ob-23894/04
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 upokojencev Stara Ljubljana,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu v
Ljubljani, Knaﬂjev prehod 1, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
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1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Društvo upokjoencev
Stara Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu v Ljubljani, Knaﬂjev prehod 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. 2/05-07-02003-442/2002-3
Ob-23895/04
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: Filatelistično društvo 27. april, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani,
Nazorjeva ulica 1, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Filatelistično društvo
27. april, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Nazorjeva 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. 2/05-07-02003-440/2002-3
Ob-23896/04
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: Ljubljanska območna atletska zveza,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu v
Ljubljani, Ob kamniški progi, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Ljubljanska območna
atletska zveza, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu v Ljubljani, Ob kamniški progi,
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. 2/05-07-02003-438/2002-3
Ob-23897/04
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: Planinsko društvo Slovenijašport,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu v
Ljubljani, Dalmatinova ulica 1, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki – društvu z imenom: Planinsko društvo

Št.

Slovenijašport, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu v Ljubljani, Dalmatinova ulica 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. 2/05-26-02003-429/2002-4
Ob-23898/04
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
– v nadaljevanju: Zdru) 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
Iskra – Vega, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Kotnikova 18, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Kulturno umetniško
društvo Iskra – Vega, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Kotnikova 18,
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. 2/05-26-02003-492/2002-2
Ob-23899/04
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 –
v nadaljevanju Zdru) in pooblastila načelnice
št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
v zadevi ugotavljanja delovanja društva z
imenom: Moški košarkarski klub Galeb, z
zadnjim znanim sedežem v Ljubljani, Rožna
dolina c. XV/22, po uradni dolžnosti, naslednji sklep.
1. Za začasnega zastopnika stranki – društvu z imenom: Moški košarkarski
klub Galeb, z zadnjim znanim sedežem v
Ljubljani, Rožna dolina c. XV/22, 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. 2/05-07-02003-420/2002-3
Ob-23900/04
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 Nove
Fužine, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Preglov trg 4, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep.
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Kulturno umetniško
društvo Nove Fužine, z zadnjim znanim se-
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dežem na naslovu v Ljubljani, Preglov trg 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. 2/05-26-02003-431/2002-2
Ob-23901/04
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 nadaljevanju ZUP) v zvezi z 29. in 33. členom
Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 65/95,
49/98 – odločba US in 89/99 – v nadaljevanju Zdru) in pooblastila načelnice št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v
zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Karate klub Dol, z zadnjim znanim
sedežem v Dolu pri Ljubljani, Videm 17, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Karate klub Dol, z zadnjim znanim sedežem v Dolu pri Ljubljani,
Videm 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 pritožbe.
Št. 2/05-26-02003-434/2002-2
Ob-23902/04
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 nadaljevanju ZUP) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Uradni list RS, št.
65/95, 49/98 – odločba US in 89/99 – v
nadaljevanju Zdru) in pooblastila načelnice
št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
v zadevi ugotavljanja delovanja društva z
imenom: Balinarski športni klub Slavija,
z zadnjim znanim sedežem v Ljubljani,
Studenec 41, po uradni dolžnosti, naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki – društvu z imenom: Balinarski športni
klub Slavija, z zadnjim znanim sedežem v
Ljubljani, Studenec 41, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni pritožbe.
Št. 2/05-26-02003-433/2002-2
Ob-23903/04
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 nadaljevanju
ZUP) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o
društvih (Uradni list RS, št. 65/95, 49/98 – odločba US in 89/99 – v nadaljevanju Zdru) 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 Ljubljanske banke – Mešani
pevski zbor, z zadnjim znanim sedežem v
Ljubljani, Šubičeva 2, po uradni dolžnosti,
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Kulturno umetniško
društvo Ljubljanske banke – Mešani pevski
zbor, z zadnjim znanim sedežem v Ljubljani,
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Šubičeva 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 pritožbe.

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 pritožbe.

Št. 2/05-26-02003-432/2002-2
Ob-23904/04
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 nadaljevanju ZUP) v zvezi z 29. in 33. členom
Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 65/95,
49/98 – odločba US in 89/99 – v nadaljevanju Zdru) in pooblastila načelnice št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v
zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Pihalni kvintet RTV Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem v Ljubljani, Krekov trg
2, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Pihalni kvintet RTV
Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem v
Ljubljani, 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 pritožbe.

Št. 2/05-26-02003-424/2002-2
Ob-23907/04
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 nadaljevanju ZUP) v zvezi z 29. in 33. členom
Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 65/95,
49/98 – odločba US in 89/99 – v nadaljevanju Zdru) in pooblastila načelnice št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v
zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Društvo optikov Slovenije, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu v Ljubljani,
Miklošičeva 38/III, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki – društvu z imenom: Društvo optikov
Slovenije, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu Ljubljana, Miklošičeva 38/III, 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 pritožbe.

Št. 2/05-26-02003-426/2002-2
Ob-23905/04
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 nadaljevanju ZUP) v zvezi z 29. in 33. členom
Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 65/95,
49/98 – odločba US in 89/99 – v nadaljevanju Zdru) in pooblastila načelnice št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v
zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Videoklub, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu v Ljubljani, Lepi pot 6, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Videoklub, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Lepi
pot 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 pritožbe.
Št. 2/05-26-02003-422/2002-2
Ob-23906/04
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 nadaljevanju ZUP) v zvezi z 29. in 33. členom
Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 65/95,
49/98 – odločba US in 89/99 – v nadaljevanju Zdru) in pooblastila načelnice št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v
zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Klub štipendistov Rudarsko –metalurškega kombinata »RMK – Zenica«, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani,
Opekarska cesta 13c, po uradni dolžnosti,
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki – društvu z imenom: Klub štipendistov
Rudarsko – metalurškega kombinata »RMK
– Zenica«, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu Ljubljana, Opekarska cesta 13c,

Št. 2/05-26-02003-467/2002-2
Ob-23908/04
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 nadaljevanju ZUP) v zvezi z 29. in 33. členom
Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 65/95,
49/98 – odločba US in 89/99 – v nadaljevanju Zdru) in pooblastila načelnice št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v
zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Združenje samostojnih kulturnih delavcev Slovenije, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu v Ljubljani, Zrinjskega ulica 9, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Združenje samostojnih kulturnih delavcev Slovenije, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana,
Zrinjskega ulica 9, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni pritožbe.
Št. 2/0507-02003-488/2002-3
Ob-23909/04
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 stenografov, strojepiscev in drugih administrativnih kadrov
Slovenije, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Rojčeva ulica 19, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep.
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Zveza društev ste-

nografov, strojepiscev in drugih administrativnih kadrov Slovenije, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu v Ljubljani, Rojčeva
ulica 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. 291-2004
Ob-23931/04
Upravna enota Murska Sobota, Oddelek
za kmetijstvo in gospodarstvo, izdaja na
podlagi 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99,
70/00, 52/02 in 73/04) in po pooblastilu načelnika Upravne enote Murska Sobota št.
031-2/2004-0002 z dne 1. 6. 2004, v upravni zadevi uvedbe komasacijskega postopka Hodoš III, po uradni dolžnosti naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika komasacijski udeleženki, Anici Kozic, Hodoš, se postavi Ludvik Orban, župan Občine Hodoš.
2. Funkcija začasnega zastopnika preneha po končanem komasacijskem postopku
oziroma ko se ugotovi prebivališče stranke
ali ko se pojavi stranka sama, njen zakoniti
zastopnik ali pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 291-2004
Ob-23933/04
Upravna enota Murska Sobota, Oddelek
za kmetijstvo in gospodarstvo, izdaja na
podlagi 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99,
70/00, 52/02 in 73/04) in po pooblastilu načelnika Upravne enote Murska Sobota št.
031-2/2004-0002 z dne 1. 6. 2004, v upravni zadevi uvedbe komasacijskega postopka
Šalovci VIII, po uradni dolžnosti naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika komasacijski udeleženki, Olgi Šnajder, Šalovci, se
postavi Aleksander Abraham, župan občine
Šalovci.
2. Funkcija začasnega zastopnika preneha po končanem komasacijskem postopku
oziroma ko se ugotovi prebivališče stranke
ali ko se pojavi stranka sama, njen zakoniti
zastopnik ali pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 291-2004
Ob-23934/04
Upravna enota Murska Sobota, Oddelek
za kmetijstvo in gospodarstvo, izdaja na
podlagi 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99,
70/00, 52/02 in 73/04) in po pooblastilu načelnika Upravne enote Murska Sobota št.
031-2/2004-0002 z dne 1. 6. 2004, v upravni
zadevi vpisa v register pridelovalcev grozdja
in vina, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika se, v postopku vpisa v register pridelovalcev grozdja
in vina stranki Sonji Kohn, Nemčija, postavi Franc Cipot, župan Občine Moravske
Toplice.
2. Funkcija začasnega zastopnika preneha po pravnomočnosti odločbe za vpis
v register vinogradnika Ouček Štefana,
Ivanjševci 8, oziroma ko se ugotovi prebivališče stranke ali ko se pojavi stranka sama,
njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.
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Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Št. 1341/03-0028/34-00
Ob-23942/04
V register političnih strank se pod zaporedno številko 40, kjer je vpisana politična
stranka Stranka mladih Slovenije, s kratico
imena SMS ter s sedežem v Ljubljani, Rimska cesta 8, vpiše sprememba statuta in
sprememba programa stranke.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-18/04-11
Ob-23649/04
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 31. 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, ki
bo nastala z ugotovitvijo skupnega podjetja
Interaero d.o.o., s strani družb Intereuropa d.d., Vojkovo nabrežje 32, 6504 Koper
(Intereuropa), in Aerodrom Ljubljana d.d.,
Zgornji Brnik 130a, 4210 Brnik-Aerodrom
(Aerodrom).
Koncentracija se bo izvedla na podlagi
Družbene pogodbe družbe z omejeno odgovornostjo Interaero d.o.o., ki je bila podpisana dne 19. 4. 2004. Na podlagi sklenitve
te pogodbe podpisnika Intereuropa in Aerodrom ustanavljata skupno podjetje Interaero
d.o.o., v katerem bo Intereuropa lastnica
51%, Aerodrom pa 49% osnovnega kapitala
skupnega podjetja.
Urad je ugotovil, da je koncentracija podrejena določbam ZPOmK in ocenil, da bi
koncentracija zaradi pričakovanih horizontalnih in vertikalnih učinkov lahko bistveno
povečala moč udeleženih podjetij na upoštevanem trgu avio-logistike in na upoštevanem trgu zemeljske oskrbe tovora ter na z
njima povezanih trgih v Republiki Sloveniji.
Urad meni, da obstaja možnost ustvarjanja
oziroma krepitve prevladujočega položaja,
kar bi lahko povzročilo izločitev ali bistveno zmanjšanje učinkovite konkurence na
upoštevanih trgih, 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.

Št. 3071-35/2004-6
Ob-23808/04
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 30. 8.
2004 na podlagi priglasitve koncentracije
izdal odločbo, v kateri je skladno z drugim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list
RS, št. 56/1999 in 37/2004; v nadaljevanju:
ZPOmK) ugotovil, da priglašena koncentracija družb Adria Capital Koper, ﬁnančni
inženiring, d.d., Pristaniška 8, Koper (v
nadaljevanju: Adria Capital Koper d.d.),
in Mercata, ﬁnančna družba, d.d., Ljubljana, Železna cesta 18, Ljubljana (v nadaljevanju: Mercata d.d.), ni podrejena določbam ZPOmK.
Koncentracija naj bi se izvedla z nakupom večinskega deleža družbe Mercata d.d.
s strani družbe Adria Capital Koper d.d., s
čimer bo slednja pridobila možnost izvajanja
nadzora nad družbo Mercata d.d.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-23648/04
Na podlagi drugega odstavka 64. člena
Zakona o medijih objavljamo spremembo
oseb iz prvega odstavka 64. člena Zmed
v zvezi z izdajanjem medijev Delo, Nedelo, Slovenske novice, MM Marketing magazin, Graﬁčar, Slovenski delničar, Delo
Fax, Golden drum magazine, Več.
Imena članov uprave: Tomaž Perovič,
Nataša Šuklje Velkavrh, Ivo Oman.

Objave
gospodarskih družb
Ob-23644/04
Na podlagi 516. in 528. člena ZGD uprava družbe Alpinum d.d. Ribčev Laz 50, kot
prevzemna družba, skupaj z upravo Alpinum
Bellevue d.o.o. Dunajska cesta 51. Ljubljana, kot prevzeta družba, objavlja obvestilo,
da je bila dne 29. 6. 2004 registrskemu
sodišču v Ljubljani, predložena pogodba o
pripojitvi prevzete družbe Alpinum Bellevue
d.o.o. Dunajska cesta 51, Ljubljana.
Vsi delničarji prevzemne družbe imajo
pravico do vpogleda listin iz drugega odstavka in tretjega odstavka 516. člena ZGD,
na sedeže prevzemne družbe vsak delovni
dan med 9. in 14. uro. Družba mora vsakemu delničarju na njegovo zahtevo, najkasneje naslednji delovni dan brezplačno dati
prepis teh listin.
Prevzemna družba je 100% lastnik prevzete družbe, oziroma edini družbenik prevzete družbe, in uprava prevzemne družbe
ne zahteva, da bi o soglasju za pripojitev odločala skupščina prevzemne družbe. Kolikor
bodo delničarji prevzemne družbe, katerih
deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala prevzemne družbe, v roku 1. meseca od sprejema sklepa edinega družbenika
prevzete družbe o soglasju za pripojitev,
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zahtevali sklic skupščine prevzemne družbe, ki naj odloči o soglasju za pripojitev, bo
o soglasju za pripojitev odločala na svoji seji
tudi skupščina prevzemne družbe.
Št. 1
Ob-23809/04
Družba Kocka-Finance, ﬁnančni inženiring in svetovanje d.o.o., Kumrovška ulica
7, 1000 Ljubljana, matična številka 1194763
v skladu s 533.f členom ZGD objavlja besedilo o predložitvi delitvenega načrta po
katerem se družba deli z oddelitvijo s prenosom posameznih delov premoženja na
novo kapitalsko družbo, ki se ustanovi zaradi oddelitve.
Delitveni načrt je bil predložen Okrožnemu sodišču v Ljubljani dne 3. 9. 2004.
Upniki družbe imajo pravico, da se jim na
njihovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan po njihovi zahtevi brezplačno da na
razpolago prepis delitvenega načrta.
Kocka-Finance,
ﬁnančni inženiring in svetovanje d.o.o.
Ob-23936/04
Direktor družbe Interpart, trgovina na debelo in drobno, posredništvo, d.o.o., Cesta
na Brdo 49, Ljubljana (v nadaljevanju: družba Interpart, d.o.o.) na podlagi 533.f člena
Zakona o gospodarskih družbah objavlja
naslednje obvestilo:
1. Dne 2. 9. 2004 je bil sodnemu registru
Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva
ulica 9, predložen Oddelitveni načrt družbe
Interpart, d.o.o.
2. Na sedežu družbe Interpart, d.o.o.,
Cesta na Brdo 49, Ljubljana, je od objave
tega obvestila do 10. 10. 2004 v času od
8. do 12. ure na vpogled Oddelitveni načrt
družbe Interpart, d.o.o., letno poročilo družbe Interpart, d.o.o. za zadnja tri leta, vmesna bilanca stanja družbe Interpart, d.o.o.
po stanju na dan 30. 6. 2003 in poročilo o
reviziji ustanovitve nove družbe.
3. Vsakemu družbeniku, upniku in delavcu se bo na njihovo zahtevo najkasneje
naslednji dan brezplačno dal prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
Interpart, d.o.o.
direktor: Mitja Veršič
Ob-23944/04
Uprava družbe Casino Ljubljana d.d., prirejanje posebnih iger na srečo, Ljubljana,
Miklošičeva 9 (matična številka 5488044)
na podlagi 313. člena Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi 8. člena statuta
družbe objavlja:
Šesta redna skupščina družbe je dne
27. 8. 2004 sprejela sklep o povečanju
osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki v znesku 29,000.000 SIT. Pri tem je bila s
skupščinskim sklepom izključena prednostna pravica delničarja Mestna občina Ljubljana do vpisa novih delnic pri povečanju
osnovnega kapitala. Uprava je predložila
skupščini pisno poročilo o razlogih za delno
izključitev prednostne pravice.
Emisijski znesek novih delnic je enak
nominalnemu in znaša 29,000.000 SIT. Preostali delničarji družbe imajo v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu
prednostno pravico do vpisa novih delnic
pri povečanju osnovnega kapitala. Uprava
družbe zato vabi delničarje, ki so bili vpisani
v centralni register pri KDD na dan skupščine, k vpisu in vplačilu novih delnic. Uprava
bo priložila pisnemu vabilu seznam z navedbo zneska vplačila posameznega del-
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ničarja in vpisno potrdilo. Delničarji morajo
vpisati in vplačati delnice v tridesetih dneh
od dneva prejema pisnega vabila. Če delnice ne bodo vplačane v navedenem roku, se
bo sklep o povečanju osnovnega kapitala z
novimi vložki razveljavil, vpis bo postal neobvezujoč in bo družba dolžna vrniti prejeta
vplačila v roku petnajstih dni od izteka roka
za vplačilo delnic.
Casino Ljubljana d.d.,

Ob-23803/04
Obveščamo vas, da je družba Zlata Moneta II ﬁnančna družba d.d. Strossmayerjeva
30 Maribor, postala dne 30. 8. 2004 imetnik
36.908 delnic družbe NTU upravljanje z naložbami d.d., Strossmayerjeva 30, Maribor,
kar predstavlja 49,90% vseh delnic.
Uprava družbe
NTU d.d.

Ob-23988/04
Na podlagi sklepa skupščine družbe Galex d.d. z dne 17. 6. 2004 in na podlagi vpisa
sklepa o povečanju osnovnega kapitala v
sodni register objavljamo

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

poziv za vpis in vplačilo delnic družbe
Galex d.d.
Skladno s sklepom skupščine se izdaja
10.000 navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo ene delnice 1.000 SIT in
prodajno ceno 15.563,20 SIT.
Vpisovanje in vplačilo delnic se bo začelo 13. septembra 2004 v Banki Koper,
Poslovna enota Murska Sobota, Slovenska
ulica 27, Murska Sobota, potekalo pa bo
vsak dan med 9. in 15.30.
Dosedanji delničarji imajo prednostno
pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z
njihovimi deleži v osnovnem kapitalu. Prednostno pravico lahko uveljavijo do vključno
27. septembra 2004. Informacijo o številu
delnic potrebnih za ohranitev njihovega deleža bodo dobili v Banki Koper ali na sedežu
družbe Galex d.d., Murska Sobota.
Delnice se vpisujejo in vplačujejo s pisno
izjavo (vpisno potrdilo), ki ga delničarji dobijo v Banki Koper. Delničarji morajo svojo
istovetnost dokazati z veljavnim osebnim
dokumentom (osebna izkaznica ali potni list)
in navedbo davčne številke. Delnice se vpišejo šele takrat, ko so v celoti vplačane.
Kolikor do 27. septembra 2004 vse delnice niso v celoti vpisane in vplačane, lahko
katerikoli od obstoječih delničarjev v nadaljnjih 45 dneh (najkasneje do 11. novembra
2004) preostale delnice prevzame in vplača. Pri tem se upošteva statutarno določilo,
da je lahko maksimalni delež posameznega
delničarja – ﬁzične osebe 10% od vrednosti
osnovnega kapitala.
Kolikor do 11. novembra 2004 niso vse
delnice vpisane in vplačane, se šteje povečanje osnovnega kapitala za neuspešno.
Morebitne dodatne informacije lahko dobite na sedežu družbe Galex d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota, tel.
02/521-35-10.
Galex d.d.
direktorica

Odkupi poslovnih deležev
družb
Ob-23646/04
V skladu s četrtim odstavkom 465. člena
ZGD, družba Krasoprema, tovarna pohištva,
d.d. Dutovlje, Dutovlje 127 a, 6221 Dutovlje
objavlja, da je družba Suzuki Odar d.o.o.,
Stegne 33, 1000 Ljubljana, pridobila večinski (94,4783%) delež delnic Krasoprema
d.d. Dutovlje.
Krasoprema d.d. Dutovlje
direktor družbe

Ob-23806/04
Avtogalant Trgovina d.o.o., Ob potoku 10,
8000 Novo mesto, objavljamo sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala za 16,446.500,00
SIT. Osnovni kapital po zmanjšanju tako sedaj znaša 8,553.500 SIT.
Morebitne upnike pozivamo, da se
zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z
zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Avtogalant d.o.o.

Sklici skupščin
Ob-24072/04
Popravek
sklica 6. skupščine družbe Emona blagovni center d.d., Ljubljana, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 90 z dne 13. 8. 2004.
6. skupščina družbe Emona blagovni
center d.d., Ljubljana, bo v sredo, 15. 9.
2004 ob 9. uri v poslovnih prostorih Emone Efekte d.o.o. v Ljubljani, Stegne 21/C,
II. nadstropje in ne, kot je bilo prvotno objavljeno, v veliki sejni dvorani v Ljubljani na
Šmartinski cesti 130.
Emona blagovni center d.d., Ljubljana
uprava – direktor
Ob-23796/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in točke 7.3. in 7.4. Statuta
delniške družbe Murka, trgovina in storitve,
d.d., sklicujeta uprava in nadzorni svet
skupščino družbe
Murka Lesce, trgovina in storitve, d.d.,
Lesce, Alpska cesta 45
ki bo v torek, 12. oktobra 2004 ob 13.
uri na sedežu družbe v Lescah, Alpska cesta 45.
Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
predsednika skupščine Damjana Škoﬁča in
preštevalce glasov po predlogu uprave.
2. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Skupščina sprejme odstopno izjavo
članov nadzornega sveta Neve Virant in
Gregorja Vesenjaka in ju z dnem 12. 10.
2004 razreši.
b) Skupščina za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev imenuje Nevo
Virant, rojeno 23. 9. 1976 in Gregorja Vesenjaka, rojenega 20. 1. 1974, za štiri leta, z
mandatom od 12. 10. 2004 dalje.

c) Skupščina na mesto manjkajočega
člana nadzornega sveta predstavnika delavcev izvoli Barbaro Sinčič, rojeno 20. 5.
1980 z mandatom od 12. 10. 2004 do izvolitve člana nadzornega sveta-predstavnika delavcev s strani sveta delavcev vendar
največ štiri leta.
3. Zmanjšanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
se zmanjša za 526,643.000 SIT, tako da po
zmanjšanju znaša 30,979.000 SIT.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede poenostavljeno, na podlagi bilance stanja
na dan 31. 12. 2003, v skladu s 354. členom
ZGD in sicer za namene:
– v znesku 27,495.000 SIT za namen
kritja prenesene izgube;
– v znesku 188,980.000 SIT za namen
kritja čiste izgube poslovnega leta 2003 in
– v znesku 310,168.000 SIT za namen
prenosa v kapitalske rezerve.
Osnovni kapital se zmanjša z zmanjšanjem nominalnega zneska delnic iz dosedanjih 2.000 SIT na 1.000 SIT za vsako delnico
in nadalje združitvijo po devetih tako oblikovanih delnic v eno novo delnico, nominalne
vrednosti 1.000 SIT.
Osnovni kapital po poenostavljenem
zmanjšanju znaša 30,979.000 SIT in je razdeljen na 30.979 navadnih imenskih delnic z
nominalno vrednostjo po 1.000 SIT vsaka.
Postopki v zvezi s spremembami in združitvijo delnic pri KDD se izvedejo v treh
tednih od vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register. Presečni dan
določi uprava družbe.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
spremeni statut, tako da ga uskladi s tem
sklepom o zmanjšanju osnovnega kapitala
in njegovo izvedbo.
4. Povečanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa:
a) Osnovni kapital družbe, ki po poenostavljenem zmanjšanju znaša 30,979.000
SIT se po izvedbi poenostavljenega zmanjšanja poveča z novimi denarnimi vložki za
znesek 23,000.000 SIT in znaša po izvedenem povečanju 53,979.000 SIT.
Povečanje osnovnega kapitala se z novimi denarnimi vložki, z izdajo 23.000 novih
navadnih delnic z nominalno vrednostjo ene
delnice 1.000 SIT in prodajno ceno oziroma
emisijsko vrednostjo 1.350 SIT. Skupna nominalna vrednost celotne izdaje novih delnic znaša 23,000.000 SIT, skupna emisijska
vrednost celotne izdaje pa 31,050.000 SIT.
Ob vpisu mora biti vplačanih 25% nominalne vrednosti vsake delnice, to je 250 SIT
in celotni presežek nad nominalno vrednostjo delnice, ki znaša 350 SIT, kar pomeni, da
mora biti za vsako delnico pred vpisom v
sodni register skupaj vplačanih 600 SIT.
Preostanek mora biti vplačan najkasneje
v enem letu od vpisa povečanja osnovnega
kapitala v sodni register.
Celotna izdaja novih delnic je namenjena
izključno obstoječim delničarjem.
b) Na podlagi sklepa o povečanju osnovnega kapitala skupščina sprejme naslednji
sklep o izdaji delnic:
– izdajatelj delnic je Murka, trgovina in
storitve, d.d.;
– novo izdane delnice glasijo na ime ter
so navadne delnice, istega razreda, kot že
obstoječe;
– skupna nominalna vrednost celotne izdaje je 23,000.000 SIT. Skupna emisijska
vrednost celotne izdaje je 31,050.000 SIT.
Nominalna vrednost vsake nove delnice je
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1.000 SIT, emisijska vrednost vsake novo
izdane delnice pa 1.350 SIT;
– nove delnice se izdajo v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register
vrednostnih papirjev pri KDD;
– delnice se vpišejo s pisno izjavo (vpisnim potrdilom) na sedežu izdajatelja, vplačajo pa v denarju v SIT, na račun družbe
pri banki. Vpisovanje in vplačilo delnic se
začne po vpisu sklepa o povečanju osnovnega kapitala družbe v sodni register in traja
30 dni od objave vabila k vpisu. V tem roku
imajo delničarji družbe prednostno pravico
do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovo
udeležbo v osnovnem kapitalu. Prednostna
pravica se uveljavi z vpisom delnic oziroma
s podpisom vpisnega potrdila. V treh dneh
od vpisa in najkasneje v tridesetih dneh od
objave vabila k vpisu mora biti na vsako
vpisano delnico vplačanih najmanj 600 SIT,
sicer vpis ni veljaven. Delnice, ki v roku
niso vpisane in vplačane, lahko uprava v
nadaljnjih osmih dneh prosto in brez objave ponudi v vpis in vplačilo kateremukoli
delničarju. Za vsako tako vpisano delnico
mora biti v treh dneh od vpisa vplačanih
skupaj 600 SIT;
– v primeru, da bo vpis povečanja osnovnega kapitala v sodni register po tem sklepu dokončno zavrnjen in novih delnic ne
bo mogoče izdati ali izvedba povečanja ne
bo vpisana v sodni register v roku enega
leta od sprejetja tega sklepa, se vpisnikom
opravljena plačila za delnice vrnejo v nadaljnjih petnajstih dneh;
– izdaja delnic ter vabilo k vpisu in vplačilu bosta objavljena v Uradnem listu RS;
– delnice se izročijo vpisniku z vpisom
delnice ne njegov račun pri KDD, po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni
register;
– delnice so prosto prenosljive in se prenašajo v skladu z zakonom;
– veljavni statut ne omogoča preoblikovanja delnic na zahtevo imetnika;
– vpisnik ima prednostno pravico ob izdaji novih delnic izdajatelja v skladu s statutom družbe, razen če skupščina družbe
odloči drugače.
c) Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da spremeni statut, tako da ga uskladi s tem
sklepom o povečanju osnovnega kapitala in
njegovo izvedbo.
5. Sprememba sedeža družbe.
Predlog sklepa: sedež družbe se spremeni in je odslej na Brezovici pri Ljubljani.
6. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščine sprejme predlagane spremembe statuta družbe.
Predlagane spremembe statuta družbe
so dostopne na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki so kot imetniki delnic vpisani v delniški
knjigi družbe in njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki.
Pooblastila morajo biti pisna in se predložijo družbi pred skupščino.
Vsak udeleženec skupščine je dolžan
pred skupščino dokazati identiteto s predložitvijo osebnega dokumenta s sliko. Zastopnik oziroma pooblaščenec pravne osebe je
poleg tega dolžan predložiti tudi izvirnik ali
overjen prepis izpiska iz sodnega registra
oziroma druge listine iz katere je razvidna
upravičenost za zastopanje.
Murko Lesce, d.d., Lesce
uprava
nadzorni svet

Št.

Ob-23798/04
Na podlagi statuta družbe, poslovnika o
delu skupščine družbe Mestna optika, Proizvodnja optičnih inštrumentov in prodaja
fotografske opreme d.d., Kongresni trg 9,
Ljubljana, ter v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, sklicuje uprava
XII. skupščino
delničarjev družbe Mestna optika,
Proizvodnja optičnih inštrumentov in
prodaja fotografske opreme d.d.,
ki bo dne 12. 10. 2004 ob 9. uri v prostorih družbe Mestna optika d.d, Kongresni
trg 9, Ljubljana.
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev
enega preštevalca glasov. Seji skupščine
bo prisostvovala vabljena notarka mag. Nina
Češarek.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine ter se izvoli preštevalec glasov.
2. Predložitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta za poslovno leto 2003
in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2003 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
b) Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2003 ter jima podeli razrešnico.
3. Obravnava predloga uprave za uporabo bilančnega dobička družbe za leto
2003.
Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe
za leto 2003 znaša 126,866.785,90 SIT. Bilančni dobiček za leto 2003 se razporedi za
bruto dividende v višini 35,029.840,71 SIT,
razlika v znesku 91,836.945,19 SIT pa se
prenese v naslednje obdobje kot preneseni
dobiček.
3. Izplačilo dividend.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o uporabi bilančnega dobička za leta 2003,
ki se v višini 35,029.840,71 SIT razporedi
za izplačilo bruto dividend, in sicer bruto
dividenda iz leta 1999. Razlika v znesku
91,836.945,19 SIT se prenese v naslednje
obdobje kot preneseni dobiček.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je na vpogled
vsem delničarjem družbe na sedežu družbe, Kongresni trg 9, v Ljubljani, vsak delovni
dan med 9. in 11. uro.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Mestna optika d.d.
direktor: Slavko Fašalek
Št. 05/2004
Ob-23799/04
Na podlagi 10. točke Statuta delniške
družbe Finira d.d. Ljubljana, uprava družbe
sklicuje
3. sejo skupščine
družbe Finira d.d. Ljubljana, ki bo v
torek 12. 10. 2004 ob 13. uri na sedežu
družbe, Železna cesta 18, Ljubljana
Dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: Za predsednico skupščine se izvoli Julijana Batič, za preštevalca
glasov se izvoli Jure Bizjak.
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Seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro
Bregar iz Litije.
2. Odstop in izvolitev članov nadzornega
sveta družbe.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
odstopno izjavo Tomaža Lahajnerja in Gorazda Borštnarja. Za nova člana se imenujeta Roman Didović in Igor Maroša z mandatom 4-ih let.
3. Sprememba in dopolnitev statuta
družbe.
Predlog sklepa: skupščina družbe sprejme spremembo in dopolnitev statuta družbe
v predlaganem besedilu.
Udeležba na skupščini in prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničar, ki se želi udeležiti skupščine in
na njej glasovati, mora svojo udeležbo na
skupščini pismeno prijaviti družbi vsaj tri dni
pred skupščino in je bil vpisan v delniško
knjigo pri KDD d.d. Ljubljana na dan 12. 10.
2004. Delničar mora svojo identiteto izkazati
z osebno izkaznico oziroma z izpisom iz
registra pravnih oseb in pooblastilom. Pooblastilo mora biti pisno.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice,
ki so hkrati tudi vstopnice v dvorano, v poslovnih prostorih družbe najmanj 1 uro pred
začetkom skupščine. Zaradi potreb identiﬁkacije upravičencev do udeležbe in glasovanja lahko uresničuje svoje glasovalne pravice le tisti delničar, ki se skupščine udeleži
pravočasno.
Gradivo
Predlog sprememb in dopolnitev statuta ter ostalo gradivo za skupščino s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe od dneva razpisa in sicer
vsak delavnik od 10. do 13.ure do dneva
skupščine.
V primeru, da ob napovedanem času
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 14. uri v
istih prostorih. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.
Finira, d.d.
predsednik uprave
Samo Primožič
Ob-23801/04
Na podlagi 41. člena statuta družbe Mlinostroj d.d. Domžale, uprava družbe sklicuje
7. redno skupščino,
ki bo v četrtek, dne 14. 10. 2004 ob 13.
uri v poslovnih prostorih družbe Mlinostroj
d.d. Domžale, Študljanska c. 5.
Predlagani dnevni red:
1. Odprtje in ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev delovnih teles.
1.1 Predlog sklepa: na predlog uprave se
izvolijo delovni organi skupščine.
2. Seznanitev skupščine s sprejetim revidiranim letnim poročilom za poslovno leto
2003, revizijskim poročilom in poročilom
nadzornega sveta družbe Mlinostroj d.d.
3. Predlog za uporabo bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
3.1 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček v višini 2.146
tisoč SIT se nameni za rezerve za nakup
lastnih deležev.
3.2 Predlog sklepa: skupščina delničarjev Mlinostroj d.d. podeli razrešnico upravi
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in nadzornemu svetu za poslovanje v letu
2003.
4. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2004 imenuje družba Ripro d.o.o. iz Velenja.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Za udeležbo na skupščini se delničar
izkaže s potrdilom o delnicah oziroma s pisnim pooblastilom delničarja in njegovim potrdilom o delnicah. Vsak delničar ali njegov
pooblaščenec mora najaviti svojo udeležbo
na skupščini najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine v pisni obliki, tako da
prijava prispe na sedež družbe najkasneje
do 11. 10. 2004, sicer nima pravice do udeležbe na skupščini.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine uro pred
začetkom zasedanja. Udeleženci skupščine
se morajo podpisati na seznam udeležencev in prevzeti glasovalne listične.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.
Gradivo, o katerem sklepa skupščina,
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe od 10. septembra 2004 do
11. oktobra 2004 vsak delovni dan od 11.
do 13. ure.
Mlinostroj d.d. Domžale
uprava
Miroslav Jerin
Ob-23986/04
Uprava družbe na podlagi 23. člena Statuta delniške družbe Svila d.d. Maribor, sklicuje
9. redno sejo skupščine
delniške družbe Svila d.d. Maribor,
ki bo v ponedeljek, 11. 10. 2004 ob 10.
uri na sedežu družbe, Ob Dravi 6, Maribor
in skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni red in sklepe skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa
skupščine v naslednji sestavi:
– za predsednika skupščine se za obdobje 1 leta izvoli Vojko Jernejšek,
– za preštevalca glasov se imenujeta
Marina Schweinzer in Milena Smonkar,
– za sestavo notarskega zapisa se potrdi
notarka Breda Horvat.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2003 ter pisnega poročila nadzornega sveta
k letnemu poročilu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
revidiranim letnim poročilom za leto 2003 ter
s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi poročila za leto 2003, ter z zavzetim
pozitivnim stališčem nadzornega sveta do
revizijskega poročila.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Predlog sklepa: v skladu z 282. členom
Zakona o gospodarskih družbah se ugotovi,
da družba ne posluje z dobičkom.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 282.a členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2003 in jima podeli
razrešnico.
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5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina za revizorja računovodskih
izkazov družbe za leto 2004 imenuje revizijsko družbo Revizija d.o.o. iz Maribora.
6. Sprejem sklepa o spremembi osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa:
a) Osnovni kapital družbe, ki znaša
1.263,478.000 SIT, se v skladu z 49.b členom Zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji zaradi pokrivanja nepokrite izgube zmanjša v višini 1.022,557.383,03
SIT in po zmanjšanju nova vrednost znaša
240,920.616,97 SIT.
b) Osnovni kapital družbe, ki po poenostavljenem
zmanjšanju
znaša
240,920.616,97 SIT se poveča s stvarnimi
vložki za znesek 951,909.723,53 SIT, tako,
da po povečanju znaša 1.192,830.340,40
SIT. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo 951.899 navadnih delnic z
nominalno vrednostjo 1.000 SIT/delnico.
Vplačilo novoizdanih delnic se izvrši s
cesijo terjatev kot stvarnih vložkov naslednjih upnikov:
– Republika Slovenija – Ministrstvo za
okolje in prostor, Vojkova 1b, Ljubljana, matična številka: 1632019, s cesijo svoje terjatve do družbe Svila d.d. v višini 35,508.661
SIT vplača 35.508 delnic;
– Republika Slovenija – Ministrstvo za
ﬁnance, Župančičeva 3, Ljubljana, matična
številka: 5028256, s cesijo svoje terjatve do
družbe Svila d.d. v višini 430,599.512,03
SIT vplača 430.599 delnic;
– Republika Slovenija – Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, Ljubljana, matična številka: 5022860, s
cesijo svoje terjatve do družbe Svila d.d. v
višini 6,781.713,74 SIT vplača 6781 delnic;
– Republika Slovenija – Ministrstvo za
gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, matična številka: 5715334, s cesijo svoje terjatve
do družbe Svila d.d. v višini 11,490.786,09
SIT vplača 11.490 delnic;
– Nova Ljubljanska Banka d.d., Trg
republike 2, Ljubljana, matična številka:
5026016, s cesijo svoje terjatve do družbe
Svila d.d. v višini 207,808.224 SIT vplača
207.808 delnic;
– Nova Kreditna Banka d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, matična številka 5860580,
s cesijo svoje terjatve do družbe Svila d.d.
v višini 27,781.994,90 SIT vplača 27.781
delnic;
– Mestna Občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, matična številka:
1306383, s cesijo svoje terjatve do družbe
Svila d.d.v višini 34,927.317,09 SIT vplača
34.927 delnic;
– družba Snaga d.o.o, Nasipna ulica 64,
Maribor, matična številka: 5067855, s cesijo
svoje terjatve do družbe Svila d.d. v višini
1,265.713,96 SIT vplača 1265 delnic;
– družba CIM d.o.o., Želodnik 1, Dob
pri Domžalah, matična številka: 5387272, s
cesijo svoje terjatve do družbe Svila d.d. v
višini 494.730,52 SIT vplača 494 delnic;
– družba Špeding d.o.o., Tržaška 65,
Maribor, matična številka: 5691117, s cesijo
svoje terjatve do družbe Svila d.d. v višini
262.220 SIT vplača 262 delnic;
– Zdravstveni dom Dr. Adolfa Drolca,
Ulica talcev 9, Maribor, matična številka:
5054095, s cesijo svoje terjatve do družbe
Svila d.d. v višini 214.927,12 SIT vplača
214 delnic;

– družba Geres d.o.o., Cankarjeva ulica
16, Maribor, matična številka: 1429558, s
cesijo svoje terjatve do družbe Svila d.d. v
višini 209.457,46 SIT vplača 209 delnic;
– družba Coala d.o.o., Cesta v Rošpoh
22/a, Kamnica, matična številka: 5532043,
s cesijo svoje terjatve do družbe Svila d.d. v
višini 198.206,76 SIT vplača 198 delnic;
– družba Wer liefert was d.o.o., Gregorčičeva ulica 7, Celje, matična številka:
5382394, s cesijo svoje terjatve do družbe
Svila d.d. v višini 182.871,25 SIT vplača
182 delnic;
– družba Krilen d.o.o, Pot na Kamenšak 13, Lenart, matična številka: 5453208,
s cesijo svoje terjatve do družbe Svila d.d. v
višini 123.200 SIT vplača 123 delnic;
– Vereš Ludvik s.p., Naselje NOB 20,
Murska Sobota, matična številka: 5188693,
s cesijo svoje terjatve do družbe Svila d.d. v
višini: 106.560 SIT vplača 106 delnic;
– Šubelj Branko s.p., Lenardonova 41,
Maribor, matična številka: 5313267, s cesijo
svoje terjatve do družbe Svila d.d. v višini
137.838 SIT vplača 137 delnic;
– družba Svila Storitve d.o.o., Ob Dravi
6, Maribor, matična številka 5496012, s cesijo svoje terjatve do družbe Svila d.d. v višini
192,887.239,69 SIT vplača 192.887 delnic;
– družba Stil In d.o.o., Ob Dravi 6, Maribor, matična številka 1428918, s cesijo
svoje terjatve do družbe Svila d.d. v višini
928.549,82 SIT vplača 928 delnic.
Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic se izključi.
Rok za vpis delnic, ki se izdajo na podlagi povečanja osnovnega kapitala, se izteče
zadnji delovni dan pred narokom za prisilno
poravnavo.
Sklep o spremembi osnovnega kapitala je sprejet pod odložnim pogojem, da je
predlagana prisilna poravnava, ki teče pred
Okrožnim sodiščem v Mariboru pod opr. št.
St 90/2004, pravnomočno potrjena s strani
poravnalnega senata.
Če posamezni upnik ne vpiše novih delnic v predvidenem roku, se znesek povečanja osnovnega kapitala ustrezno zmanjša.
Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe za sprejem (čistopis) statuta, ki zadeva
zgolj uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami skupščine.
7. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Ugotovi se, da je članu nadzornega
sveta, predstavniku delničarjev Jožetu Doverju potekel mandat dne 22. 9. 2004.
b) Skupščina za člana nadzornega sveta
družbe, predstavnika delničarjev izvoli Jožeta Doverja za mandatno dobo 4 let.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov in poročilom nadzornega sveta v
skladu z 274.a členom ZGD-F, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Ob Dravi
6, Maribor, vsak dan od 12. do 13. ure od od
dneva objave do vključno dneva zasedanja
skupščine. Vsak morebiten predlog za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotni
predlog delničarjev mora biti obrazložen in
v pisni obliki v ovojnici z oznako »skupščina
– nasprotni predlog« predložen upravi družbe v roku 7 dni po objavi tega sklica.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v centralnem registru KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana na dan 7. 10. 2004
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
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zastopniki. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na
podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci
skupščine ob vstopu v dvorano. Pooblastilo
za zastopanje na skupščini mora biti pisno
in deponirano na sedežu družbe najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine.
Prijava udeležbe na skupščini
Pozivamo delničarje, pooblaščence in
zastopnike, da udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalne pravice prijavijo
upravi najkasneje tri dni pred pričetkom zasedanja skupščine, to je do 8. 10. 2004.
Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih vsaj 15% vseh glasov. Če skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine z istim dnevnim redom istega dne ob 17. uri na mestu prvega
sklica. Ob ponovljenem sklicu bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Svila d.d. Maribor
uprava družbe
Ob-24067/04
Na podlagi določb 283. člena ZGD, v
zvezi s statutom družbe Rent A, najem in
poslovne storitve, d.d., s sedežem Dunajska
58, Ljubljana, uprava sklicuje
2. redno skupščino
delničarjev družbe Rent A d.d.,
ki bo dne 20. 10. 2004 ob 12. uri na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim redom
in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine in notarja.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine - Draga Naberšnika ter
notarja Andreja Škrka iz Ljubljane.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter podelitev razrešnice upravi ter
nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
A) Skupščina je seznanjena s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2003.
B) Ugotovljena bilančna izguba za poslovno leto 2003 je 3,916.111,96 SIT.
C) Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku uprave in nadzornemu svetu družbe
za leto 2003.
Gradivo je na razpolago pol ure pred
skupščino.
Pravico do udeležbe imajo delničarji, ki v
roku 10 dni pred skupščino shranijo kupone
delnic pri predlaganem notarju.
Rent A, najem in poslovne storitve, d.d.
predsednik uprave:
Blaž Švara
Ob-24081/04
Uprava družbe Gopharm d.d. Nova Gorica, sklicuje
sejo skupščine,
ki bo v četrtek, 14. 10. 2004 ob 18. uri v
konferenčni dvorani hotela Perla, Kidričeva
7, v Novi Gorici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepov:
a) Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
b) Izvolijo se organi skupščine, in sicer:
– predsednica skupščine: Martina Klanjšček,
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– preštevalki glasov: Metka Prinčič in
Anita Grobiša,
– notarka: Eva Lučovnik.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe Gopharm d.d.
Nova Gorica za leto 2003.
3. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi dobička za poslovno leto 2003 in
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta ostane ugotovljen dobiček za leto 2003 v znesku 25,378.000 SIT nerazporejen. Upravi in
nadzornemu svetu se podeljuje razrešnico
za delo v poslovnem letu 2003.
4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička iz leta 1998.
Predlog sklepa: del dobička iz leta 1998
v višini 17,407.200 SIT se uporabi za dividende, kar predstavlja 400 SIT bruto na delnico. Dividende se bodo izplačale do 31. 12.
2004 v nerevaloriziranih zneskih. Do izplačila dividend so upravičeni delničarji, ki bodo
vpisani v delniško knjigo družbe Gopharm
d.d. Nova Gorica na dan skupščine.
5. Obravnava in sprejem sklepa o spremembah statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se sprejme predlagane spremembe statuta
družbe.
6. Izvolitev članice nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se zaradi poteka mandata za članico
nadzornega sveta izvoli Barbara Vidič Rijavec, in sicer za obdobje do 26. 11. 2007.
7. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2004 imenuje revizijska hiša Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.
8. Razno
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo družbe Gopharm d.d.
Nova Gorica ter najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine družbi prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarji se lahko udeležijo skupščine in
na zasedanju glasujejo osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku. Pooblaščenci
morajo prijavi priložiti pisno pooblastilo. Pooblastila morajo biti družbi dostavljena vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine. Ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja morajo biti
shranjena na sedežu družbe.
Pooblastilo za ﬁzične osebe mora vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja
in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis
pooblastitelja.
Udeleženci skupščine se na zasedanju
izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa poleg tega še s kopijo pooblastila.
Udeleženci se na dan skupščine priglasijo vsaj pol ure pred začetkom zasedanja
in s podpisom potrdijo svojo prisotnost na
skupščini.
Gradivo s predlogi sklepov k posameznim točkam dnevnega reda je delničarjem
na vpogled od 10. 9. 2004 dalje na sedežu
družbe Gopharm d.d. Nova Gorica, vsak
delavnik od 8. do 12. ure. Na zasedanju
skupščine se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda, pri čemer se o vseh točkah
glasuje z dvigom rok. Vsaka delnica šteje
en glas.
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Delničarji lahko v enem tednu po objavi
sklica skupščine na sedež družbe v pisni
obliki podajo razumno utemeljen nasprotni
predlog k posamezni točki dnevnega reda.
Gopharm d.d. Nova Gorica
uprava

Nasprotni predlog
Ob-23992/04
Objavljamo nasprotni predlog, ki ga je
posredoval delničar Marko Smole in se nanaša na 10. sejo skupščine družbe Skupine KIK Kemijske industrije Kamnik d.d., ki
je sklicana za torek, 28. septembra 2004
ob 12. uri v sejni sobi uprave Skupine KIK
Kemijske industrije Kamnik d.d., Fužine 9,
Kamnik. Sklic je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 95 z dne 27. 8. 2004.
Nasprotni predlog sklepa:
3.2. Skupščina Skupine KIK d.d. podeli
razrešnico za poslovanje v letu 2003 Marku
Smoletu, Bogdanu Kokalju in Vojku Haclerju, ne podeli pa se razrešnice Juretu Prebilu
in Francetu Glihi.
3.3. Skupščina delničarjev Skupine KIK
d.d. podeljuje razrešnico upravi – generalnemu direktorju družbe Marku Smoletu, za
poslovanje v času od 1. 1. 2003 do 31. 7.
2003.
Dopolni se dnevni red s
tč. 4. Razrešitev članov nadzornega sveta Skuipne KIK d.d. in imenovanje članov
nadzornega sveta Skupine KIK d.d.
Predlog sklepa:
4.1. Razreši se Franceta Gliho in Jureta
Prebila, kot člana nadzornega sveta Skupine KIK d.d. Imenujeta se nova člana nadzornega sveta Skupine KIK d.d., in sicer Anton
Ahac in Ferdinand Šegš.
Preostali predlogi sklepov dnevnega
reda pa se preštevilčijo.
Skupina KIK Kemijska industrija
Kamnik d.d.
uprava družbe

Zavarovanja
SV 1155/2004
Ob-24086/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, št. SV 1155/2004 z dne 3. 9. 2004,
sta bili stanovanje številka 01B z identiﬁkacijsko številko 2121-00857-102 v izmeri 52,70 m2 in pripadajočo shrambo št.
17, v kleti, izmere 8,03 m2 z identiﬁkacijsko številko 2121-00857-102K, in stanovanje številka 02A z identiﬁkacijsko številko
2121-00857-002 v izmeri 57,93 m2 in pripadajočo shrambo št. 19 v kleti, izmere 7,27 m2
z identiﬁkacijsko številko 2121-00857-002K,
vse v stavbi na naslovu Ulica Rudija Papeža
2, z identiﬁkacijsko številko 2121-00857, ki
leži na parc. št. 379/1, k.o. Klanec, ki je v
lasti Jazbec d.o.o., Sebenje 70, Križe, na
podlagi pogodbe št. 67/2002/70 z dne 14. 7.
2004, sklenjene s prodajalcem Domplan,
družba za inženiring, nepremičnine, urbanizem in energetiko d.d., Bleiweisova cesta
14 Kranj, zastavljeni v korist upnice Abanke
Vipa d.d., Slovenska 58, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 30,000.000
SIT s pripadki.
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SV 1156/2004
Ob-24087/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1156/2004 z dne 3. 9.
2004, je bilo stanovanje številka 18, ki je
locirano v drugem nadstropju stanovanjske
zgradbe v Tržiču, Ravne 16, ki je skupne
izmere 61,40 m2 in obsega kuhinjo površine
12,57 m2, sobo površine 17,32 m2, sobo površine 13,20 m2, predsobo površine 1,36 m2,
kopalnico površine 6,36 m2, odprto teraso
površine 5,74 m2 ter kletni prostor 4,8 m2 in
je last zastaviteljice Novak Ivanke, stanujoče Ravne 16, Tržič, na podlagi prodajne
pogodbe, sklenjene dne 6. 12. 2002, zastavljeno v korist upnice Raiffeisenabank St.
Stefan – Jagerberg – Wolfsberg, registrierte
Genossenschaft mit beschrankter Haftung,
Murecker Strasse 23, 8083 St. Stefan i.R,
Avstrija, EIŠ 1870599, v zavarovanje denarne terjatve v znesku 22.000 EUR s pripadki,
kot to določa neposredno izvršljivi notarski
zapis sporazuma o zavarovanju kredita.
SV 484/04
Ob-24088/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana iz
Domžal, opr. št. SV 484/04 z dne 1. 9. 2004,
je bila nepremičnina – dvosobno stanovanje
št. 6, v izmeri 52,85 m2, ki se nahaja v prvem
nadstropju stanovanjskega bloka v Domžalah, Zupančičeva 4, stoječem na parc. št.
3095/4 k.o. Domžale in pripadajočim solastninskim deležem skupnih prostorov, delov
in naprav zemljišča, zastavljeno v korist zastavljene upnice SKB banke d.d. Ljubljana,
Ajdovščina 4, MŠ 5026237, v zavarovanje
bodoče pogojne denarne terjatve v znesku
60,000.000 SIT s pripadki.
SV 1020/04
Ob-24089/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane, opr. št. SV 1020/04 z dne 2. 9. 2004,
je bilo stanovanje št. 1 v izmeri 90,5 m2, ki
se nahaja v nadstropju K v stanovanjski
hiši na naslovu Koroška ulica 2, Ljubljana
in je v lasti zastavitelja Vidmar Damjana,
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 3.o.-938-101/92 z dne 16. 3.
1992, zastavljeno v korist upnika Šteblaj
Slavka, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 22.800 EUR s pripadki.
SV 1299/04
Ob-24090/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opr. št. SV 1299/04 z dne 2. 9.
2004, je bila nepremičnina, poslovni prostor v izmeri 51 m2, ki se nahaja v poslovno
stanovanjskem objektu S – 5 v Mariboru,
Gregorčičeva ulica 27, zgrajenem na parceli številka 1281/5 katastrska občina Maribor – grad; last zastavitelja Pisana beseda d.o.o. na podlagi kupne pogodbe z dne
26. 6. 2003, sklenjene med zastaviteljem
Pisana beseda d.o.o., kot kupcem ter med
»EI Bull – HN« d.o.o. NIŠ, kot prodajalcem,
z overjenim zemljiškoknjižnim dovolilom opr.
št. SV 200/04 z dne 11. 2. 2004, podanim s
strani »EI Bull – HN« d.o.o. Niš, zastavljena
v korist upnika Daneta Ravnjaka, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika Karla
Črnčiča v višini 30.000 EUR s pripadki.
SV 1308/04
Ob-24091/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
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Maribora, opr. št. SV 1308/04 z dne 3. 9.
2004, je bila nepremičnina, poslovno-trgovinski lokal v izmeri 158 m2, ki se nahaja na
naslovu Gregorčičeva ulica 25, 2000 Maribor, nepremičnina je na skupnem zemljišču,
ki ga predstavljajo naslednje parcelne številke: 1480/2, 1486/1, 1485, 1482, 1381, 1382,
1484, 1379, 1483, 1492, 1383, 1280/2,
1289, 1288/2, 1281, 1378/2, 1481, 1291/2
– vse katastrska občina Maribor – grad; last
dolžnika – zastavitelja Gaudeamus d.o.o.,
na podlagi pogodbe o prenosu nepremičnine z dne 27. 5. 2003, sklenjene med njim
kot prevzemnikom ter med Študentsko
organizacijo Univerze v Mariboru, kot odsvojiteljem, potrjene z notarskim zapisom
notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št.
SV 514/03 z dne 27. 5. 2003, zastavljena v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
prej navedene upnice do dolžnika – zastavitelja Gaudeamus d.o.o., v višini 37,300.000
SIT s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje
do vključno 20. 8. 2011, oziroma na dan odpoklica upnice.
SV 1553/03
Ob-24092/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opr. št. SV 1553/03-1 z dne 19. 12.
2003 in dodatka k prej navedenem sporazumu v notarskem zapisu, opravilna številka
SV 1553/03-2 z dne 3. 9. 2004, je bila nepremičnina – staro upravo poslopje – pritličje in medetaža v skupni izmeri 962,57 m2,
kot posamezen del stavbe, ki je zgrajena
na parc. št. 613/1, pripisani zemljiškoknjižnemu vložku številka 242, katastrska občina
Melje; last dolžnika – zastavitelja do celote,
na podlagi kupoprodajne pogodbe opr. št.
SV 1390/03 z dne 20. 11. 2003 in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 10. 12. 2003,
zastavljena v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve prej navedene upnice do
dolžnika – zastavitelja, do najvišjega zneska
30,000.000 SIT, za obdobje odplačila kredita
oziroma najkasneje za obdobje do vključno
19. 12. 2013, z obrestmi in vsemi pripadki
ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela
z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 751/04
Ob-24192/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 751/04 z
dne 7. 9. 2004, je bilo stanovanje št. 87 v 10.
nadstropju, v izmeri 69,24 m2, s pripadajočo
kletjo v izmeri 2,30 m2, ki se nahaja na naslovu Kogojeva 4, Ljubljana, stanovanjska
stavba stoji na parc. št. 809/5, vl. št. 850
k.o. Dravlje, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, last zastaviteljice Rosane
Jarm, Zaloška cesta 98, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe z dne 13. 8. 2004,
kot prodajalcem zastavljeno v korist upnice
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 42.500 EUR, v SIT protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.
SV 658/04
Ob-24193/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
št. SV 658/04 z dne 6. 9. 2004, je bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in
sicer trisobno stanovanje št. A20, v 5. nad-

stropju objekta A, v izmeri 109,79 m2, shramba št. AS 20, v 2. kleti, v izmeri 5,04 m2,
garažni boks št. AG 20, v 2. kleti, v izmeri
19,54 m2, parkirno mesto št. AP 9, v 2. kleti,
v izmeri 13,61 m2, na naslovu Železna cesta
10c, ki se nahaja na parc. št. 1762/3, parc.
št. 1761/6, parc. št. 1763/2, parc. št. 1762/8,
parc. št. 1762/7 in parc. št. 1765, k.o. Bežigrad., ki je v lasti družbe Marsha, podjetje
za svetovanje, posredovanje, izdajateljstvo
in trgovino, d.o.o., 1236 Trzin, Brodišče 17
(matična številka 5396735), na podlagi prodajne pogodbe št. 051/04 – R3/R4 z dne
17. 8. 2004, sklenjene med Marsha d.o.o.,
Brodišče 17, Trzin, kot kupcem in SCT Stanovanjski inženiring d.o.o., Štihova 26, Ljubljana, kot prodajalcem, zastavljeno v korist
upnice Abanke Vipa d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 58 (matična številka 5026024),
za zavarovanje denarne terjatve v višini
44,250.000 s pripadki.
SV 670/04
Ob-24194/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj Gradca, opr. št. 670/04 z dne 2. 9.
2004, je bilo stanovanje št. 8, v I. nadstropju
stanovanjske hiše Trg svobode 15, Ravne
na Koroškem, vl. št. 228, k.o. Ravne, parc.
št. 265, last dolžnice in zastaviteljice ter zastavitelja Zdenke in Ota Hafnerja, na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 501 A/91, sklenjene dne 29. 11. 1993 s
prodajalcem Stanovanjsko podjetje d.o.o.,
Ravne na Koroškem, Prežihova 7, zastavljeno za zavarovanje terjatve v višini 23.600
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s
končnim rokom vračila dne 20. 10. 2014 in
s pp, v korist zastavne upnice Posojilnice
Bank Podjuna registrirana zadruga z omejenim jamstvom, 9141 Dobrla vas/Eberndorf,
Pliberška cesta 6, Avstrija, enolična identiﬁkacijska številka 1900587.
SV 1239/2004
Ob-24195/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opravilna številka SV 1239/2004
z dne 3. 9. 2004, so bile nepremičnine,
– štirisobno stanovanje z oznako S1/2,
identiﬁkacijska številka 2, v izmeri 88,74 m2,
v prvem nadstropju stanovanjsko poslovnega
in garažnega objekta Mali Stražun v stanovanjski soseski S-35 na Pobrežju na naslovu Maribor, Makedonska ulica 41, stoječ na
parceli št. 2664, katastrska občina Pobrežje
in pripadajoči kletni shrambi v izmeri 5,20 m2,
kot posameznemu delu stavbe v etažni lastnini, označen z identiﬁkacijsko št. 79, last zastavitelja Šuštar Darka, rojenega 18. 6. 1970,
EMŠO 1806970500187, stanujočega Valvasorjeva ulica 12 A, Maribor, do 1/1,
– solastninska pravica na skupnih delih, prostorih in napravah stavbe kot celote,
razvidna iz akta o oblikovanju etažne lastnine, last zastavitelja Šuštar Darka, rojenega
18. 6. 1970, EMŠO 1806970500187, stanujočega Valvasorjeva ulica 12 A, Maribor,
do 215/10000;
– funkcionalno zemljišče stanovanjske
stavbe na parcelah št. 2658/8, 2660/6,
2660/9, 2665/25 in 2670/2, vse katastrska občina Pobrežje, last zastavitelja Šuštar Darka, rojenega 18. 6. 1970, EMŠO
1806970500187, stanujočega Valvasorjeva
ulica 12 A, Maribor, do 83/10000,
– garažno mesto z oznako GS008, identiﬁkacijska številka 73, v izmeri 12 m2 v kle-
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ti stanovanjsko poslovnega in garažnega
objekta Mali Stražun v stanovanjski soseski S-35 na Pobrežju na naslovu Maribor,
Makedonska ulica 41, stoječ na parceli št.
2664, k.o. Pobrežje, kot posameznemu delu
stavbe v etažni lastnini, označen z identiﬁkacijsko št. 79, s pripadajočo solastninsko
pravico na skupnih delih prostorih in napravah stavbe kot celote, razvidna iz akta o
oblikovanju etažne lastnine, last zastavitelja
Šuštar Darka, rojenega 18. 6. 1970, EMŠO
1806970500187, Valvasorjeva ulica 12 A,
Maribor, do 27/10000,
– funkcionalno zemljišče stanovanjske
stavbe na parcelah št. 2658/8, 2660/6,
2660/9, 2665/25 in 2670/2, vse k.o. Pobrežje, last zastavitelja Šuštar Darka, rojenega
18. 6. 1970, EMŠO 1806970500187, Valvasorjeva ulica 12 A, Maribor, do 11/10000,
zastavljene v korist upnice Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140,
Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 90.000
CHF s pripadki, v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije za CHF na
dan plačila oziroma izterjave.

stanovanjsko poslovnega objekta S-5 ob
Gregorčičevi ulici 21/a v Mariboru, stoječi
na parc. št. 1481, pripisani pri vl. št. 1032,
k.o. Maribor-Grad, ki so do celote last Zavesa, proizvodno, storitveno in trgovsko
podjetje d.o.o., Maribor, Gregorčičeva ulica 21/a, na podlagi posadne listine z dne
17. 2. 2004 in prodajne pogodbe z dne
26. 12. 1993, zastavljena v korist upnice
Raiffeisenbank Eibiswald – St. Oswald,
reg. zadruga z omejeno odgovornostjo,
Republika Avstrija, ID. št. 1870793, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov
Antona in Hermine Klampfer, oba stanujoča Marčičeva ulica 18, Maribor, v višini
124.000 EUR s pripadki.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 8. 2004

Objave sodišč

SV 1152/2004
Ob-24209/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1152/2004 z dne
20. 8. 2004, je bila nepremičnina, stanovanje št. 14 v skupni izmeri 56,04 m2, od tega
s pripadajočim kletnim prostorom v izmeri
1,8 m2, ki se nahaja v III. nadstropju večstanovanjske stavbe Majeričeva ulica 12,
Maribor, s solastninsko pravico na skupnih
prostorih, delih in napravah stavbe, ki služijo stavbi kot celoti, kakor tudi na zemljišču
na katerem stavba stoji in funkcionalnem
zemljišču, last dolžnika in zastavitelja Orlović Predraga, EMŠO 0109967382126,
stanujočega Maribor, Aškerčeva ul. 003
A, do 1/2 in zastaviteljice Jagode Orlović,
EMŠO 2606970387113, stanujoče Maribor,
Aškerčeva ul. 003 A, do 1/2, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 8. 7. 2004
in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 11. 8.
2004, sklenjenih s prodajalcema Korošec
Vinkom in Jožefo Korošec, zastavljena v
korist upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, matična št.
5860580, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 6,600.000 SITs pripadki.

St 53/2004
Os-23810/04
To sodišče je s sklepom St 53/2004 dne
30. 8. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Dom starejših občanov Medvode d.o.o. Medvode, Zbiljska cesta 15,
matična številka: 1492080, davčna številka:
92242928, vložna številka Srg 13309800.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Gorše iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazili o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 22. 11. 2004 ob 10. uri, soba 321/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 8. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 8. 2004

St 127/2003
Os-23814/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 127/2003 dne 23. 8. 2004 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Mega avto Trgovsko podjetje d.o.o., Tržaška c. 135, Ljubljana, zaključilo stečajni postopek, ker ni
stečajne mase.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 8. 2004

SV 873/2004
Ob-24210/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 873/2004 z dne 7. 9.
2004, je stanovanje št. 17 v izmeri 48,06
m² v mansardi, s kletno shrambo v izmeri
1,66 m² v poslovno stan. objektu 1, Jezdarska-Puškinova v Mariboru, ki stoji na parc.
št. 869, št. 870 in št. 871 k.o. Tabor, last Felser Mojce, stanujoče Maribor, Vilharjeva 4,
na temelju sporazuma o razdružitvi skupnega premoženja, opr. št. SV 1141/2004 z dne
18. 8. 2004, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 44.878 CHF s pp., plačljive
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
BS za CHF na dan plačila.
SV 900/04
Ob-24211/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča
iz Maribora, opr. št. SV 900/04 z dne 7. 9.
2004, so nepremičnine, poslovni prostori v
skupni izmeri 151,03 m2, locirani v pritličju

Stečajni postopki
in likvidacije

St 142/2003
Os-23811/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 142/2003 z dne 23. 8. 2004 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Dens
d.o.o., Cesta na Brdo 109, Ljubljana – v
stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 8. 2004
St 40/2004
Os-23812/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 40/2004 z dne 25. 8. 2004 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom D4 d.o.o.,
Posavskega 26, Ljubljana – v stečaju.

St 179/2003
Os-23813/04
To sodišče je s sklepom St 179/2003
dne 1. 7. 2004 zaradi prodaje pravne osebe
stečajni postopek nad dolžnikom Corona,
d.o.o. – v stečaju, Knezova 34a, Ljubljana, ustavilo in se zato postopek nadaljuje zoper stečajno maso dolžnika Corona
d.o.o., Ljubljana, Knezova 34a – v stečaju.
Sklep o prodaji pravne osebe je postal
pravnomočen dne 27. 8. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 7. 2004

St 149/2004
Os-23816/04
To sodišče je s sklepom St 149/2004 dne
31. 8. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Prometal proizvodnja, trgovina, marketing d.o.o., Stegne 21, Ljubljana, davčna številka 59948337, matična številka 5447666, vložna številka 11026700.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Edo
Rozman, Tacenska cesta 36, Ljubljana.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 1. 12. 2004 ob 12. uri, soba 307/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
31. 8. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 8. 2004
St 219/2003
Os-23817/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 219/2003 dne 30. 8. 2004 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Elektro metall Trgovina in zastopstva d.o.o., Šumberška
c. 40, Domžale, zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 8. 2004
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St 61/2004
Os-23818/04
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Graﬁt d.o.o., Dolenja vas,
za dne 4. 10. 2004 ob 11.40, v sobi 321/III
tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 8. 2004
St 30/2004
Os-23820/04
To sodišče je dne 1. 9. 2004 izdalo sklep
opr. št. St 30/2004, da se začne stečajni postopek zoper dolžnika Primašped, d.o.o.,
Mednarodni mejni prehod 2, Šempeter
pri Gorici, davčna številka 77706315, matična številka 5723191.
Stečajna upraviteljica je Ksenja Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, 5290
Šempter pri Gorici.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave tega
stečajnega postopka. Vsaki prijavi je potrebno
priložiti sodno takso v višini 2% tolarske vrednosti 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
42218-7110006-3004. Prijava terjatev in vsi
dokazi morajo biti predloženi v dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
26. 11. 2004 ob 8.35, v sobi 108/I tega sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 1. 9. 2004.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 1. 9. 2004
St 17/2004
Os-23821/04
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Pacci, podjetje za avtotransport in avtovleko Ptuj d.o.o., Ob Dravi
3/a, Ptuj, ki bo dne 13. 10. 2004 ob 8.30, v
sobi 26/II tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne
reorganizacije ogledajo v stečajni pisarni
tega sodišča v sobi 20/I, v času uradnih ur
– vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure, v ponedeljek in sredo pa tudi od 13.
do 16. ure.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 1. 9. 2004
St 14/2004
Os-23948/04
To sodišče je s sklepom St 14/2004 dne
2. 9. 2004 začelo likvidacijski postopek nad
dolžnikom UPZ Zavod za upravljanje in
vzdrževanje poslovne zgradbe, Ljubljana,
Ob Ljubljanici 36, Ljubljana, matična številka 1420658, davčna številka 21301972.
Za likvidacijsko upraviteljico se imenuje
Simona Goriup, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek likvidacije se objavi na sodni deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo likvidacijski masi. Upnike
pozivamo, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu v dveh mesecih od dne-
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va objave tega oklica o začetku likvidacijskega postopka. Prijave je treba vložiti v
dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi
dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na tansakcijski račun št. 01100-1000339014 (sklic na št.: 11
42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 30. 11. 2004 ob 10. uri v prostorih
Okrožnega sodišča v Ljubljani, Slovenska
41 v 9. nadstropju, sejna soba.
Oklic o začetku likvidacijskega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
2. 9. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 9. 2004
St 215/2002
Os-23949/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 215/2002 dne 1. 9. 2004 v stečajnem
postopku nad dolžnikom POS-TRG d.o.o.,
Streliška 33, Kočevje zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 9. 2004
St 147/2001
Os-23950/04
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje predloga za ustavitev postopka prisilne poravnave in narok za glasovanje o prisilni poravnavi nad dolžnikom IMP TEN d.d.,
Ljubljana za dne 13. 10. 2004, ob 12.40,
v prostorih Okrožnega sodišča v Ljubljani,
Slovenska 41, 9. nadstropje, sejna soba.
Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 8. 2004
St 52/93
Os-23951/04
Po 169. členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, se stečajni postopek
nad dolžnikom Elrad Antene Gornja Radgona d.o.o. – v stečaju, Gornja Radgona,
Partizanska 3, zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 2. 9. 2004
St 54/93
Os-23952/04
Po 169. členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, se stečajni postopek nad dolžnikom Elrad Orodja d.o.o.
– v stečaju, Gornja Radgona, Partizanska
3, zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 2. 9. 2004
St 12/96
Os-23953/04
Po 169. členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, se stečajni postopek
nad dolžnikom Elrad Elektronika Gornja
Radgona d.o.o. – v stečaju, Gornja Radgona, Panonska 23, zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 2. 9. 2004
St 36/2004
Os-23954/04
1. Z dnem 2. 9. 2004 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Rodema, zaključna dela v gradbeništvu, Šumak Martin
s.p., Kopališka ulica 2, Murska Sobota,

matična številka 5338958, davčna številka
79228224.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob
progi 53.
3. Upniki stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pismenih izvodih in potrebno dokumentacijo prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v roku dveh mesecev
od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. S prijavo terjatve morajo
predložiti tudi dokazilo o plačani taksi, ki
znaša 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT
in največ 38.000 SIT. Ne plača se taksa za
prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-1000339014,
ﬁzične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-1000338529, sklic na št.
11 42200-7110006-51100364.
4. Dolžniki stečajnega dolžnika se pozivajo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 13. 12. 2004 ob 9. uri v razpravni
dvorani št. 12, Okrožnega sodišča v Murski
Soboti.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 2. 9. 2004 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o
začetku stečajnega postopka. Tega dne nastopijo vse pravne posledice začetka stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo
pravice pooblaščencev stečajnega dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega
dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 2. 9. 2004
St 37/2004
Os-23955/04
To sodišče objavlja v zadevi, ki se vodi
pod opr. št. St 37/2004, sklep z dne 3. 9.
2004:
I. 1. Z dne 3. 9. 2004 se začne postopek
prisilne poravnave zoper dolžnika »CNS«
trgovsko, kmetijsko in turistično gostinsko podjetje Bučečovci d.o.o., Bučečovci
8, 9242 Križevci pri Ljutomeru (prej: Tilia
d.o.o., Bučečovci, Bučečovci 8, 9242 Križevci pri Ljutomeru).
2. Predlagatelju se nalaga, da na račun
tega sodišča št. 01100-6950422028 sklic
na št. 11 42200-2340003-51100374 položi predujem za stroške postopka v višini
1,250.000 SIT, v roku 15 dni.
3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, naj sodišču z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni po objavi tega
oklica prijavijo svoje terjatve. K prijavi terjatve
morajo priložiti dokaz o plačilu sodne takse,
ki znaša 2% od vsote prijavljene terjatve, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT.
Ne plača se taksa za prijavo terjatev delavcev
iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Sodna taksa se plača na račun sodnih
taks Okrožnega sodišča v Murski Soboti št.
01100-1000339014 (velja za pravne osebe) oziroma št. 01100-1000338529 (velja
za ﬁzične osebe in zasebnike), sklic na št.
11 42200-7110006-51100374.
4. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
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5. Terjatve upnikov, ki so bile v zakonitem
roku prijavljene v postopku, ki se je vodil
zoper preimenovano podjetje »Tilia« d.o.o.,
Bučečovci pred Okrožnim sodiščem v Murski Soboti pod opr. št. St 12/2004, se štejejo
kot že pravočasno prijavljene v tem postopku, ki se vodi pod opr. št. St 37/2004.
6. Za upravitelja postopka prisilne poravnave se postavi dr. Štefan Ščap iz Murske
Sobote, Ulica ob progi 53.
7. Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil dne 3. 9. 2004 nabit na oglasno desko sodišča.
II. Imenuje se petčlanski upniški odbor, ki
ga sestavljajo naslednji upniki:
– Tovarna močnih krmil d.d., Črnci 2/a;
– Topdom, Trgovsko podjetje d.d., Ljubljana, Letališka cesta 1;
– Zrno d.o.o., Gmajna 6;
– Raiffeisen d.o.o., Industrijska 8, Lenart, in
– Nada Cmager, Bučečovci 8, predstavnica delavcev.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 9. 2004

Izvršbe
Z 360/2002
Os-24083/04
Na podlagi sklepa okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. Z 360/2002 z dne 3. 2. 2003,
je bilo enosobno stanovanje št. 22, v skupni izmeri 40,10 m2, ki se nahaja v petem
nadstropju večstanovanjskega objekta na
naslovu Cesta 1. maja 69, Kranj, stoječega
na parc. št. 213, vl. št. 26, k.o. Huje, ki še ni
vpisano v zemljiški knjigi in sta ga zastavna
dolžnika Polona Pavlovič, roj. 22. 8. 1980,
stanujoča Tuga Vidmarja 8, Kranj in Robert Kuštrin, roj. 22. 1. 1974, stanujoč Tuga
Vidmarja 8, Kranj, vsak do ene polovice,
pridobila po kupoprodajni pogodbi z dne 3.
7. 2002, ki sta jo sklenila z Vukojem Rakovićem, stanujočem Cesta 1. maja 69, Kranj,
zarubljeno za zavarovanje denarne terjatve
po kreditni pogodbi št. 2081/0001378-00 z
dne 19. 7. 2002, v znesku 34.600 EUR s
pripadki, v korist upnice Kärntner Sparkasse
AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 27. 2. 2003
Z 348/2002
Os-24084/04
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. Z 348/2002 z dne 24. 2.
2003, je bilo stanovanje št. 2, v skupni izmeri 92,40 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjskega bloka 3-B na naslovu Trg Rivoli 7,
v Kranju, stoječem na parc. št. 204/1, 214/I,
212/I, 213/I k.o. Klanec, ki še ni vpisano v
zemljiški knjigi in sta ga zastavna dolžnika
Milena Čuden, roj. 29. 6. 1961 in Andrej Čuden, roj. 16. 12. 1949, oba stanujoča Trg Rivoli 8, Kranj, vsak do ene polovice, pridobila
po prodajni pogodbi z dne 23. 4. 2002, ki sta
jo sklenila z Jožefom Gašparičem in Tatjano
Gašparič, stan. Volkmerjeva 30, Ptuj, zarubljeno za zavarovanje denarne terjatve po
kreditni pogodbi št. 1151/0003590-00 z dne
11. 7. 2002, v višini 51.000 EUR s pripadki, v korist upnice Kärntner Sparkasse AG,
Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska
63, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 13. 3. 2003

Št.

In 2003/01292
Os-22476/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 27. 11. 2003, opr. št. In 2003/01292,
je bil dne 6. 4. 2004 opravljen v korist upnice
SKB banke d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana,
rubež stanovanja št. 133, v 12. nadstropju,
Preglov trg 6, Ljubljana, v izmeri 69,93 m2,
last dolžnic Perčič Darje, Podvine 1, Planina
pri Sevnici in Usenik Gabrijele, Bratovševa
ploščad 38, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 2004
In 2004/00855
Os-22480/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tukajšnjega sodišča z dne 15. 12. 2000, opr. št. In
2000/00457, je bil dne 23. 1. 2000 opravljen v korist upnice Stanovanjske zadruge
Emona z.o.o., Ljubljana, Letališka 5, rubež
stanovanja št. 29, na naslovu Topniška 45,
Ljubljana, nahajajočega se v IV. nadstropju
zgradbe v izmeri 44,20 m2, ki je last dolžnika
Škrjanec Jožefa, Topniška 45, Ljubljana.
Opravljeni rubež ima pravni učinek tudi
na izvršbo, dovoljeno s sklepom o izvršbi
z dne 14. 7. 2004, opr. št. In 2004/00855,
ki se izvede s pristopom k izvršbi, dovoljeni
pod opr. št. In 2000/00457, na predlog iste
upnice.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 2004
In 2003/01431
Os-22482/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 29. 10. 2003, opr. št. I 2003/16264, je
bil dne 23. 2. 2004 opravljen v korist upnika NA-VAL d.o.o., Litijska c. 45, Ljubljana,
rubež stanovanja št. 8, na naslovu Pot na
Fužine 53, Ljubljana, last dolžnika Dekleva
Janeza, Pot na Fužine 53, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 8. 2004
In 2002/00124
Os-22485/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 12. 2. 2002 opr. št. In 2002/00124, je
bil dne 22. 9. 2003 opravljen v korist upnika SPL Ljubljana, d.d., Frankopanska 18a,
Ljubljana, rubež stavbe, ki se nahaja na
terasi večstanovanjske hiše na Rimski 25
v Ljubljani, last dolžnika Petrovič Jovana,
Rimska 25, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 8. 2004
In 2004/00199
Os-22551/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 4. 1. 2001, opr. št. In 2000/00652, je
bil dne 8. 5. 2001 opravljen v korist upnice
Metalka Stanovanjske storitve, Kersnikova
2, Ljubljana, rubež stanovanja, in sicer garsonjere št. 12, v izmeri 26,79 m2, na naslovu
Viška 67 v Ljubljani, ki je last dolžnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 8. 2004
In 2004/00140
Os-22860/04
Izvršitelj Zoran Kovačič, Kraljeviča Marka ulica 19, Maribor, je dne 17. 5. 2004, s
pričetkom ob 9. uri, v izvršilni zadevi opr. št.
01 In 2004/00140, Okrajnega sodišča v Mariboru, zoper dolžnico Varlec Natašo, Gunduličeva 10, Maribor, za upnika Staninvest
Maribor, d.o.o., Gregorčičeva ul. 19, Maribor, na naslovu Gunduličeva 10, Maribor,
pri dolžniku, ob prisotnosti Nataše Varlec
– dolžnice, opravil rubež nepremičnine.
Zarubljena nepremičnina je dvosobno
stanovanje številka 3, v pritličju stanovanj-
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skega bloka na naslovu Gunduličeva ul. 10,
Maribor, ki stoji na parcelni številki 924/2,
k.o. Pobrežje, vpisano v zemljiško knjigo
pod vložno št. 2984, podvložek št. 3, k.o.
Pobrežje. Zarubljena nepremičnina ni vpisana v zemljiško knjigo in obsega hodnik
površine 1,55 m × 4,70 m, kopalnico in stranišče površine 1,50 m × 2,50 m, kuhinjo
površine 3,60 m × 3,05 m, otroško sobo
(spalnica) površine 3,60 × 3,35 m, dnevno
sobo površine 3,60 m × 4,95 m, balkon površine 3,60 m × 1,30 m in kletni box skupne
površine 4,12 m2.
I 2003/00134
Os-22913/04
Na podagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 17. 2. 2003, opr. št. I 2003/00134, je
bil dne 8. 1. 2004 opravljen rubež nepremičnine – dvosobnega stanovanja št. 24 v
V. nadstropju večstanovanjske stavbe na
naslovu NHM 16, Sevnica, v izmeri bruto
45,27 m2, ocenjena vrednost, ki jo je ocenil
izvršitelj je 4,000.000 SIT.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 29. 1. 2004
In 8/2002, In 8/2004
Os-19278/04
V izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice
Maribor d.d., Cankarjeva 3, Maribor, opr. št.
In 8/2002, In 85/2003, In 6/2004, In 7/2004
in In 8/2004, zoper dolžnika Poš Petra, Cesta na Roglo 51, Zreče, zaradi izterjave
966.251 SIT In 263.582,50 SIT, v skladu s
tretjim odstavkom 211. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju, je bil opravljen rubež
enosobnega stanovanja, vl. št. 10, v izmeri
37,81 m2, ki ni vpisano v zemljiško knjigo
in se nahaja v 1. nadstropju stanovanjske
stavbe na naslovu Pohorska 1, Zreče, parc.
št. 925/3, vl. št. 235, k.o. Zreče.
Okrožno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 28. 6. 2004
Z 2002/00099
Os-24082/04
Na podlagi sklepa opr. št. Z 2002/00099,
ki ga je dne 19. 9. 2002 izdalo Okrajno sodišče v Škofji Loki, je za zavarovanje izvršljive denarne terjatve upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji,
Dunajska 63, Ljubljana, proti dolžnikoma
Kuštrin Robertu in Pavlovčič Marjeti, oba
stan. Ulica Tuga Vidmarja 8, 4000 Kranj in
zastaviteljici Kuštrin Slavici, Mestni trg 33,
4220 Škofja Loka, v znesku 34.600 EUR,
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije, z vsemi obrestmi, ostalimi
stroški in pogoji, kot so navedeni v sporazumu o zavarovanju terjatve, opr. št. SV
691/02 z dne 25. 7. 2002 in kreditni pogodbi
št. 2081/0001378-00 z dne 19. 7. 2002, je
opravljen rubež nepremičnine – dvosobnega
stanovanja št. 4, v skupni izmeri 59,85 m2,
v prvem nadstropju stanovanjskega objekta
na naslovu Mestni trg 33, Škofja Loka, kateremu pripada tudi sorazmeren solastniški
delež na skupnih prostorih, delih objekta
in napravah, ki služijo stanovanjski hiši kot
celoti in na funkcionalnem zemljišču stanovanjske hiše in je stanovanje last zastaviteljice Slavice Kuštrin v celoti.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 19. 9. 2002
In 41/04
Os-22790/04
V izvršilni zadevi upnice Dana Tovarna rasltinskih specialitet in destilacija d.d.,
Glavna cesta 34, ki jo zastopa odv. Alojz
Bandelj iz Trebnjega, zoper dolžnika: Majerle Sašo in Majerle Jožica, oba Slovenska
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vas 22, Šentrupert, zaradi izterjave zneska
68.412 SIT s pp, je bil na podlagi sklepa o
izvršbi tega sodišča opr. št. In 41/04 z dne
24. 5. 2004, opravljen rubež vrstnega stanovanja v večstanovanjski stavbi na naslovu
Slovenska vas 22, Šentrupert, stoječi na
parc. št. 2506/14, k.o. Straža, vpisana pri
vl. št. 769, k.o. Straža, last dolžnika Majerle
Saša v korist upnice Dana Tovarna rastlinskih specialitet in destilacija d.d., Glavna
cesta 34, Mirna.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 18. 8. 2004
In 61/04
Os-19291/04
V skladu z določilom drugega odstavka
211. člena ZIZ je bil na podlagi sklepa o
izvršbi Okrajnega sodišča v Velenju z dne
5. 4. 2002, opr. št. In 61/04, v korist upnika
Boška Đokiča iz Velenja, Šalek 90, ki ga zastopa odvetnica Breda Kovač iz Žalca, dne
9. 6. 2004 opravljen rubež nepremičnine, ki
še ni vpisana v zemljiško knjigo in ki v naravi predstavlja dvoinpolsobno stanovanje št.
27, v V. nadstropju stanovanjske stavbe v
Velenju, Jenkova 29, katerega lastnika sta
Obren Bodirogić in dolžnica Radmila Bodirogić, vsak do 1/2.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 2. 7. 2004

Amortizacije
N 43/2003
Os-15807/04
Na predlog Arnuš Srečka, Veljka Vlahoviča 31, Maribor, se uvaja amortizacija spodaj
navedenih vrednostnih papirjev, ki naj bi se
izgubila. Imetnika teh papirjev se poziva, da
v roku 60 dni po objavi tega oglasa uveljavlja svoje zakonite pravice. Po preteku tega
roka se bo štelo, da sta vrednostna papirja
izgubila svojo pravno veljavnost.
Opis vrednostnih papirjev: serija AA,
vrednost: 1, št. 0009567 in 0008568, št.
delnic: 2, št. lotov: 2.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 4. 2003

Oklici o skrbnikih in
razpravah
I 928/2003
Os-19230/04
Okrajno sodišče v Kamniku je v izvršilni
zadevi I 928/2003 upnika Western Wireless
International, družba za telekomunikacije
d.o.o., Brnčičeva 49, Ljubljana-Črnuče, ki
ga zastopa Zvone Taljat, odvetnik v Ljubljani, zoper dolžnika Mlinar Rajmunda, Podjelše 4/a, Kamnik, zaradi izterjave 361.902
SIT s prip. sklenilo, da se dolžniku Mlinar
Rajmundu, Podjelše 4/a, Kamnik, postavi
začasni zastopnik, odvetnik Miran Gjurin iz
Kamnika. Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem je postavljen, vse pravice in
dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice
in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 21. 6. 2004
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IV I 2003/01086
Os-22796/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Ireni Čretnik v izvršilni zadevi upnika
Finance Operativa d.o.o., Kneza Koclja 37,
Ljubljana, ki ga zastopa odv. Tomaž Čad
iz Ljubljane, zoper dolžnika Durak Ahmetaja, Selanov trg 7, Ljubljana, zaradi izterjave
286.481 SIT s pp, dne 20. 7. 2004 sklenilo:
Dolžniku Durak Ahmetaju se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Kenda Oražem Anko, Slovenska 55/c
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodišem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 7. 2004
P 50/2004
Os-12304/04
Okrajno sodišče v Radovljci je v pravdni
zadevi tožeče stranke mld. Ane Budimir iz
Begunj na Gorenjskem 160, ki jo zastopa
zakonita zastopnica – mati Rada Budimir,
proti toženi stranki Ismetu Krueziju, neznanega prebivališča, zaradi plačevanja preživnine, s sklepom, opr. št. P 50/2004 z dne
23. 4. 2004, na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena ZPP, toženi stranki Ismetu Krueziju, neznanega prebivališča, za začasno zastopnico postavilo odvetnico Darjo
Bele, Kranjska c. 2, Radovljica.
Imenovana odvetnica ima v navedenem
pravdnem postopku vse pravice in dolžnosti od dne 23. 4. 2004 dalje in bo zastopala
toženo stranko vse do takrat, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Radovljci
dne 23. 4. 2004
P 57/04
Os-22295/04
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni zadevi tožeče stranke Ivana Križmančiča, Bazovica 43, Italija, ki ga zastopa odvetnik Dragan Sikirica iz Sežane, zoper toženo stranko
1. Eleno Križmančič, 2. Marijo Križmančič,
3. Matija Križmančiča, 4. Petra Križmančiča in 5. Uršulo Križmančič, vsi neznanega
bivališča, zaradi izstavitve zemljiškoknjižne
listine za pridobitev lastninske pravice s priposestvovanjem, po predlogu tožeče stranke
za postavitev začasnega zastopnika toženi
stranki, na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku, toženi stranki postavilo začasnega zastopnika,
in sicer odvetnika Dušana Železnika iz Sežane, Pod Sablanico 6, ki bo toženo stranko v
tem postopku zastopal vse do takrat, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 14. 7. 2004

Oklici pogrešanih
N 304/2003
Os-22283/04
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
nepravdni postopek razglasitve Špelko An-

tona, roj. 5. 7. 1945, nazadnje stanujočega
Chelsea Street 21, Redfern, Sydney, Avstralija, za mrtvega.
Pogrešani se je leta 1963 odselil najprej
v Avstrijo, nato pa iz Avstrije v Avstralijo.
V začetku leta 1964 se je iz Avstralije še
oglašal s pismi (zadnje pismo je iz Avstralije
poslal dne 18. 4. 1964) potem pa so pisma
nenadoma prenehala prihajati in ni nikomur več pisal. Predlagatelj postopka Martin
Špelko je pričel z iskanjem pogrešanega
preko Mednarodnega Rdečega križa in o
njem poizvedoval tudi preko jugoslovanske
oziroma kasneje slovenske ambasade v Avstraliji, vendar o Antonu Špelku niso imeli
nobenih podatkov. Tako se je v letu 1964 za
pogrešanim izgubila vsakršna sled.
Antona Špelka pozivamo, da se oglasi,
vse ki kaj vedo o njegovem življenju pa
pozivamo, da to v treh mesecih od objave
oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča
sporočijo Okrajnemu sodišču v Ljubljani, ki
bo po preteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 2003
N 22/2003
Os-22915/04
Pri tem sodišču teče nepravdni postopek predlagatelja Jazbec Staneta, Vojkova
2/a, Lesce, ki ga zastopa odv. Zdravko Rus
iz Radovljice, zaradi predloga za razglasitev pogrešanega Draga Jazbeca, roj. 12. 3.
1950 v Hrastniku, nazadnje stanujočega na
Bledu, Prešernova 74, za mrtvega.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi, vsi
ki pa kaj vedo o njegovem življenju, pa naj
to sporočijo sodišču, v roku treh mesecev
od objave tega oklica, sicer bo sodišče po
preteku roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 23. 8. 2004

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 1150/2004
Rg-23352/04
To sodišče je na predlog družbenikov za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti sklep:
družba Karmen Urbanc družba za trgovino in storitve k.d., Trg bratov Mravljak
16, Šoštanj, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 7. 7.
2004.
Premoženje družbe ostane družbenikoma Grobelšek Matjažu, stan. Ločica ob Savinji 19, Polzela in Urbanc Karmen, stan.
Florjan 172, Šoštanj, ki prevzameta obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 8. 2004
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Srg 838/2004
Rg-22158/04
Družba MBO Kranj, družb za trženje,
d.o.o., s sedežem Mlekarska ulica 13,
Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/06979/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzamejo Žvegla Vesna, Podgorica pri Šmarju 11, Šmarje Sap, Bajželj Milan, Cicibanova 4, Kranj,
Draškovič Stanislav, Renkovci 2/E, Turnišče,
Hudobivnik Anton, Cesta na Brdo 28, Kranj,
Jakopin Elizabeta, C. 1. maja 51, Kranj, Jesenko Sabina, Novovaška 75, Žiri, Košir Ada,
Pervanjeva ulica 14, Ankaran, Miloševič Milorad, Gora pri Komendi 7, Komenda, Nahtigal
Roman, Staretova 17, Kranj, Prinčič Bojana,
Preloška 11, Domžale in Rajačič Peter, Stanežiče 95, Ljubljana.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 29. 7. 2004
Srg 02501/2004
Rg-11354/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe Petek Metal,
družba za trgovino in storitve, d.o.o., Šeškova ulica 14, Ribnica, ki jo zastopa odvetnica
Olga Tanko iz Ribnice, Škrabčev trg 54, za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra družbe Petek
Metal d.o.o., Šeškova ulica 14, Ribnica, objavlja sklep:
družba Petek Metal, družba za trgovino in storitve, d.o.o., Šeškova ulica 14,
Ribnica, reg. št. vl. 1/38836/00 preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja
z dne 24. 3. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Petek Saša, Lipovec 7
A, Ribnica, z ustanovitvenim kapitalom
2,100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse premoženje in ustanovitveni
kapital v znesku 2,100.000 SIT prenese v
celoti na Petek Saša.
Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2004
Srg 05030/2004
Rg-20056/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe KTC kovinsko in trgovsko podjetje, d.o.o., Kočevje, Pri Unionu 29, ki
jo zastopa notarka Nina Češarek iz Kočevja,
Trg zbora odposlancev 66, objavlja sklep:
družba KTC, kovinsko in trgovsko podjetje, d.o.o., Kočevje, Pri Unionu 29, reg.
št. vl. 1/11565/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanovitelja z dne 31.
5. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Cvitkovič Jožef in Cvitkovič Zoﬁja, oba Pri Unionu 29, Kočevje, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
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Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se 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 12. 7. 2004
Srg 6172/2004
Rg-23334/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Arhitekti Urh d.o.o., mednarodno
podjetje za projektiranje, inženiring, množične
medije in trgovino, Ljubljana, Eipprova 9 a,
objavlja sklep:
Arhitekti Urh d.o.o. mednarodno podjetje za projektiranje, inženiring, množične
medije in trgovino, Ljubljana, Eipprova 9,
reg. št. vl. 1/22918/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
8. 7. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenik je Urh Bruno, Ljubljana, Eipprova 9 A, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju drube po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 8. 2004
Srg 5927/2004
Rg-23337/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra
družbe Dolovski & CO. Zaključna dela v gradbeništvu d.n.o., Škoﬂjica, Vrh nad Želimljami
66 a, objavlja sklep:
Dolovski & CO. Zaključna dela v gradbeništvu d.n.o., Škoﬂjica, Vrh nad Želimljami 66 a, reg. št. vl. 1/35643/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 30. 6. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenika sta Dolovski Branko, Škoﬂjica
in Dolovski Daniel, oba Škoﬂjica, Vrh nad Želimljami 66 a, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 8. 2004
Srg 6385/2004
Rg-23339/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega regi-
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stra družbe Štravs, trgovina in storitve, d.o.o.,
Brezovica pri Ljubljani, Tržaška cesta 517,
objavlja sklep:
Štravs, trgovina in storitve d.o.o., Brezovica pri Ljubljani, Tržaška cesta 517, reg.
št. vl. 1/32333/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 9. 7.
2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbeniki so Alojz, Simon in Saša Štravs,
vsi Brezovica pri Ljubljani, Podpeška cesta 5,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenike.
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 25. 8. 2004
Srg 6369/2004
Rg-23344/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja po
skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega
registra Expres Marketing, import-export, trgovina, zastopstvo, agencija, gostinstvo in
turizem d.o.o., Ljubljana, Bizoviška 1/a, objavlja sklep:
Expres Marketing import-export, trgovina, zastopstvo, agencija, gostinstvo in
turizem d.o.o., Ljubljana, Bizoviška 1/a,
reg. št. vl. 1/08781/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
19. 7. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenici sta Vukšinič Antonija in Irena,
Ljubljana, Bizoviška 1/a, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenici.
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 25. 8. 2004
Srg 06210/2004
Rg-23376/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra
družbe Tiso, trgovanje, inženiring, sestavljanje, organiziranje d.o.o., Albrehtova 70, Škofljica, objavlja sklep:
družba Tiso, trgovanje, inženiring, sestavljanje, organiziranje d.o.o., Albrehtova
70, Škoﬂjica, reg. št. vl. 1/21560/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 14. 7. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenik je Kumelj Franc, Albrehtova 70,
Škoﬂjica, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
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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 31. 8. 2004
Srg 268/2004
Rg-23354/04
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Tehnoport, podjetje za proizvodnjo, prodajo, posredovanje in servisiranje strojne in tehnične opreme, uvoz
in izvoz, konsignacijo, Črešnjevci d.o.o.,
ki je vpisana v reg. vložku tega sodišča št.
1/618/00, matična številka 5398550, preneha po skrajšanem postopku po sklepu edine
družbenice Roškar Ivanke, Črešnjevci 72, z
dne 31. 5. 2004.
Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena razmerja z delavci.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe prevzame družbenica.
Premoženje družbe postane lastnina
družbenice.
Proti sklepu družbenice o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upniki ali drugi pristojni organi v roku 15 dni od
dneva objave tega sklepa vložijo ugovor pri

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
OBRTNA
ZADRUGA
»PREVOZ«,
z.o.o. Ljubljana, Cesta v Kleče 12,
Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike z
napisom OBRTNA ZADRUGA PREVOZ
z.o.o. LJUBLJANA, Cesta v Kleče 12.
gnq-164255

Priglasitveni list
Anderlič Stanko, Plat 1, Rogaška
Slatina, priglasitveni list, opravilna št. 54/95.
gni-163892
Boštjan Belič s.p., Podhod Ajdovščina
2, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 25-0161/94, izdan dne 15. 5. 1994.
gnm-164134
Branisel Marija, Cesta 4. maja 43,
Cerknica, priglasitveni list, opravilna št.
04-0322/94. gno-164107
Černivec Marjan, Kettejeva ulica
24, Maribor, obrtno dovoljenje, št.
048356-3426/00-74/1995, izdano dne 6. 3.
1995. gnv-164275
Goršič Fišer Libuška, Savinjsko nabrežje 3,
Celje, priglasitveni list, opravilna št. 03-1558/94,
izdan dne 22. 8. 2001. gnk-163786
HarmesQservis d.o.o., Brnčičeva ulica
45, Ljubljana-Črnuče, odločbo o obrtnem
dovoljenju, št. 074708, izdana dne 27. 7.
2000. gnn-164283
Maček Franc, Britof 305, Kranj,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
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Okrožnem sodišču v Murski Soboti, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 26. 8. 2004
Srg 299/2004
Rg-23356/04
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Galaxis, podjetje za uvoz, izvoz
in prodajo opreme za konfekcijo d.o.o.,
Veržej, Frana Kovačiča 35, ki je vpisana v
reg. vložku tega sodišča št. 1/2240/00, matična številka 5720036, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu edine družbenice Gaberc
Betke, Veržej, Frana Kovačiča 35, z dne 15.
6. 2004.
Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena razmerja z delavci.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe prevzema družbenica.
Preostanek premoženja družbe pripada v
celoti edini družbenici.
Proti sklepu družbenice o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upniki ali drugi pristojni organi v roku 15 dni od
dneva objave tega sklepa vložijo ugovor pri
Okrožnem sodišču v Murski Soboti, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 26. 8. 2004

027260-2281/01-28/1998
in
obrtno
dovolenje z isto številko. gnz-163796
Orešek Branko s.p., Kozaršče 11,
Tolmin, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
063496/0972/02-65/2000, izdana dne 3. 10.
2000. gnx-164273
Petrditič Gregor, Cesta Alojza Travna
13, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 14-0203/94-5240438, izdan dne 18. 10.
1995. gnr-163929
Pocak Anita, Martjanci 45, Martjanci,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
078514/2239/03-46/2003, izdana dne 24. 9.
2003. gnn-164108
Potočnik Miha, Prešernova cesta 14,
Bled, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
060748/3734/02-54/2002, izdana dne 2. 4.
2002. gnz-164271
Rabar Matjaž, Ledina 69, Nova
Gorica,
obrtno
dovoljenje,
št.
058812/3545/01-47/1997, izdano dne 10. 4.
1997. gng-163940
Zebec Marijan s.p., Ptujska cesta 227,
Maribor, priglasitveni list, opravilna št.
1/1-1995, izdan dne 1. 1. 1995. gnu-164276

Potne listine
Apatič Uroš, Šalek 93, Velenje, potni list,
št. P00118113. gnw-164049
Beširević Rezija, Jurovska cesta
49, Lenart v Slov.goricah, potni list, št.
P01069485. gni-163938
Bevc Terezija, Kozje 70, Kozje, potni list,
št. P00270177. gnq-164355
Bratuša Rok, Turnerjeva 5, Maribor, potni
list, št. P000017866. gnh-164314
Budič Kapus Tjaša, Kopališka cesta
1, Radovljica, potni list, št. P00435587.
gnq-163905
Debeljak Jana, Ilirska 34, Ljubljana, potni
list, št. P00738815. gnt-164202

Dragić Mara, Celovška 90, Ljubljana,
potni list, št. P00846894. gnc-163719
Egart Bojan, Zali log 20, Železniki, potni
list, št. P00886443. gnj-163837
Gligorijević Dragan, Vojkova cesta cesta
71, Ljubljana, potni list, št. P00707048.
gni-164013
Hajnrihar
Robert,
Kidričeva
19/a, Škofja Loka, potni list, št. P00712940.
gni-163813
Hladnik Špela, Na vasi 30, Spodnja Idrija,
potni list, št. P00370383. gnr-163729
Ignjić Jelka, Ul. Albina Dujca 6, Divača,
potni list, št. P00039857. gnw-164224
Jug Barbara, Prepuž 23, Zgornja Ložnica,
potni list, št. P00674406. gnm-164234
Kapus Dejan, Kopališka cesta 1,
Radovljica, potni list, št. P00435584.
gnr-163904
Kapus Nace, Kopališka cesta 1,
Radovljica, potni list, št. P00435590.
gnv-163900
Kapus Nana, Kopališka cesta 1,
Radovljica, potni list, št. P00435591.
gnt-163902
Kapus Nejc, Kopališka cesta 1,
Radovljica, potni list, št. P00435585.
gnu-163901
Kerezović Igor, Goriška cesta 55, Velenje,
potni list, št. P00857364. gnx-164373
Kikelj Matej, Sela 27, Straža, potni list,
št. P00764752. gne-163667
Kotnik Viktor, Tomšičeva 9, Slovenj
Gradec, potni list, št. P00451456.
gni-164288
Kuhar Jure, Dankovci 28, Mačkovci,
potni list, št. P00374457. gng-163690
Kumelj Luka, Ulica pohorskega bataljona
119A, Ljubljana, potni list, št. P00716016.
gns-14303
Lah Marko, Kunaverjeva ulica 3,
Ljubljana, potni list, št. P00946086.
gnf-164366
Lazendić Ana, Vojkova 85, Ljubljana,
potni list, št. P00952803. gnm-163884
Lazendić Nina, Vojkova 85, Ljubljana,
potni list, št. P00952804. gnn-163883
Litrop Stanko, Jenkova ulica 13, Ljubljana,
potni list, št. P00770605. gnl-164410
Lovrić Anušić Dragica, Ulica padlih
borcev 10, Prestranek, potni list, št.
P00684004. gnn-164208
Meško Ivan, Kraigherjeva 4, Ptuj, potni
list, št. P00064808. gnu-164226
Mihalič Slavica, Farančan 7A, Pobegi,
maloobmejno prepustnico, št. za prehod z
Italijo, petletna listina s št. AI178658, izdala
UE Koper. gnk-164036
Milić Tanja, Preglov trg 6, Ljubljana, potni
list, št. P00867519. gnr-164304
Mrak Branka, Brestova 33, Cerknica,
potni list, št. P001288085. gnz-164300
Mrak Janez, Brestova 33, Cerknica, potni
list, št. P00156036. gnu-164301
Mužinčič Nada, Šafarsko 24B, Ljutomer,
maloobmejno prepustnico, št. AH1392 za
hrvaško. gnr-164179
Napokoj Olga, Zoisova 15, Kranj, potni
list, št. P00769817. gnp-163631
Nared Tatjana, Zahrib 2, Cerknica, potni
list, št. P00051464. gnh-164089
Nešić Robert, Betnavska 112, Maribor,
potni list, št. P00204676. gng-164215
Perc Martin, Dol. suhadol 12A, Dragatuš,
potni list, št. P00897455. gnl-164060
Perko Mojca, Bevke 123, Vrhnika, potni
list, št. P00603942. gnr-164329
Polc Darko, Izlake 64, Izlake, potni list,
št. P00674807. gnk-164061
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Polutnik
Taya,
Gorenjska
cesta
23, Velenje, potni list, št. P00269746.
gnl-164235
Prijatelj Bojan, Študljanska cesta
38, Domžale, potni list, št. P01023718.
gne-164142
Ručman Anton, Šentjanž 20/c, Šentjanž,
potni list, št. P00606065. gnv-164400
Rutar Mojca, Kosovelova 7, Tolmin, potni
list, št. P00955950. gnp-164056
Sevnik Boris, Hradeckega 5, Ljubljana,
potni list, št. P00889123. gnk-164286
Sotlar
Romualda,
Kocjančičeva
12, Ankaran – Ankarano, potni list, št.
P00900962. gny-164022
Suhagrllaj Arben, Smrekarjeva 8,
Ljubljana, potni list, št. P00892726.
gnx-163873
Susman Bojan, Vrhniška cesta 7,
Brezovica pri Ljubljani, potni list, št.
P00314347. gnh-163714
Škander Tanja, Erjavčeva 4, Grosuplje,
potni list, št. P00792427. gnl-163835
Šterk Igor, Valvasrjeva 10, Ljubljana,
potni list, št. P00306698. gnr-164354
Štok Sebastjan, Krožna cesta 38, Koper
– Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
petletno za prehod z Italijo AI160569, izdala
UE Koper. gny-163797
Tavčar Katja, Kazlje 22, Sežana, potni
list, št. P00528500. gnb-164245
Teslić Radovan, Gorkičeva 14, Ljubljana,
potni list, št. P00308752. gng-164140
Valič Tomaž, Moškanjci 22, Gorišnica,
potni list, št. P0102250. gnc-163669
Vaupotič Anja, Spuhinja 60A, Ptuj, potni
list, št. P00750874. gnk-163661
Velimirović Stanislav, Istrskega odreda
12, Portorož – Portorose, maloobmejno
prepustnico, št. AI144470. gny-163672
Vidaković Milivoje, Litostrojska 25,
Ljubljana, potni list, št. P00770117.
gno-163657
Zupančič Damijan, Cesta v šmartno
29, Ljubljana, potni list, št. P00015373.
gnh-164289
Zupančič Eva, Cesta v šmartno 29,
Ljubljana, potni list, št. P00019707.
gng-164290
Zupančič Katarina, Cesta v šmartno
29, Ljubljana, potni list, št. P00015399.
gnf-164291
Žargi Maja, Prištinska ulica 4, Ljubljana,
potni list, št. P00005983. gnb-163670
Žebula Martin, Dunajska 419, Ljubljana,
potni list, št. P00960024. gnj-164162

Osebne izkaznice
Babič Matej, Žolgarjeva 9, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000349393.
gnx-164098
Balaša Terezija, Glavni trg 25, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000032493.
gnd-163843
Balažic Danijel, Gornji Lakoš, Glavna
ulica 102, Lendava – Lendva, osebno
izkaznico, št. 001676538. gnj-163662
Ban Frančišek, Ragovska 8, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001748044.
gnv-164325
Barčič Vinko, Šaleška 19, Velenje, osebno
izkaznico, št. 001371397. gne-163842
Batagelj Štefan, Bevkova 11, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
000456498.
gnf-164016

Št.

Begić Haris, Prešernova cesta 6,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000830321.
gnu-164201
Bektašević Samir, Frankovo naselje
177, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
000306655. gno-163982
Bele Jožica, Potoki 3, Žirovnica, osebno
izkaznico, št. 001775183. gnd-163693
Bele Katja, Potoki 3, Žirovnica, osebno
izkaznico, št. 001775198. gne-163692
Benko Bojan, Prvomajska trg 5, Piran
– Pirano, osebno izkaznico, št. 001491500.
gnl-163685
Bijek Alojzija, Prapreče 15, Žužemberk,
osebno
izkaznico,
št.
001597291.
gnx-163673
Bizjak Igor, Srenje Bitnje 125, Žabnica, osebno izkaznico, št. 001022722.
gnu-164376
Bizjak Jožef, Iztokova 68A, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 000187133.
gnu-164026
Bojić Anđelko, Ul. Lojzike Štebijeve 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000578838.
gnc-163723
Božič Eva, Jurčičeva ulica 4, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
001059883.
gnh-163664
Božič Tina, Mlinska cesta 1, Bled, osebno
izkaznico, št. 000811146. gnv-164025
Brečko Minka, Mačkovec 6, Laško,
osebno
izkaznico,
št.
000634767.
gng-163865
Bregar
Mrzlikar
Barbara,
Agrokombinatska 19A, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000294968. gnh-163814
Brodnik Primož, Velika Loka 33,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001013792.
gni-164163
Budihna Marija, Zalošče 33, Dornberk,
osebno
izkaznico,
št.
000089640.
gnj-164087
Buzar Jure, Ljubljanska cesta 80, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000070980.
gne-164192
Camarello Rok, Studeno 21, Železniki,
osebno
izkaznico,
št.
000363351.
gnd-164193
Cerovšek Jožef, Trška gora 13,
Krško, osebno izkaznico, št. 001583379.
gnb-164045
Cokan
Slavka,
Gotovlje
188/a,
Žalec, osebno izkaznico, št. 000851322.
gnh-164239
Cugelj Darjan, Odrga 18, Trebnje, osebno
izkaznico, št. 001020330. gno-164182
Curk Cirila Ana, Čufarjeva 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001804220.
gnp-164031
Cvet Cvetka, Marjekova pot 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000550052.
gnh-164339
Čarić Božena Ivana, Melikova 80,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000330828.
gnj-164387
Češek Mirko, Držanje 3, Sevnica, osebno
izkaznico, št. 000595714. gnt-164077
Činkole Rok, Metelkova ulica 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000313044.
gnz-164146
Debeljak Jana, Ilirska 34, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001456587.
gns-164203
Dobnik Sebastijan, Sp. Duplek Mejna
ulica 8, Spodnji Duplek, osebno izkaznico,
št. 001243573. gnd-164218
Domnik Mira Cvetka, Cerkova 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000339351.
gnz-163996
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Dornik Jožefa, Ul. 9. Septembra 190,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
000801974. gnt-164177
Dragomir Boris, Jaka Platiše 9,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001718926.
gnf-163666
Družinec Josip, Sveti duh 131, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000509687.
gnc-164019
Dušak Ignac, Veličkova 20, Hrastnik,
osebno
izkaznico,
št.
001670553.
gnv-163675
Đurišić Olivera, Kozlovičeva 11, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000777920. gnp-163906
Ekart David, Razvanje, Pri šoli 3,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000327276.
gnn-163908
Ekić Sašo, Ulica prvoborcev 31,
Hrastnik, osebno izkaznico, št. 001736309.
gni-163713
Erman Terezija, Kajuhova 36, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000579334.
gnv-164350
Fidler Karolina, Jakčeva 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000506813.
gns-164153
Fijan Uroš, Bevkova ulica 1, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000759447.
gnd-164018
Filipovski Dragan, Ig 442, Ig, osebno
izkaznico, št. 001134673. gnc-163894
Fleischer Miroslav, Mali Beograd 16,
Ruše, osebno izkaznico, št. 000332988.
gnd-164068
Flisek Damjana, Cesta zmage 63,
Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
000973646. gni-163888
Fugina Janko, Učakovci 3/a, Vinica,
osebno
izkaznico,
št.
000519339.
gnd-163868
Gale Erna, Polanškova 40, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000964182.
gnf-163716
Glaser Nada, Ul. Stanka Brenčiča 6,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001014762.
gnh-164064
Glaser Roman, Ul. Stanka Brenčiča
6, Ptuj, osebno izkaznico, št. 000751869.
gng-164065
Goli Borut, Dolenjska cesta 51,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000275915.
gnv-164425
Golob Jožefa, Greenviška cesta 8,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000790063.
gni-164363
Gomboc Slavko, Cesta 4. julija 112,
Krško, osebno izkaznico, št. 000728691.
gns-164103
Gosar
Andrej,
Stanežiče
20,
Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št.
001289805. gnx-164248
Gradišnik Janez, Celovška cesta 108,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000078846.
gnq-163705
Gregorin Rexha Simon, Gledališka ulica
9, Celje, osebno izkaznico, št. 001730048.
gng-163840
Grosek Lilijana, Začret 28/a, 3202
Ljubečna, osebno izkaznico, št. 001052685.
gnb-163870
Gudlin Ksenja, Ulica Malči Beličeve 113,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001768360.
gny-164047
Gumpot Zdenko, Gozdarska cesta 3,
Mislinja, osebno izkaznico, št. 000306356.
gnc-163844
Hlebec Irena, Kog 80, Kog, osebno
izkaznico, št. 001628513. gnz-164021
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Hodžić Sejad, Cesta revolucije 7,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000063723.
gnl-163710
Hrast Meta, Planina 1, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001317360. gnt-163627
Hribernik Roman, Kongresni trg 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001569139.
gnz-163721
Huč Kristina, Gabrovka 20, Gabrovka,
osebno izkaznico, št. 957018. gng-164015
Humar Miroslav, Grajska 33, Kanal,
osebno
izkaznico,
št.
000739558.
gnx-164023
Ignjić Jelka, Ul. Albina Dujca 6,
Divača, osebno izkaznico, št. 000605860.
gnv-164225
Ivanc Marko, Vetrišče 17, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001393778.
gnf-164341
Ivanovič Dragan, Bratov Učakar 28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001210256.
gnl-164035
Jakša Marjan, Celovška 189, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000224893.
gnm-164309
Jakšič Natalija, Srednja Bistrica 10,
Črenšovci, osebno izkaznico, št. 001725713.
gnc-164044
Japelj Ivana, Glavarjeva 47, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001122538.
gny-164147
Jenko Mojca, Dolga reber 25A, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000366707. gnf-164316
Kacijančič Gorazd, Čopova ulica 23,
Celje, osebno izkaznico, št. 001000556.
gni-164263
Kamenić Vjekoslav, Društvena 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000244679.
gnv-163650
Karner Tanja, Tkalska pot 4, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
001335720.
gnf-164166
Kelavić Robert, Podjavorškova 9, Celje, osebno izkaznico, št. 001330081.
gnp-164256
Kenik Ljubica, Višnje 12, Zagradec,
osebno
izkaznico,
št.
000282040.
gny-163822
Kirič
Bogomir,
Ljutomerska
10,
Ormož, osebno izkaznico, št. 000944287.
gnk-163911
Knez
Miklavž,
Gosposvetska
1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000228665.
gnl-164010
Kobše Ivan, Dole 8, Suhor, osebno
izkaznico, št. 001619102. gnr-164029
Kocuvan Ivan, Gregorčičeva 9A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000316773.
gni-163988
Kodrič Mori Helena, Mariborska cesta
51, Rače, osebno izkaznico, št. 001266215.
gno-163957
Kojc Dušan, Draženci 38, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001354501. gno-163907
Kokot Boštjan, Tibolci 39, Gorišnica,
osebno
izkaznico,
št.
000964064.
gnb-163895
Kolenc Vladimir, Gorenja vas 9,
Mirna, osebno izkaznico, št. 001604024.
gni-163663
Konstantinović Tadej, Kardeljeva 57,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001060172.
gno-163682
Koprivc Simona, Dol pod Gojko 30,
Frankolovo, osebno izkaznico, št. 1230904.
gnt-163727
Koprivšek Aleš, Svetozarska ulica 15,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001015369.
gnq-163730
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Koren Edi, Gažon 6A, Šmarje, osebno
izkaznico, št. 001577431. gny-163847
Korenčan Marko, Luize Pesjakove 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001386250.
gnx-164198
Korošec Danijel, Hribarjeva ulica 10,
Celje, osebno izkaznico, št. 000667125.
gnh-163914
Kos Janko, Vrunčeva ulica, Celje, osebno
izkaznico, št. 001376245. gnt-164377
Kos Metka, Vrunčeva ulica 7, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
000689516.
gns-164378
Kostanjevec Marija, Nova vas pri
Markovcih 47, Markovci, osebno izkaznico,
št. 001429479. gnt-163677
Košnjek Jožef, Zg. Duplje 93, Duplje,
osebno
izkaznico,
št.
000160597.
gnx-163998
Kovač Jožefa, Lokovica 115, Šoštanj,
osebno
izkaznico,
št.
001687098.
gns-163678
Kozar Sebastjan, Gregorčičeva 14A,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001130589. gnk-164086
Krajec Sylvia Jennie, Ljubljanska
cesta 20A, Celje, osebno izkaznico, št.
001496467. gnc-164369
Kramar Vincenc, Kapca, Šolska ulica 3,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
000729015. gne-164367
Kranjc Jože, Šalijeva 4, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št.
000139617.
gnh-164189
Kravcar Rafael Tilen, Bezenškova 21/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000221019.
gnd-164043
Krenos Melita, Puževci 48, Bodonci,
osebno
izkaznico,
št.
000681850.
gnh-164014
Kričej Bojan, Cesta na Brdo 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001520903.
gnr-163704
Kuhar Matjaž, Ostrog 14, Šentjernej, osebno izkaznico, št. 001510512. gns-164178
Kumše Janez, Vrbljene 60, Ig, osebno
izkaznico, št. 000350977. gnm-164188
Kušar Ivanka, Srednje Gameljne 32,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
000073147. gnr-163654
Kuzmanović Goran, Beblerjev trg 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001595354.
gnw-164324
Lamovšek Alenka, Lebanova 32, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000389914.
gnj-163712
Lavk Stanislav, Selovec 63, Šentjanž
pri Dravogradu, osebno izkaznico, št.
000697066. gnx-164223
Leban Anton, Poljubinj 76, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 000338524. gnn-164183
Lesjak Janez, Partizanska cesta 3,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000270229.
gnb-163720
Leskovšek Vojvoda Ela, Črna vas 170,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000272601.
gnb-164070
Lipnik Barbara, Runkova 18, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 000069541.
gnw-163674
Lončar Ranko, Gorenjska cesta 33C,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 001116980.
gne-164317
Lovrečič Vesna, Premančan 16,
Ankaran – Ankarano, osebno izkaznico, št.
000204852. gnp-164181
Lubej Sandra, Tomšičeva 10, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000961056.
gnz-163696

Lugarič Jelka, Preloge 27, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 000666202.
gnk-164236
Lukić Milan, Pohorska 41/b, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000851269.
gny-163697
Macarol Božena, Ulica bratov Učakar
134, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001798312. gnw-163824
Maček Jure, Na kresu 20, Železniki,
osebno
izkaznico,
št.
001684559.
gnb-164395
Majer Jožef, Žitence 58, Jurovski
Dol, osebno izkaznico, št. 000870305.
gnm-163909
Malavašič Tim, Bratov Babnik 27,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001216824.
gnx-164323
Mansoor Mina, Cesta Jaka Platiše 3,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001184841.
gnv-163850
Marjanović Slobodan, Adamičeva 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001452270.
gnn-163858
Matjašič Anamarija,
Juršinci
34,
Juršinci, osebno izkaznico, št. 001714556.
gnz-163896
Matjašič Marsel, Juršinci 34, Juršinci,
osebno
izkaznico,
št.
001707958.
gny-163897
Matjašič Viktorija, Juršinci 34, Juršinci,
osebno
izkaznico,
št.
001707959.
gnx-163898
Mauko Franc, Gregorčičeva ulica 2,
Radenci, osebno izkaznico, št. 001588167.
gnd-164318
Mayday Alex, Čopova ulica 5, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
000135935.
gnj-164237
Medik Jernej, Partizanska 7, Središče
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 001191374.
gnm-164059
Medved Gizela, Pod Pohorjem 4,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001110102.
gnj-163862
Mencin Silva, Pod akacijami 27,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000120513.
gns-163828
Mesarič Aleksander Milan, Gaj, Ozka
ulica 6, Pragersko, osebno izkaznico, št.
000691420. gno-164082
Meščić Erika, Hrpelje, Slavniška cesta 10,
Kozina, osebno izkaznico, št. 001538347.
gnz-163671
Mezgec Ruža, Artviže 20, Materija,
osebno
izkaznico,
št.
000814265.
gnp-163681
Mihajlović Ankica, Ljubeljska ulica 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000093872.
gnb-164295
Mihelj Mitja, Jakčeva 14, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001490731.
gnj-164312
Mikložič Boris, Jankoviči 15, Adlešiči,
osebno izkaznico, št. 203762. gnj-163687
Mikov Jernej, Sp. Polskava 42, Zgornja
Polskava, osebno izkaznico, št. 001337065.
gnq-163855
Mlađenović Svetislav, Vilfanova 1,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
000621520. gns-164028
Mlakar Damir, Močnikova 15, Cerkno,
osebno izkaznico, št. 40841. gny-164422
Močivnik
Jelka,
Ljubljanska
28,
Celje, osebno izkaznico, št. 001452168.
gnz-164371
Mrak Branka, Brestova 33, Cerknica,
osebno
izkaznico,
št.
001050560.
gnc-164298
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Munjoz Manuela, Verdijeva 14, Piran
– Pirano, osebno izkaznico, št. 000319185.
gnm-163834
Murenc Alojzija, Kozana 115, Dobrovo
v Brdih, osebno izkaznico, št. 000635595.
gnj-163912
Nahberger Sašo, Zagrebška cesta 118,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001222221.
gni-163913
Nareks Petra, Železno 11/b, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
001051397.
gnv-164100
naveršnik Jože, Podvelka 2, Podvelka,
osebno
izkaznico,
št.
000869288.
gnf-164066
Nemanič Marija, Ul. bratov Učakar 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000090220.
gnb-164195
Neral Slavko, Goriška ulica 5, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001531492.
gns-163903
Nikolić Mišo, Rožna ulica 12, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
000347681.
gnw-163799
Ninković Vladislav, Dolinškova ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000549611.
gnw-163649
Novak Sabina, Rožletova 12, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000668367.
gns-163853
Obrez Vlado, Pod Lipami 16, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
001296951.
gnv-164375
Ostanek Anton, Mali otok 7, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
000841592.
gnx-163648
Pantelić Goran, Planina 109, Planina,
osebno
izkaznico,
št.
000258518.
gni-164017
Papler Tanja, Zvezda 7, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000429866. gns-163803
Pavlin Mirjana, Planina 1, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000407861. gnu-163626
Pavlišič Jakob, Hosta 6, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001326427.
gnn-163833
Pečnik Ferdinand, Ul. heroja Rojška 62,
Celje, osebno izkaznico, št. 000611540.
gnm-164384
Perger Davorin, Breg pri Polzeli 102,
Polzela, osebno izkaznico, št. 000508743.
gni-164238
Pernek
Janez,
Prvomajska
35,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000804033.
gnr-163679
Peruš Stanko, Sv. Anton na pohorju 35,
Vuhred, osebno izkaznico, št. 000370518.
gnu-164051
Pihlar Teja, Korenčanova 5/a, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000969342.
gnc-164219
Piko Jure, Podkraj 8B, Mežica, osebno
izkaznico, št. 000399697. gnb-163845
Pinoza Primož, Radež 4, Loka pri
Zidanem Mostu, osebno izkaznico, št.
000254592. gnq-163755
Pintarič Zdravko, Vošnjakova 7B,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001651482.
gnu-163701
Pinter Marija, Kasaze 104, Petrovče,
osebno
izkaznico,
št.
000569411.
gnq-164080
Ploj Rudolf, Osek 6, Sv.trojica v Slov.
goricah, osebno izkaznico, št. 000729933.
gnu-163726
Pogačnik Nejc, Breg pri Polzeli 69/b,
Polzela, osebno izkaznico, št. 001650485.
gno-163882
Polc Darko, Izlake 64, Izlake, osebno
izkaznico, št. 001738957. gnj-164062

Št.

Prislan Miha, Trubarjeva 22, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
001284543.
gnt-163877
Pučko Veronika, Hermana Potočnika 23,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001493241.
gnd-163643
Pušenjak Bojan, Žihlava 22, Sveti Jurij ob
Ščavnici, osebno izkaznico, št. 000328053.
gne-164342
Rebernak Tomas, Podjavorščakova 9,
Celje, osebno izkaznico, št. 000932136.
gns-163728
Repič Ana, Zaloška 63, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001747349. gnh-164039
Robnik Klemen, Kraigherjeva 6,
Celje, osebno izkaznico, št. 000373380.
gnv-164075
Rojko Miroslav, Vurberk 33, Spodnji
Duplek, osebno izkaznico, št. 001654183.
gng-164365
Rožac David, Rakitovec 21, Črni
Kal, osebno izkaznico, št. 000313276.
gnv-163725
Rupar Franc, Purkače 3, Rob, osebno
izkaznico, št. 001604016. gny-164197
Rupert Irena, Vič 47, Dravograd, osebno
izkaznico, št. 000636442. gni-163963
Rutar Mojca, Kosovelova 7, Tolmin,
osebno
izkaznico,
št.
001795980.
gnr-164054
Sagaj Zlatko, Litijska 143, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 348830. gng-164319
Samastur Nejc, Pivolska cesta 46,
Hoče, osebno izkaznico, št. 001795236.
gnx-163773
Savnik Kim, Celovška 195, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001777261.
gnn-164158
Sekolonik Martina, Oblakova ulica 6,
Celje, osebno izkaznico, št. 000853212.
gnu-163876
Selič Ana, Tavčarjeva 8, Laško, osebno
izkaznico, št. 001728964. gnx-164052
Seljak Mihael, Prvomajska 10, Žiri,
osebno
izkaznico,
št.
000768759.
gnh-163764
Senekovič Jožef, Loška 8, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000801037.
gnh-164393
Sever Marija, Kvedrova 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000591039.
gnc-163819
Sinožić Kostja, Trinkova 8, Izola –
Isola, osebno izkaznico, št. 001817536.
gno-164032
Sivec Rajko, Neveljska pot 8, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
000447006.
gnl-163785
Skušek Rok, Loka pri Zidanem mostu
19/a, Loka pri Zidanem Mostu, osebno
izkaznico, št. 001738126. gns-163878
Sobotič Emerik, Prvomajski trg 20,
Poljčane, osebno izkaznico, št. 000251408.
gnr-164379
Sonc Šlenc Irena, Planina 10, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
000363298.
gnn-164308
Stanič Iva, Snebersko nabrežje 5,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
000253711. gnl-164310
Stepančič Gracijan, Pregara 79,
Gračišče, osebno izkaznico, št. 000512014.
gnx-164173
Stranič Kapun Valerija, Gorče 20/c,
Libeliče, osebno izkaznico, št. 001650371.
gnr-164229
Suhodolčan Boris, Na selah 21, Dol pri
Hrastniku, osebno izkaznico, št. 001607467.
gng-163665
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Šarkanj Marija, Gornji Slaveči 95,
Kuzma, osebno izkaznico, št. 000229910.
gnf-163691
Šavle David, Pobegi, Cesta na Rižano 25,
Pobegi, osebno izkaznico, št. 001296982.
gnb-163970
Šemrov Alojzija, Gobovce 5, Podnart,
osebno
izkaznico,
št.
000064702.
gnl-163885
Šemrov Andraž, Cesta na Bokalce 3/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001300870.
gny-164347
Šeruga Bojan, Zg. Kocjan 17, Radenci,
osebno
izkaznico,
št.
000722817.
gnl-164085
Šinkovec Borut, Levstikova 9, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000000035.
gng-164040
Škander Tanja, Erjavčeva 4, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001715347.
gnk-163836
Škrjanc Franc, Cesta v Pečale 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000077707.
gnm-164034
Šoštarič Gregor, Cankarjeva 6E,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001563256.
gnp-164231
Špeh Luka, Vrbica 1/B, Ilirska Bistrica,
osebno
izkaznico,
št.
001189725.
gnb-164370
Špragar
Breda,
Dalmatinova
5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001272641.
gnt-163827
Šturm Aleksandra, Reška 1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000904332.
gnx-164348
Šunkar Leja, Olševek 23A, Preddvor,
osebno
izkaznico,
št.
000888754.
gni-164213
Šunkar Luka, Olševek 23A, Preddvor,
osebno
izkaznico,
št.
000888760.
gnl-164210
Šunkar Marta, Olševek 23A, Preddvor,
osebno
izkaznico,
št.
001488113.
gnj-164212
Šunkar Slavko, Olševek 23A, Preddvor,
osebno
izkaznico,
št.
001488098.
gnk-164211
Tomšič Alen, Pod gabri 31, Celje, osebno
izkaznico, št. 001028313. gnf-163866
Toplak Jožef, Janežovski 36, Destrnik,
osebno
izkaznico,
št.
001359975.
gno-164007
Trdan Helena, Plevančeva 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001748656.
gne-163992
Treven Boštjan, Novo polje cesta XI/19,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
001525202. gnn-163683
Trobec Aleš, Sp. Branica 14, Branik,
osebno
izkaznico,
št.
001192964.
gnl-163910
Troha Andrej, Celovška 138, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000239358.
gne-163792
Trontelj Janez, Cerovo 5, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
000197389.
gnd-163818
Tršek Matilda, Lutverci 64, Apače, osebno
izkaznico, št. 000900283. gnj-164187
Turk Roman, Prečna 5, Šmartno pri
Litiji, osebno izkaznico, št. 1479550.
gnv-163975
Uhan Alojzija, Češence 37, Mirna
Peč, osebno izkaznico, št. 000265975.
gnv-164175
Ukmar Zdravko, Kopriva 30, Dutovlje,
osebno
izkaznico,
št.
000602442.
gnt-164227
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Vavpetič Stanislav, Celovška cesta 125,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000128905.
gnu-164001
Veber Nataša, Sr. Bitnje 56/a, Žabnica,
osebno
izkaznico,
št.
001053182.
gnh-163689
Veingerl Franc, Na Jelovcu 11,
Bresternica,
osebno
izkaznico,
št.
000264355. gnz-163921
Veljković Miodrag, Moškričeva ulica 46,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001665185.
gnk-164161
Vezonik Gašper, Partizanska 12, Radlje
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 001671406.
gns-164053
Vezonik Tomaž, Partizanska 12, Radlje
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 001666928.
gnn-164058
Vezonik Uroš, Partizanska 12, Radlje
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 001671399.
gno-164057
Videčnik Tomaž, Tomšičeva ulica 36,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000865878. gnd-163668
Vivod Erika, Brezje pri Oplotnici 24,
Oplotnica, osebno izkaznico, št. 001267668.
gnv-163775
Vivod Jožef, Brezje pri Oplotnici 24,
Oplotnica, osebno izkaznico, št. 001267306.
gnw-163774
Vodopivec Andrej, Brinškova 26, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001430101.
gnk-164261
Vospernik
Hedvika,
Prisoje
11,
Prevalje, osebno izkaznico, št. 000998908.
gnn-164008
Vovk Terezija, Poklek nad Blanco 78,
Blanca, osebno izkaznico, št. 000538235.
gnt-163777
Vrčon Zmagoslav, Dobravlje 35A,
Dobravlje, osebno izkaznico, št. 000134625.
gnb-164320
Vuk Stanislav, Mala Polana 70/a, Velika
Polana, osebno izkaznico, št. 001483108.
gnu-163776
Weissbacher Petra, Kebetova ulica 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001677047.
gng-163990
Zagoršek Jožef, Škale 12, Velenje, osebno
izkaznico, št. 000029931. gnv-164050
Zalokar Nives, Židovska steza 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000448492.
gnu-163826
Zlobko Robert, Črešnice 3, Cerklje ob
Krki, osebno izkaznico, št. 000129960.
gnz-164221
Zupančič Elizabeta, Novakova 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000705191.
gnw-164424
Žigon Peter, Pavšičeva 26A, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
001023152.
gnc-163694
Žnidar Drago, Šmartno v Rožni dolini 37,
Šmartno v Rožni dolini, osebno izkaznico,
št. 000580597. gny-164222
Županc Melita, Dolenji Leskovec
57, Brestanica, osebno izkaznico, št.
000959214. gnn-163658
Županc Melita, Dolenji Leskovec
57, Brestanica, osebno izkaznico, št.
000950201. gnm-163659

Vozniška dovoljenja
Ajdič Gabrijela, Šentjurij na dolenjskem
26, Mirna Peč, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 19587. gnd-164268
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Aljančič Perko Jana, Golnik 60, Golnik,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 2038517, reg. št. 38404, izdala UE
Kranj. gng-163590
Aram Oktavijan, Gogoška 71, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1691168, reg. št. 94320, izdala UE
Maribor. gns-164228
Bagari Branko, Ulica ob Muri 36, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. S1209643,
reg. št. 36789. gnk-164136
Bektašević Samir, Frankovo naselje
177, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, reg. št. 20168, izdala UE Škofja
Loka. gnp-163981
Belan Jožica, Ul. Šercerjeve brigade 7,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S718344, reg. št. 59498. gny-164372
Bele Jožica, Potoki 3, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, št. S 2038879, izdala
UE Jesenice. gnq-163580
Bele Srečko, Log 64, Rogatec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12820, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnn-163958
Benkič Mihael, Zelena ulica 3, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 42424,
izdala UE Murska Sobota. gnn-163583
Benko Bojan, Prvomajski trg 5, Piran
– Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 33086, reg. št. 7346, izdala UE Piran.
gno-163607
Bevec
Sandra,
Puščava
21,
Mokronog, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S001161093, izdala UE Trebnje.
gnk-164361
Bizjak Robert, Na griču 20, Spodnja
Idrija, vozniško dovoljenje, št. S000302801,
reg. št. 9429. gnm-164209
Bohinc Klemen, Brezje 77/c, Brezje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1300912, reg. št. 18900. gns-163578
Bojnec Andrej, Gorica 38/c, Puconci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 41509.
gnc-163619
Božič Eva, Jurčičeva ulica 4, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 51317,
reg. št. 15356, izdala UE Kranj. gnj-163587
Brumat Erik, Socebranova 1, Solkan,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
15104. gnn-163608
Budič Kapus Tjaša, Kopališka 1,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 8689408, reg. št. 14516. gnr-163579
Burger Nataša, Koroška ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1343042, reg. št. 230780. gns-163978
Cernatič Vincenc, Ravne 4, Črniče,
vozniško dovoljenje, št. S1843836, reg. št.
16096, izdala UE Ajdovščina. gnf-164120
Cimermančič Andrej, Muljava 14A,
Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
AGH, št. S1678091, reg. št. 24704, izdala
UE Grosuplje. gne-164292
Cimperman Urška, Povšetova ulica
104A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S1791680, reg. št. 117648.
gns-163653
Conﬁdenti Vida, Proseniško 13, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
000108129. gng-164240
Cvet Cvetka, Marjekova pot 23, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 2028629, reg. št. 170718, izdala UE
Ljubljana. gng-164340
Cvetkovič Zoran, Hrastje 13, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1933008, reg. št. 26571, izdala UE Kranj.
gnd-163943

Cvijetić Branislav, Snežatno 25, Kojsko,
vozniško dovoljenje, kat. BCE, reg. št. 49388,
izdala UE Nova Gorica. gny-164247
Černič Ivan, Tomišelj 42/a, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BCEGH,
št. S 1918467, reg. št. 99614, izdala UE
Ljubljana. gnt-163952
Černič Robert, Dolenji Boštanj 39/d,
Boštanj, vozniško dovoljenje, št. S 1228852,
reg. št. 9796. gnv-163875
Činkole Rok, Metelkova ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1372392, reg. št. 206462, izdala UE
Ljubljana. gnb-164145
Debevc Franc, Dolenji Boštanj 117,
Boštanj, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
reg. št. 3610. gnz-164071
Dreo Štefanija, Gregorčičeva 1, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1242607, reg. št. 35209. gnq-163955
Fijačko Andrej, Potrčeva 44, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
1425623, izdala UE Ptuj. gnt-164102
Filipovski Dragan, Ig 442, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. ABCDEGH, št. S2036104,
reg. št. 64835. gnd-163893
Gale Marija, Stara cesta 10, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
8770, izdala UE Logatec. gnf-163791
Gogala Maja, Nova vas 6A, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1879419, reg. št. 28823. gne-164117
Golec Damjana, Obrtna cesta 40,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1561946, reg. št. 49461. gne-164242
Grab Ljuban, Meljska cesta 72, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1645339, reg. št. 123879. gnl-163660
Grebenc Tine, Trubarjeva cesta 50,
Velike Lašče, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1593436, reg. št. 204094, izdala
UE Ljubljana. gnk-164011
Grosek Lilijana, Začret 28/a, 3202
Ljubečna, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1741832, reg. št. 32783. gny-163872
Gudlin Ksenja, Ulica Malči Beličeve 113,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1919719, reg. št. 249508, izdala UE
Ljubljana. gnx-164048
Gumpot Zdenko, Gozdarska cesta 3,
Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
reg. št. 8873. gnf-163770
Hlebec Irena, Kog 80, Kog, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9784, izdala
UE Ormož. gnm-163934
Hribernik Franc, Polzela 109, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
403424, izdala UE Žalec. gnf-164241
Hrovat Manca, Podrečje 47, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001568212s, reg. št. 33899. gnk-163586
Ivanc Marko, Vetrišče 17, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
44749, izdala UE Nova Gorica. gnl-164110
Jahn Olga, Jagnjenica 46, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1059820. gnz-164096
Jamnišek Aleš, Veljka Vlahoviča 73,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1492501, reg. št. 119496, izdala UE
Maribor. gnm-163684
Janežič Koščak Andreja, Glavni trg 34,
Sevnica, vozniško dovoljenje, št. S 1669960,
reg. št. 4157. gnw-163849
Janjić Goran, Pod Bellevujem 35,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 17426, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gno-163632
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Jankovič Mateja, Nanoška ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1872083, reg. št. 189083, izdala UE
Ljubljana. gni-164388
Ječnik Matjaž, Triglavska 5, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 2121967, reg. št. 32585, izdala UE
Kranj. gni-163613
Jerič Anita, Tlake 20, Rogatec, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št. Šmarje
pri Jelšah, reg. št. 21833, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnv-164250
Kabashi Ramadan, Pobočna 10, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI1500964, reg. št. 47028, izdala UE
Koper. gnx-163960
Kalinarić Peter, Cetore 27, Izola – Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9962,
izdala UE Izola. gnf-163916
Kapel Danjel, Dobrava 25, Izola – Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9314,
izdala UE Izola. gnr-164129
Karakaš Marija, Tbilisijska ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh,
št. S 169093, reg. št. 43829, izdala UE
Ljubljana. gnx-164423
Karner Miha, Vir, Šaranovičeva cesta 31/
b, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1551834, reg. št. 37515, izdala UE
Domžale. gnp-164081
Karner Tanja, Tkalska pot 4, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
22269, izdala UE Kamnik. gne-164167
Kenik Ljubica, Višnje 12, Zagradec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1338585, reg. št. 13525, izdala UE
Grosuplje. gnz-163821
Kleva Bruno, Cetore 1, Izola – Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11675, izdala UE Izola. gnd-163768
Knez Boža, Ruška cesta 13, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
16360, reg. št. 76107, izdala UE Maribor.
gnh-163789
Kocbek Brigita, Zg. Partinje 36, Jurovski
Dol, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 2119328, reg. št. 10619, izdala
UE Lenart. gno-163582
Kokot Aleš, Ob Hudinji 7/b, Vojnik,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 2019251, reg. št. 47347. gnc-164069
Koren Edi, Gažon 6A, Šmarje, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S1858239, reg. št. 8348. gnx-163848
Kornelija Herman, Cvetna ulica 20,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 14114, izdala UE Lendava.
gnn-164383
Kos Metka, Vrunčeva ulica 7, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1019061,
reg. št. 41865. gnq-164380
Košnjek Jožef, Zg. Duplje 93, Duplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
188966, reg. št. 21008, izdala UE Kranj.
gnw-163999
Kralj Milan, Pot k Ribniku 26, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1715780, reg. št. 148987. gnb-163695
Kretič David, Stara gora 1C, Sveti Jurij
ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat.
GH, reg. št. 114144, izdala UE Maribor.
gnt-164127
Kričej Bojan, Cesta na Brdo 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1777982, reg. št. 20794. gns-163703
Kučič Roman, Pod goro 2, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11255. gnr-163954

Št.

Kukovec Dominik, Lasigovci 17B,
Polenšak, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S1531147, izdala UE Ptuj. gnn-163933
Kumše Janez, Vrbljene 60, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S 1718898,
reg. št. 124536, izdala UE Ljubljana.
gno-164186
Lange Martin, Dermastijeva ulica 37,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1244910, reg. št. 33061, izdala UE
Domžale. gnp-164406
Leban Anton, Poljubinj 76, Tolmin,
vozniško dovoljenje, reg. št. 694857, izdala
UE Tolmin. gns-164128
Leban Gregor, Šempas 192, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 35544,
izdala UE Nova Gorica. gnp-164106
Leskovar Maša, Tuga Vidmarja 6,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1537641, reg. št. 55966, izdala UE Kranj.
gnb-163595
Lešnik Marjan, Lackova 201, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
873580, reg. št. 75871, izdala UE Maribor.
gnp-164356
Lipnik Barbara, Ronkova 18, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 15313, izdala UE Slovenj Gradec.
gnt-163577
Majer Jože, Žitence 58, Jurovski Dol,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BFGH, št. S 001700949, izdala UE Lenart.
gnp-163581
Marjanović Slobodan, Adamičeva ulica
9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1916832, reg. št.
179915, izdala UE Ljubljana. gnj-163937
Mašera Bernarda, Gorkičeva ulica
18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 2084334, reg. št. 123017.
gnu-164326
Mauko Franc, Gregorčičeva ulica
2, Radenci, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, reg. št. 3058, izdala UE Gornja
Radgona. gnw-164249
Mavec Krenker Nina, Šaleška 18/a,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1961903, reg. št. 23889, izdala UE Velenje.
gni-163863
Mehar Matjaž, Vidmašče 7, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
18986, izdala UE Sežana. gng-163615
Mesarič Aleksander Milan, Gaj, Ozka
ulica 6, Pragersko, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 000905084, reg. št. 13718,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnn-164083
Messner Martina, Kamnogoriška cesta
41, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1865838, reg. št.
203511, izdala UE Ljubljana. gnm-163634
Metlar Boris, Tovarniška ulica 57,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1245246, reg. št. 26253, izdala UE
Domžale. gny-164322
Mihajlović Ankica, Ljubeljska ulica 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1995929, reg. št. 179748. gnc-164294
Mohorko Vinko, Polzela 182, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
000452798, izdala UE Žalec. gne-164042
Mrak Branka, Brestova 33, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1253751, reg. št. 10387, izdala UE Cerknica.
gny-164297
Mrhar
Jožko,
Stanežiče
21,
Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 447278, reg. št. 152312, izdala
UE Ljubljana. gnx-164398
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Nareks Petra, Železno 11/b, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1830280, izdala UE Žalec. gns-164078
Nikolić Mišo, Rožna ulica 12, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št.
7496, izdala UE Logatec. gnx-163798
Nolda Andrej, Petkovškovo nabrežje 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1796883, reg. št. 9271. gne-163717
Novelli Igor, Oržanova ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1373425, reg. št. 170250, izdala UE
Ljubljana. gnp-164006
Obradović Zoran, Letonjeva 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1220838, reg. št. 103409, izdala UE Maribor.
gnz-164396
Obrez Vlado, Pod Lipami 16, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BCGH,
št. S1786750, reg. št. 24310. gnw-164374
Oman Vučkovska Stojka, Ješetova
81, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1045975, reg. št. 15981, izdala UE
Radovljica. gnw-164349
Oražem Simona, Križ 49, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
16201, izdala UE Kamnik. gnu-163801
Ovsenik Romuald, Hotimirova ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1916433, reg. št. 45530. gnq-163805
Papler Tanja, Zvezda 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1821691, reg. št. 230654, izdala UE
Ljubljana. gnx-163802
Pavlič Robert, Šikci 23, Gračišče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S772532, reg. št. 16470, izdala UE Koper.
gnd-164118
Pavlin Mirjana, Planina 1, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 736317, reg. št.
35951, izdala UE Kranj. gns-163628
Pavlišič Jakob, Hosta 6, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
20128, izdala UE Škofja Loka. gno-163832
Pečnik Ferdinand, Ul. heroja Rojška 62,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S1957165, reg. št. 9585. gnl-164385
Perko Mojca, Bevke 123, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
16549, izdala UE Vrhnika. gnq-164330
Peroša Matej, Škocjanska pot 26, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. SI 63015, reg. št. 49564.
gnl-163610
Petrovec Markač Marija, Na logu 26,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 13694, izdala UE Kamnik.
gnu-163651
Pevec Martin, Slatna pri Ponikvi 5,
Ponikva, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S000108138, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnb-164220
Pisnik Majerič Vlasta, Sp. kraj 31,
Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 8322, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnm-163584
Pivec Martin, Ulica Luke Svetca, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
2040683, izdala UE Litija. gnz-163771
Pižent Silvan, Lokavec 172, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, št. S1785195, reg. št.
8601, izdala UE Ajdovščina. gnq-163680
Plohl Vid, Vespazianova 5, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S1349301, izdala
UE Ptuj. gnd-163918
Podreberšek Petra, Pot na Fužine 51,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1489426, reg. št. 223576, izdala UE
Ljubljana. gnk-164411
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Polc Darko, Izlake 64, Izlake, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 193364,
izdala UE Zagorje. gni-164063
Popit Janez, Kurirska pot 2, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, reg. št. 5907, izdala UE Vrhnika.
gnk-163861
Praprotnik Dušan, Boračeva 48,
Radenci, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 11964, izdala UE Gornja Radgona.
gnn-164258
Pravdič Bojan, Zimica 61, Zgornja Korena,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDHGEF, št. S
8963, reg. št. 66242, izdala UE Maribor.
gnf-163841
Prelog Marko, Zagojiči 30, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. S
1569576, reg. št. 44163, izdala UE Ptuj.
gnu-163976
Pungaršek Vladimir, Trška gorca 1,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2065406, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnn-163708
Radaković Miodrag, Pod kostanji 6,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
620331, reg. št. 38891. gnd-164243
Radovan Tomaž, Godič 75/a, Stahovica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
23255, izdala UE Kamnik. gnb-164020
Rajh Katja, Belingerjeva 4, Selnica ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
001833080, reg. št. 8701. gnk-163886
Rebernik Tomislav, Vodole 6, 2220
Malečnik, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1936854, reg. št. 78067,
izdala UE Maribor. gnu-164076
Recko Viki, Cvetna 13, Šentjur, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 1495575,
izdala UE Šentjur pri Celju. gno-163857
Rižnar Drago, Hajndl 16, Velika Nedelja,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
7076. gnw-163924
Robič Miran, Ranče 35A, Fram, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50 km/h GH, št.
S1690800, reg. št. 125741. gnd-164368
Robnik Klemen, Kraigherjeva 6, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1957215, reg. št. 52073. gnw-164074
Rogač Justina, Naselje ljudske pravice
9, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
S77351, reg. št. 10824. gno-164132
Rojko Miroslav, Vurberk 33, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1534172, reg. št. 61091, izdala UE
Maribor. gnh-164364
Rupar Franc, Purkače 3, Rob, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 1760092, reg.
št. 67420, izdala UE Ljubljana. gnz-164196
Ruparčič Mihael, Obrežje 5, Kočevje,
vozniško dovoljenje, št. S143743, reg. št.
9712. gnz-164246
Rutar Mojca, Kosovelova 7, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S2011271, izdala
UE Tolmin. gnl-163760
Sartori Vlasta Terezija, Kromberk, Ul.
Vinka Vodopivca 119, Nova Gorica, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 47728, izdala
UE Nova Gorica. gnm-163609
Seferović Nihad, Cesta na Ugar 8/a,
Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8678, izdala UE Ribnica. gnd-164418
Senekovič Jožef, laška 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1632276, reg. št. 97098, izdala UE Maribor.
gno-164357
Seneković Štefan, Limbuška graba 6/a,
Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 438529, reg. št. 46806, izdala UE Maribor.
gnt-163702
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Simonič Andreja, Maldinska 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S369038, reg. št. 98671, izdala UE Maribor.
gnq-164205
Skušek Rok, Loka pri Zidanem mostu
19/a, Loka pri Zidanem Mostu, vozniško
dovoljenje, št. S 1902150, reg. št. 13841.
gnq-163880
Slabe Luka, Verd, Kačurjeva cesta 1,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 000016019, izdala UE Vrhnika.
gni-164038
Sodec Matija, Cerovec 2/a, Semič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10836, izdala UE Črnomelj. gnz-164046
Stanković Milan, Ulica ane Ziherlove 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1042030, reg. št. 146754, izdala UE
Ljubljana. gnx-164073
Suhadolc Marjetka, Hruševo 92,
Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2031913, reg. št. 135347, izdala UE
Ljubljana. gnx-163973
Šivavec Špela, Spodnji Rudnik I/12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2034924, reg. št. 149212, izdala UE
Ljubljana. gnk-163961
Škapin Stojan, Goričane 25, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1502447, reg. št. 78339, izdala UE Ljubljana.
gnt-164327
Špiler Matjaž, Kovorska cesta 55, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
001847504, reg. št. 4904, izdala UE Tržič.
gne-163592
Štajner Lidija, Zavodnje 1/b, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001485877, reg. št. 30966, izdala UE
Velenje. gnc-164244
Šunkar Marta, Olševek 23A, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S809121,
reg. št. 44414. gny-163947
Šušteršič Uroš, Smolenja vas 73, Novo
mesto – Krka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 31195, izdala UE Novo mesto.
gni-163917
Tanacek Anton, Spodnja Ščavnica 61,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, reg. št. 10694, izdala UE Gornja
Radgona. gnm-164259
Todorović Nataša, Trg Edbina Kristanov
10, Izola – Isola, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 9921, izdala UE Izola.
gns-163603
Tominšek Igor, Šarhova ulica 36A,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001240101, reg. št. 114203. gnw-164399
Toš Ivan, Novinci 41, Vitomarci, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S1052735, izdala
UE Ptuj. gng-164265
Trontelj Janez, Cerovo 5, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S962304, reg. št. 4885, izdala UE Grosuplje.
gne-163817
Tulipan Simon, Verje 28, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S 2081913, reg. št. 132941, izdala UE
Ljubljana. gnu-164401
Turinek Jožef, Vransko 144, Vransko,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S674947. gnk-164386
Turk Roman, Prečna 5, Šmartno pri
Litiji, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1880906, izdala UE Litija. gnw-163974
Turnšek Janez, Cesta pod hribom 13,
Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg.
št. 5508. gnl-164260
Umek Janez, Hruševje 69, Hruševje,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, reg. št.
3796, izdala UE Postojna. gnm-164284

Vahtar Boštjan, Stari grad 50, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št.
21684. gnz-163846
Vavpetič Stanislav, Celovška cesta 125,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 894255, reg. št. 71369, izdala UE
Ljubljana. gnv-164000
Veingerl Franc, Na Jelovcu 11,
Bresternica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1176818, reg. št. 23969, izdala UE
Maribor. gnu-163676
Velimirović Stanislav, Istrskega odreda
12, Portorož – Portorose, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št. SI
62210, reg. št. 1450, izdala UE Piran.
gnv-163600
Veljković Miodrag, Moškričeva ulica 46,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1420341, reg. št. 66486, izdala UE
Ljubljana. gnl-164160
Vode Anton, Vinje 23, Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1502241, reg. št. 223783, izdala UE Ljubljana. gnp-164381
Vodopivec Dunja, Glinškova ploščad 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1916966, reg. št. 55699. gnq-163655
Vospernik Hedvika, Prisoje 11, Prevalje,
vozniško dovoljenje, št. ABGH, reg. št. 9874,
izdala UE Ravne na Koroškem. gnl-163585
Vrečar Boštjan, Gregorčičeva ulica 13/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1108104, reg. št. 153852, izdala UE
Ljubljana. gng-164165
Vuk Nada, Hrastovec 24/e, Zavrč,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1099343, izdala UE Ptuj. gnu-163576
Vuk Stanislav, Mala Polana 70/a, Velika
Polana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 9296, izdala UE Lendava. gnw-164024
Weissbacher Petra, Kebetova ulica 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1870124, reg. št. 227220. gnh-163989
Zajelšnik Matjažek, Ljubljanska 21,
Kostanjevica na Krki, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 6765. gnh-163839
Zakrajšek Aljoša, Knaﬂjev trg 11, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6365,
izdala UE Ribnica. gnc-164419
Zalokar Nives, Židovska steza 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S769013, reg. št. 180287. gnv-163825
Zavec Ernest, Bernekerjeva 4, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1144361, reg. št. 29531. gnv-163700
Zupanc Janez, Beblerjev trg 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1593420, reg. št. 119326, izdala UE
Ljubljana. gns-164353
Zupančič Jože, Loke 28, Tabor, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št. S
1758020, izdala UE Žalec. gnx-163698
Žnidaršič Matija, Cesta oktobrskih žrtev
49A, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat.
GH, reg. št. 42433, izdala UE Novo mesto.
gnj-164137
Žvokelj Nikolaj, Nova Štifta 3, Sodražica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
8762, izdala UE Ribnica. gnw-163724

Zavarovalne police
Belšak Andrej, Vičava 86, Ptuj,
zavarovalno polico, št. AK00001212605,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d..
gnh-163589
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Belšak Andrej, Vičava 86, Ptuj, zavarovalno polico, št. AO00101661405, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.. gnf-163591
Brezovnik Lilijana, Rožna dolina, Cesta III/6a, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 041010072, izdala zavarovalnica Tilia.
gnd-163968
CEBORT d.o.o., Brdnikova 13/b,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 40227782,
izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnz-163800
Firm Gorazd, Kartina 99, Dob,
zavarovalno polico, št. AO00101663585,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d..
gnk-163811
Geoko d.o.o., Reboljeva 7, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 689354, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnk-164336
Geoko d.o.o., Reboljeva 7, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 3053316, izdala
zavarovalnica Maribor. gnj-164337
Ivanov Lidija, Polje, Cesta V/5, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 244372, izdala
zavarovalnica Tilia. gnc-163969
Kocjan Zdravko, Semedela 86, Koper
– Capodistria, zavarovalno polico, št.
41402000132,
izdala
zavarovalnica
Slovenica d.d.. gnn-163758
Kučič Roman, Pod goro 2, Krško,
zavarovalno polico, št. AO756005 ali
AK240324, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d.. gnx-163598
Marjanović Slobodan, Adamičeva 9,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 719377,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d..
gnm-163859
Milkovič Antonija, Adlešiči 11, Adlešiči,
zavarovalno polico, št. 2114720, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnb-164270
Mustar Adrijan-Zvonko, Pavlinova ulica 8,
Krško, zavarovalno polico, št. 00101675817,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d..
gnk-163761
Petek Roman, Suhadol 19, Loče pri Poljčanah, zavarovalno polico, št. 638450, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.. gnh-164264
Plut Matjaž, Tančna gora 31, Dragatuš,
zavarovalno polico, št. 183393, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnj-164112
Rebernak
Stanko,
Devina
14A,
Slovenska Bistrica, zavarovalno polico,
št. AO00101638252, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d.. gni-163588
Slonček d.o.o., Dunajska cesta 156,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 219779,
izdala zavarovalnica Tilia. gnt-164306
Škoﬁc Matej, Ilovka 12, Kranj,
zavarovalno polico, št. 227176, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnf-163766
Vuković Željka, Planina 19, Kranj,
zavarovalno polico, št. 243361, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gny-163772
Zorem Mojca, Seidlova cesta 24, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 722555, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gny-163622

Spričevala
Aberšek Anja, Simona Blatnika 1, Velenje,
spričevalo 1. in 2. letnika ČCŠ Velenje,
izdano leta 2002 in 2003. gnc-164094
Adanalić Denis, Hranilniška 6, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Moste,
izdano leta 2004. gne-163642
Ahmemulić Omer, Kajuhova ulica 42,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje

Št.

ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2001. gng-164415
Akalović Mario, Cankarjeva cesta 5,
Tržič, spričevalo 1. letnika Srednje lesarska
šole – smer mizar, izdano leta 2004.
gnl-163985
Antončič Bojan, Zaloška cesta 230C,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu, 4.
in 3. letnika Srednje agroživilske šole – smer
živilski tehnik. gnz-164296
Arh Damjan, Velika vas 59, Leskovec
pri Krškem, spričevalo o zaključnem izpitu
Ekonomske šole v Ljubljani – smer trgovska
akadamija, izdano leta 2000. gnp-163831
Babič
Dušan,
Železničarska
6,
Črnomelj, diplomo Centra srednjih šol
Bežigrad, srednja cestno prometna šola
– smer prometni tehnik, izdana dne 1986.
gng-163765
Bajde Franci, Gradišče pri Lukovici 17,
Lukovica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje upravno administrativne šole v
Ljubljani, izdano leta 1999. gny-164172
Bajželj Matej, Britof 49, Kranj, spričevalo
1. letnika Ekonomske šole Kranj, izdano leta
1999. gnh-163864
Belljna Elﬁ, Šmarska cesta 32E, Koper –
Capodistria, spričevalo 3. in 4. letnika SEDŠ
Koper, smer ekonomski tehnik, izdano leta
1983 in 1984, izdano na ime Jerman Elﬁ.
gnw-164274
Benčina Dušan, Konac vas 10, Kočevje,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
1995. gno-164307
Beravs Alenka, Gmajna 41, Notranje Gorice, spričevalo 3. letnika Srednje šole Josip
Jurčič Ivančna Gorica, izdano leta 2000.
gnd-163793
Beravs Alenka, Gmajna 41, Notranje
Gorice, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 2002. gnc-163794
Bešvir Marjan, Trgovišče 18, Velika
Nedelja, spričevalo 6. razreda OŠ Velika
Nedelja, izdano leta 1973. gnw-164099
Bezjak Branka, Slodkogorska cesta
36, Ceršak, spričevalo 1. letnika Srednje
živilske šole v Mariboru – živilski delavec,
izdano leta 1991. m-1152
Bizilj Matjaž, Češnice pri Moravčah 15/
b, Moravče, spričevalo 3. letnika Srednje
gradbene šole Ivana Kavčiča, izdano leta
1992. gnv-163950
Blaževič Tomi, Ukmarjeva 18, Portorož
– Portorose, spričevalo o zaključnem izpitu,
1., 2., in 3. letnika Srednje kovinarsko
tehnične šole Koper, izdano leta 1997-2000.
gnp-163756
Bobinac Marko, Petrovče 274, Petrovče,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in 4.
letnika Šolskega centra v Celju – Srednja
poklicna elektro in kemijslka šola, izdano
leta 1997 in 1998. gnp-163931
Bolte Petra, Dobrnič 45, Dobrnič,
spričevalo 1. letnika Ekonomske Gimnazije,
Srednja šola Josip Jurčič Ivančna Gorica.
gnn-164133
Bradić Nina, Zelena ulica 3, Slovenska
Bistrica, indeks, št. 18980060, izdala FF v
Ljubljani. gnq-164405
Brinar Bojana, Kol. 1. maja 12, Trbovlje,
spričevalo 3. letnika Graﬁčne šole, izdano
leta 1983. gnx-163948
Brišar Marjana, Šarhova 102, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu III. gimnazije
Maribor, izdano leta 1996. m-1149
Briški Ines, Rob 12, Rob, spričevalo
od 1 do 3. letnika Srednje frizerske šole v
Ljubljani. gnt-163977
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Bucik Sebastjan, Emonska cesta 18,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika in obvestilo
o uspehu Srednje kemijske šole, izdano leta
2000 in 2001. gnm-163809
Bukovac Luka, Črnivec 25C, Brezje,
spričevalo 1. in 3. letnika LTS Portorož,
izdano leta 1999 in 2002. gng-164115
Cerar Maja, Krtina 101, Dob, spričevalo
poklicne mature in spričevala od 1 do
4. letnika Srednej šole za oblikovanje in
fotograﬁjo v Ljubljani, izdana leta 1999 do
2003. gnq-164105
Cesar Jože, Radež 44, Loka pri
Zidanem Mostu, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole Krško, izdano leta 1983.
gnb-163945
Cigan Fanc, Lendavske g. 242, Lendava
– Lendva, spričevalo 4. letnika Srednje
tehnične šole v Lendavi, izdano leta 1983.
gnf-163616
Cigut Anita, Martjanci 45, Martjanci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
frizerske in tekstilne šole MB, izdano leta
1997. m-1163
Čeh Marjan, Svetozarevska 22, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu 8. razreda OŠ
Delavske univerze MB, izdano leta 1980.
m-1161
Čelik Manica, Senožeti 5, Zgornja
Besnica, diplomo šole SŠPRNMU Kranj,
št. IR/267, izdana dne 26. 6. 1989.
gnf-163941
Čendak Igor, Podgorje 1, Podgorje,
spričevalo o zaključnem izpitu SEDŠ Koper,
izdano leta 2002. gni-163788
Čendak Igor, Podgorje 1, Podgorje,
obvestilo o uspehu SEDŠ Koper, izdano leta
1999. gnj-163787
Češnovar Dragica, Podsmerka 28,
Dobrova, indeks, izdala Srednjašola
za gostinstvo in turizem v Ljubljani.
gne-164417
Čevka Mojca, Vrhpolje pri Kamniku
135, Kamnik, spričevalo 4. letnika Srednje
šole Domžale – ekonomska šola, izdano
leta 1984, izdano na ime Bevc Mojca.
gnk-164090
Čuš Milan, Gabernik 31, Juršinci,
spričevalo o zaključnem izpitu Kmetijske
šole. gnt-163927
Debelak Metka, Trška cesta 100,
Podčetrtek, spričevalo 4. letnika PKŠ Celje,
izdano leta 2001. gng-163790
Dijak Mojca, Koprivnik 30, Bohinjska
Bistrica, spričevalo Srednje gostinske šole
Bled za šolsko leto 1989/1990 in 1991/1992,
izdano leta 1990 in 1992, izdano na ime
Grmek Mojca. gno-164282
Dornik Blaž, Ropretova cesta 35A,
Domžale, spričevalo 2. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 2003.
gnz-163646
Dragan Mojca, Štatenberk 6, Trebelno,
spričevalo 2. letnika – smer frizer, izdano
leta 2003. gni-164113
Drev Majda, Topolščica 118C, Topolšica,
spričevalo 2. letnika hotelske šole v Ljubljani.
gne-164392
Drofenik Darja, Ceste 32, Rogaška
Slatina, spričevalo od 1 do 3. letnika
Kmetijske šole Šentjur. gnx-163923
Drozg Ivan, Nezbiše 44/a, Pristava pri
Mestinju, spričevalo o zaključnem izpitu
PKMŠ Štore, št. 1056, izdano leta 1976.
gnh-164214
Džananovič Tanja, Partizanska 17E,
Koper – Capodistria, spričevalo 2. letnika
SEPŠ Koper. gnz-163621
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Erbežnik Maja, Prušnikova ulica 30,
Ljubljana, indeks, št. 04031357, Fakulteta
za upravo. gnd-163993
Eržen Aleksandra, Gradnikova 93,
Radovljica, indeks, SŠEDU Kranj leto izdaje
1988. gnp-164281
Eržen Anže, Kamna Gorica 24, Kamna
Gorica, spričevalo 1. letnika poklicne
kovinarske šole – oblikovalec kovin na srednji
kovinarski šoli Jesenice. gnr-164279
Fajič Alesya, Ul. Istrskega odreda 4,
Koper – Capodistria, spričevalo 2. letnika
Srednje tehnične šole Koper. gnb-163620
Feštanj Ivan, Sava 55, Sava, spričevalo
o končani OŠ Toneta Okrogarja v Zagorju ob
Savi, izdano leta 1968. gnh-163889
Fikfak Rasto, Prešernova 10, Nova
Gorica, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije
Tolmin. gnf-163991
Filipas Eduard, Šegova 18, Novo mesto,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. in 4. letnika Srednje elektrtehnične šole
v Novem mestu, izdano leta 1994 in 1995.
gnj-164412
Fon Sebastjan, Vranje 18, Sevnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Krško, izdano leta 2004. gnc-163769
Gagović Ratomir, Trebinjska ulica 15,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Poklicne
kovinarske šole v Domžalah, izdano leta
1983. gne-164421
Gergar Danilo, Kuštanovci 83, Mačkovci,
spričevalo 1. letnika Srednje poklicne
šole Murska Sobota, izdano leta 2004.
gns-163928
Gojkovič Iztok, Trg svobode 23,
Trbovlje, spričevalo o zaključnem izpitu 1.,
2., in 3. letnika Poklicne kovinarske šole.
gnl-163810
Gorenc Petra, Scopolijeva ulica 16,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
ekonomske, geodetske in gradbene šole
v Ljubljani, izdano leta 2001 in 2002.
gny-164397
Gorenc Primož, Senožeti 20, Zgornja
Besnica, spričevalo 1 in 2. letnika Srednje
Agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta
1999 in 2000. gni-164338
Gorički Lidija, Ziherlova 41, Ljubljana,
maturitetno spričevalo izdano pri državnem
izpitnem centru v Ljubljani, izdano leta 1995.
gnw-164174
Govedič Nevenka, Mekotnjak 36/b,
Ljutomer, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Fran Miklošič Ljutomer, izdano na ime Kosi
Nevenka. gnd-163922
Gradišnik Mateja, Tevče 31/a, Laško,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Celju, izdano leta
1995, izdano na ime Senica Matejka.
gnt-163956
Grižon Eliana, Jagodje, Senčna ulica
12, Izola – Isola, indeks, št. 04026147,
izdala Visoka upravna šola v Ljubljani.
gnf-164391
Grobelšek Aleksander, Dobojska ulica
16, Celje, spričevalo 3. letnika Srednje šole
tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta 1992.
gnj-163887
Groff Silvij, Šibeniška 15, Ajdovščina,
indeks, Srednje tehnične šole in osebnih
storitev v Ljubljani, voznik inštruktor.
gnl-164389
Habjanič Andreja, Peskovci 6, Šalovci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kmetijske šole Rakičan, izdano leta 2001.
gnd-163618
Haﬁzović Denis, Dolenjska cesta 44,
Medvode, spričevalo OŠ knjižico od 1-7
razreda OŠ Medvode. gnl-164135
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Hauptman Anita, Vintarjevec 1, Šmartno
pri Litiji, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
gostinstvo in tirizem v Ljubljani, št. osebnega
lista 39K. gnp-163606
Horvat Petra, Sp. Gorje 207, Zgornje
Gorje, spričevalo 1. letnika AZ Srednje šole
Jesenice. gnf-164116
Horvat Robert, Podgorci 9, Podgorci,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole v Mariboru, izdano leta 2002. m-1150
Hrušovar Marjan, Socka 69, Nova
Cerkev, spričevalo, št. 132/A-202/72 z dne
3. 7. 1972, izdal Republiški sekretariat za
zdravstvo in socialno varstvo. gnu-163851
Hudak Borut, Vavpča vas 59, Semič,
spričevalo o zaključnem izpitu OŠ
Belokranjskega odreda Semič, izdano leta
1999. gnv-164125
Intihar Sabina, Kungota 2, Kidričevo,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Ptuj – ekonomska šola, izdano leta
1998. gnm-164084
Jakelj Polona, Smerinje 8, Kranjska
Gora, spričevalo 2. letnika Srednje
zdravstvene šole na Jesenicah, izdano leta
2001. gnq-163605
Jankovič Gorazd, Podpeška 187,
Brezovica pri Ljubljani, spričevalo 2. letnika
Tehniške šole za strojništvo v Ljubljani –
strojni odsek, izdano leta 1982. gnt-163852
Jelovčan Tomaž, Hafnerjevo naselje 49,
Škofja Loka, diplomo s št. 626/15-88 v Škofji
Loki, dne 1. 7. 1988, program kovinarstvo in
strojništvo – strojni tehnik. gnq-164130
Jesenovec Luka, Pod Plevno 101,
Škofja Loka, spričevalo 2., 3. in 4. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem – smer
gostinski tehnik, izdano leta 1995, 1996 in
1997. gny-163647
Juh Boris, Čečovje 22B, Ravne na
Koroškem, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje strojno kovinarske šole, izdano leta
1999. gns-163753
Kadunc Tomaž, Malo Mlačevo 25,
Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu
in 3. letnika Srednje šole Josipa Jurčiča
Ivančna Gorica, Srednja strokovna in
poklicna šola, smer prodajalec, izdano leta
1998. gnh-163639
Kalan Sergej, Krivec 3, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole
v Ljubljani, izdano leta 2004. gni-164088
Kalan Vojka, Mekinje, Cesta dr. Tineta
Zajca 17, Kamnik, spričevalo o zaključnem
izpitu Izobraževalnega centra Rudolfa
Maistra Kamnik – gimnazija, izdano
leta 1981, izdano na ime Matjan Vojka.
gnf-164216
Kaliope Mateja, Petelinkarjeva cesta
3, Kisovec, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgvsk ešole v Zagorju, izdano leta
1999. gnc-163994
Kastelic Matija, Potrčeva ulica 10,
Ljubljana, indeks, št. 28030292, Fakulteta
za matematiko in ﬁziko. gnx-163652
Kašnik Drago, Šentjanž 110, Šentjanž
pri Dravogradu, spričevalo 3. in 4. letnika
in diplome SŠJ Gradec, izdano leta 1986.
gnb-164095
Kaučič Aleš, Lipovci 233, Beltinci, indeks,
št. 71990407, izdala Biotehniška fakulteta v
Ljubljani. gnw-164149
Kivač Jani, Javornik 40, Ravne na
Koroškem, spričevalo 3. letnika Centra
srednjih šol Velenje – smer elektrikar
elektronik. gno-163757
Kladnik Miha, Ter 35/a, Ljubno ob Savinji,
spričevalo 1. letnika Srednje strokovne in

poklicne šole v Celju, izdano leta 2004.
gnr-163629
Knez Barbara, Zg. Poljčane 19, Poljčane, spričevalo 1. letnika Gostinske šole
Novo mesto – smer kuhar, izdano leta 1968.
m-1156
Knez Barbara, Zg. Poljčane 19, Poljčane,
spričevalo 3. letnika Gostinske šole Maribor,
izdano leta 1972. m-1155
Knez Barbara, Zg. Poljčane 19, Poljčane,
spričevalo 2. letnika Gostinske šole Celje
– smer kuhar, izdano leta 1969. m-1154
Kocuvan Jasmina, Koroška 79, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
in srednje kemijske šole Ruše, izdano leta
1996. m-1145
Kolenc Kazimir, Lendavske gorice 633,
Lendava – Lendva, indeks, Ekonomsko
komercialni tehnik – ESŠ v Murski Soboti
leto izdaje 1988. gno-164382
Kolman Dejan, Mladinska 1, Izola – Isola,
spričevalo o zaključnem izpitu in 4. letnika
Srednje ekonomske šole – smer tehnik.
gns-164278
Koman
Matjaž,
Langusova
31,
Radovljica, spričevalo 1. letnika Ekonomske
gimnazije, izdano leta 1999. gnq-163930
Komel Jani, Ul. Milojke Štrukelj 66,
Solkan, spričevalo 1., 2. in 4. letnika Srednje
strojne šole v Ljubljani, izdano leta 1971,
1972 in 1974. gnc-163944
Kondič Stanka, Tavčarjeva 13, Jesenice,
spričevalo 8. razreda OŠ Prežihov Voranc
Jesenice. gnu-164126
Korač Kristina, Hrastje 112, Kranj,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano
leta 1997 in 1998. gnw-164299
Korać Kristina, Hrastje 112, Kranj,
spričevalo o končani OŠ Nove Fužine v
Ljubljani, izdano leta 1996. gnz-163971
Korošec Boris, Žarova 17, Velenje,
spričevalo 3. letnika Strojne šole.
gnr-164204
Košir Cveta, Cesta 9. Avgusta 64,
Zagorje ob Savi, diplomo Univerze v
Mariboru, ekonomsko poslovna fakulteta,
na ime Vukovič Cvetka. gnp-164131
Košir Dejan, Osenjakova 4, Ljubljana,
indeks, št. 21017036, izdala Fakulteta za
držbene vede v Ljubljani. gnt-163752
Kotar Helena, Gabrovka 61, Gabrovka,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
2. letnika Center strokovnih šol – oblačilna
šola, izdano leta 1972 in 1973. gnr-163804
Kovač Andrej, Pot Vita Pavliča 20,
Hrastnik, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za elektrotehniko Zagorje.
gny-164122
Kovačič Mitja, Cesta Ilije Gregoriča
7, Senovo, spričevalo 2. letnika Poklicne
in tehnične šole Maribor, Živilska šola
– oddelek mesar DS, izdano leta 1999.
gng-164390
Kozlovič Martina, Kampel 45, Koper –
Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje zdravstvene šole Piran, izdano leta
1997. gnf-164191
Kožar Anton, Golčajska ulica 7, Domžale,
spričevalo 7. razreda OŠ Davorin Jenko v
Cerkljah. gnj-163962
Koželj Branislav, Sadnikarjeva ulica 2,
Domžale, indeks, SŠGT v Ljubljani leto
izdaje 1988. gnf-163816
Krajnc Darko, Leninova ulica 3, Piran
– Pirano, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem v
Celju, izdano leta 1995. gnf-164416
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Krajnc Polona, Celjska ulica 25,
Ljubljana, spričevalo 2. in 3. letnika
Gimnazije Ljubljana Šiška, izdano leta 1999
in 2000. gnl-164360
Krajnc Srečko, Jareninski dol 63,
Jarenina, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne kmetijske šole Svečina, izdano leta
1973. m-1151
Kralj Tina, Zgornji Hotič 30, Litija,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje poklicne
in strokovne šole v Ljubljani, izdano leta
1998 in 1999. gnb-163995
Kranjc Saša, Skorba 57A, Ptuj, spričevalo
1., 2., 3. in 4. letnika Srednje kmetijske šole
Ptuj. gne-164267
Kranjec Alen, Jelendol 10, Tržič,
spričevalo 2. letnika strojne šole v Škofji
Loki, izdano leta 2004. gnz-163946
Kravanja Aljoša, Cankarjeva 11, Nova
Gorica, spričevalo Poklicne elektro šole v
Novi Gorici. gnz-164346
Križaj Peter, Rožna ulica 8, Postojna,
spričevalo 2. letnik Srednja šola za
gostinstvo in turizem v Ljubljani – tehnik
kuharstva, izdano leta 1991. gny-163722
Križnar Klemen, Zapoge 6, Vodice,
spričevalo 1. letnika SUAŠ v Ljubljani,
izdano leta 2004. gnq-164055
Krompič Uroš, Travniška ulica 7, Vrhnika,
spričevalo 3. in 4.letnika Srednje šole za
strojništvo v Ljubljani, izdano leta 1993 in
1994. gne-163767
Krstić Marko, Stara gora 5, Šentilj v
Slov.goricah, indeks, št. 93537473, izdala
Fakulteta za strojništvo v Mariboru. m-1146
Krulik Matej, Kardeljeva 57, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika SERŠ Maribor,
izdano leta 2002 in 2003. m-1157
Kuplenk Marjetka, Bajčeva ulica 15,
Novo mesto, spričevalo Srednje šiviljske
šole Sevnica, izdano leta 1985, izdano na
ime Petan Marjetka. gnc-163919
Lamut Andrej, Ig 52/b, Ig, spričevalo 1.
in 2. letnika Aškerčeve gimnazije v Ljubljani,
izdano leta 2001 in 2002. gnz-164321
Lebič Miha, Milčinskega ulica 13, Celje,
indeks, št. 20200503, Pravna fakulteta.
gnk-163986
Ledinek Tamara, Gornji trg 2, Lovrenc na
Pohorju, spričevalo 8. razred OŠ Lovrenc na
Pohorju, izdano leta 2001. m-1158
Leskovar Zdenka, Pot na Rakovo jelšo
81, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu Landis – Izobraževanje in poslovno
svetovanje Ljubljana, izdano leta 1999.
gnm-164159
Lešnjak Klavdija, Dolenje vrhpolje 21,
Šentjernej, spričevalo 4. letnika Srednje
agroživilske šole – smer živilski tehnik,
izdano leta 2001. gnp-163806
Ljubić Uroš, Ulica Jožeta Mirtiča
38, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Jožeta Plečnika, izdano leta 2000
in 2001. gnr-163829
Logar Franci, Koblarji 26, Stara Cerkev,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Kočevje. gni-164138
Lotrič Tomaž, Zoisova ulica 15, Kranj,
spričevalo 3. in 4. letnika SŠEDK Kranj,
izdano leta 1988 in 1989. gnw-163599
Lovišček Adrijana, Celovška cesta 269,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole za pošto, ekonomijo in telekomunikacije
v Ljubljani, izdano leta 2002 in 2003.
gnc-164394
Lukan Janez, Finžgarjeva ulica 22, Kranj,
maturitetno spričevalo Srednje gradbene
tehniške šole v Ljubljani, izdano leta 1976.
gnd-164168
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Luštek Teja, Ždinja vas 34, Novo mesto,
spričevalo o zaključnem izpitu 3. in 4.
letnika Srednje ekonomske šole – smer
upravni tehnik, izdano leta 1995 in 1996.
gnm-163959
Mačkić Olivera, Krtina 2, Velika Loka,
spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole v
Ljubljani, izdano leta 2004. gng-163965
Majnik Jure, Podlimbarskaga ulica 47D,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Šolski center
Ljubljana – smer rehnična gimnazija, izdano
leta 2003. gnq-163980
Marinč Miša, Čateška ulica 11, Brežice,
spričevalo za šolsko leto 2000/2001 in
2001/2002 Ekonomsk e intrgovske šole
Brežice, program trgovec, izdano leta
2001in 2002. gnw-163899
Markelj Ana Marija, Sejenice 13,
Velika Loka, spričevalo 1. letnika SRednje
ekonomske šole v Ivančni Gorici, izdano leta
2004. gnq-164155
Markič Gašper, Spodnje Duplje 57,
Duplje, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Kranj, izdano leta 1993. gnf-164091
Markič Gašper, Spodnje Duplje 57,
Duplje, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Kranj, izdano leta 1994. gne-164092
Markič Gašper, Spodnje Duplje 57,
Duplje, maturitetno spričevalo Gimnazije
Kranj, izdano leta 1994. gnd-164093
Matičič Sašo, Tržaška cesta 74, Logatec,
spričevalo 4. letnika in obvestilo o uspehu pri
poklicni maturi Srednje šole tiska in papirja v
Ljubljani, izdano leta 2004. gnv-163779
Matjašič Roman, Sakušak 49, Juršinci,
spričevalo 8. razreda OŠ Juršinci, izdano
leta 2000. gnu-164101
Matjaž Urška, Tirosek 56, Mozirje,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
2001. gnn-164033
Meden Maša, Vipotnikova ulica 13,
Ljubljana, indeks, št. 18990886, Filozofska
fakulteta. gnm-163984
Merzel Robert, Gozdna ulica 35, Hoče,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem – smer kuhar, izdano
leta 1996. m-1144
Mesarko Rok, Zalaznikova ulica 12,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Koseze,
izdano leta 1999. gnc-164344
Mežnarec Maja, Moste 25D, Žirovnica,
diplomo Ekonomske srednje šole Radovljica
– smer ekonomski tehnik, za šolsko leto
1988/1989 izdano na ime Arko Maja.
gnk-163611
Mlakar Damjan, Suška cesta 49,
Škofja Loka, spričevalo 1. letnika Srednje
kovinarske in cestno prometne šole v Škofji
Loki, izdano leta 1987. gny-163597
Mlakar Damjan, Suška cesta 49, Škofja
Loka, spričevalo o končani OŠ Cvetko Golar
v Škofji Loki, izdano leta 1986. gnz-163596
Mlakar Saška, Na bregu 19/a, Zagorje ob
Savi, spričevalo 3. letnika Ekonomske šole
Trbovlje, izdano leta 1982. gnc-164269
Mohor Tihomir, Ljubija 106/a, Mozirje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje in
poklicne tehniške šole v Velenju – strojni
tehnik, izdano leta 2001. gnr-164079
Mori Petra, Dobrovlje 1, Braslovče,
spričevalo o zaključnem izpitu in 5. letnika
Center srednjih šole Velenje – tehnik
gospodinjskih storitev, izdano leta 1999.
gnw-163699
Muc Julija, Tomažičeva ulica 40,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
pedagoške šole v Ljbuljani, izdano leta 1992
in 1993. gnl-164285
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Muc Julija, Tomažičeva ulica 40,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Ledina, izdano leta 1993.
gnh-163939
Mušić Zuhra, Društvena ulica 35,
Ljubljana, diplomo Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdana
leta 1988, na ime Kurbegović Zuhra.
gne-163967
Mušić Zuhra, Društvena ulica 35,
Ljubljana, indeks, izdala Srednja upravno
administrativna šola v Ljubljani, na ime
Kurbegović Zuhra. gnf-163966
Mužič Neža, Mladinska ulica 30,
Ljubljana, indeks, št. 32005923, NTF
oddelek oblikovanja oblačil in tekstila.
gnp-163656
Naglič Alojz, Olševek 20B, Preddvor,
indeks, št. 07030189, Fakulteta za
varnostno policijske vede leto izdaje 2003.
gnh-164139
Naranča Boris, Prešernova cesta 11,
Domžale, spričevalo o končani OŠ Venclja
Perka, izdano leta 1995. gnb-163795
Nemec Taja, Goričane 4, Medvode,
spričevalo 1. letnika EGSŠ Radovljica,
izdano leta 2003. gnj-163637
Nipič Alojzija, Zimica 98, Zgornja Korena,
spričevalo 7. razreda OŠ Korena, izdano
leta 1985. m-1148
Novak Aleš, Prepuž 20, Zgornja Ložnica,
spričevalo o končani OŠ IV. Celje, izdano
leta 1986. gno-163782
Novak Ines, Hranilniška ulica 2, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Tehniške gimnazije v
Ljubljani, izdano leta 2001. gnc-164169
Novak Simona, Cesta Ceneta Štuparja
3, Ljubljana-Črnuče, indeks, št. 29682,
Fakulteta za upravo. gnz-164171
Novak Urška, Prevoje 129, Lukovica,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 4.
letnika Srednje gradbene in ekonomske šole
v Ljubljani, izdano leta 1996. gno-163707
Osmičević Edina, Pavšičeva ulica 20,
Logatec, spričevalo 4. letnika Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani.
gnp-163731
Pantner Marko, Tomšičeva 7, Slovenj
Gradec, spričevalo 3. in 4. letnika srednje
elektrotehnične šole, centra srednjih šol
Velenje – smer elektrotehnik -elektronik.
gnr-164104
Pastirk Barbara, Črnova 48, Velenje,
spričevalo 2. letnika SRednje strokovne in
poklicne šole Celje – smer šivilja, krojač.
gnu-163951
Pastirk Barbara, Črnova 48, Velenje,
spričevalo 1. letnika Srednje strokovne in
poklicne šole Celje – smer šivilja, krojač.
gns-163953
Pavšer Ana, Prekorje 51, Škofja vas,
spričevalo 3. letnika I. gimnazije v Celju,
izdano leta 1999. gng-164144
Pavšič Jani, Nova Lipa 17, Vinica,
spričevalo 2. letnika Srednje šole Črnomelj,
program ekonomski tehnik, izdano leta
2004. gnj-164362
Peršolja Petra, Vrtojbenska cesta 19,
Šempeter pri Gorici, spričevalo 4. letnika
Gimnazije Koper, izdano leta 2003.
gne-164217
Petek Gracijela, IX. korpus 9, Izola –
Isola, spričevalo 8. razreda OŠ z italijanskim
učnim jezikom Piran, izdano leta 1969.
gnu-163601
Petrač Katarina, Kamniška 12, Domžale,
maturitetno spričevalo Skupnost srednjih
šol Rudolfa Maistra, izdano leta 1995.
gng-163815
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Petrič Helena, Gabročec 19, Krka,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 1998. gng-163915
Pirman Barbara, Dolenja vas 102,
Cerknica, spričevalo 2. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
2002. gnv-163854
Prešern Janja, Košnica 37, Celje,
spričevalo 3. letnika Srednje kemijske šole
Celje, izdano leta 1983. gnp-164206
Prešern Janja, Košnica 37, Celje,
maturitetno spričevalo Srednje kemijske
šole Celje, izdano leta 1984. gno-164207
Prevolšek Uroš, Slovenski trg 8, Ptuj,
spričevalo 1. letnika Ekonomske šole Ptuj,
izdano leta 2001. gnv-163925
Prevolšek Uroš, Slovenski trg 8, Ptuj,
spričevalo 2. letnika Ekonomske šole Ptuj,
izdano leta 2002. gnu-163926
Prijatelj Vid, Pahorjeva ulica 8, Ljubljana,
indeks, št. 32005508, Naravnotehniška
fakulteta – oddelek za tekstilstvo.
gnd-164143
Prosen Marina, Kuteževo 3/c, Ilirska
Bistrica, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske in družboslovne šole v Kopru,
izdano leta 1993 in 1994. gnq-163780
Prosen Marina, Kuteževo 3/c, Ilirska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske in družboslovne šole v
Kopru – smer ekonomski tehnik, izdano leta
1994. gnp-163781
Prosen Olga, Čagošče 2, Grosuplje,
spričevalo o končani OŠ Šentvid pri Stični.
gnt-164027
Ramšak Boštjan, Partizanska cesta
59, Dol pri Hrastniku, spričevalo 3.
letnika Srednja lesarska šola Ljubljana.
gnk-163686
Ravnikar Gregor, Tržaška cesta 41,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevala 3. in 4. letnika Gimnazije Vič,
izdano leta 1993 in 1994. gnu-164176
Recko Nina, Rožna dolina, cesta II 4,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Jožeta Plečnika, izdano leta 2003.
gnp-163881
Redek Metka, Vihre 32, Mirna Peč,
diplomo Centra za dopisno izobraževanje,
Univerzum
Ljubljana,
izbraževalnega
programa Ekonomski teknik, izdan 1990.
gnj-164287
Reihard David, Cesta 1. maja 55,
Jesenice, spričevalo Srednje šole Jesenice,
poslovna smer šolsko leto 2003/2004,
izdano leta 2004. gnu-164251
Rekanovič Alijana, Laze 8, Kranj,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
v Kranju. gnm-164184
Repnik Urška, Šmarca, Obrtniška ulica
4, Kamnik, spričevalo 3. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 1997.
gns-163778
Rodman Nastja, Rodine 80, Žirovnica,
spričevalo 1. in 2. letnika SETŠ Radovljica.
gnm-163759
Rozman Klemen, Šalek 86, Velenje,
spričevalo 1. in 2. letnika PTSŠ.
gnv-164200
Ruter Ana, Brdnikova ulica 32, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Šentvid,
izdano leta 1998. gnq-164030
Sabol Mirko, Podgorci 27, Podgorci,
spričevalo o zaključnem izpitu Kmetijske
šole Ptuj, št. 736, izdano leta 1998. m-1153
Savnik Mark, Čufarjeva ulica 13,
Ljubljana,
maturitetno
spričevalo
in
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje kemijske
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šole in gimnazija Ljubljana, izdano leta 2000
in 2001. gnu-164230
Severkar Luka, Droptinška pot 9,
Brezovica pri Ljubljani, spričevalo 2. letnika
Srednje agroživilske šole v Ljubljani, izdano
leta 2004. gnv-163575
Soban Jernej, Izlake 48, Izlake,
spričevalo 4. letnika Srednje šola Zagorje ob
Savi – smer ekonomsko komercialni tehnik,
izdano leta 2002. gni-163638
Srčnik Ladislav, Cvetlična pot 18,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednja želežniška, elektro in kovinarska
šola, izdano leta 1971. gnd-163718
Sršen Klavdija, Kolovška cesta 2,
Radomlje, spričevalo 1. letnika Srednje
usnjarske šole v Domžalah, izdano leta
19856. gnt-164352
Sršen Klavdija, Kolovška cesta 2,
Radomlje, spričevalo o končani OŠ Toma
Brejca v Kamniku, izdano leta 1984.
gnu-164351
Srtle Ljubica, Jamova cesta 80, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 1973.
gnb-164345
Stariha Jožica, Moverna vas 5, Semič,
spričevalo 2. letnika SŠGT Novo mesto,
izdano leta 1999. gnk-164111
Starin Maja, Pot na fužine 33, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Moste, izdano leta 1997. gnn-164233
Svetina Tamara, Partizanska pot 7,
Jesenice, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Jesenice. gns-164253
Šabec Romeo, Gubčeva ulica 9, Ilirska
Bistrica, spričevalo o končani OŠ Dragotin
Kette Ilirska Bistrica, izdano leta 1983.
gnb-164420
Šajn Gregor, Podvasca 2, Tržič,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Kranj, izdano
leta 1999. gnr-164254
Šavron Sebastijan, Kolomban 3B,
Ankaran – Ankarano, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje pomorske šole
Portorož, izdano leta 1991. gne-163617
Šepši Barbara, Lazec 19, Draga,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
1995 in 1996. gnq-163830
Šircelj Marjana, Spodnje Blato 19/a,
Grosuplje, spričevalo od 1 do 3. letnika
Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 2000, 2001, 2002. gng-163640
Škrjanec Jan, Verd, Kotnikova cesta 9,
Vrhnika, spričevalo 3. letnika Ekonomske
šole Ljubljana, izdano leta 2004.
gni-164313
Šmigoc Tanja, Pod Gabri 31, Celje,
diplomo št. I/1274 PTT Promet – PTT tehnik,
izdano dne 25. 6. 1987. gnf-164141
Šmitran Milisav, Vrtna ulica 1, Koper –
Capodistria, diplomo in spričevala od 1 do
3. letnika Srednje kovinarske šole v Kopru.
gnk-163636
Špacapan Breda, Vrtnarska pot 19,
Leskovec pri Krškem, indeks, št. 18021310,
Filozofska fakulteta. gnf-163820
Štajnpihler Staša, Efenkova ulica 9,
Velenje, indeks, št. 18031049, izdala FF v
Ljubljani. gno-164157
Štor Tina, Antoličičeva 10, Maribor, spričevalo 1. letnika Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše, izdano leta 2002. m-1160
Štravs Metka, Kališovec 9, Blanca,
spričevalo 2. letnika Srednje poklicne in
strokovne šole v Ljubljani, izdano leta 2003.
gnr-163754

Štucin Uroš, Beblerjeva ulica 10, Idrija,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
1991 in 1992. gnb-163645
Šuhel Milena, Cesta XIV divizije 31, Štore,
spričevalo Srednje šole za elektrotehniko in
gostinstvo Zagorje ob Savi, izdano leta 1992
in 1993, izdano na ime Ravnikar Milena.
gnr-164154
Šušmel Damir, Angela besednjaka 7A,
Nova Gorica, spričevalo o zaključnem
izpitu in 2. letnika Elektro šole, pri TŠČ
Nova Gorica, izdano leta 2001 in 1998.
gny-164272
Taljan Blaž, Kolodvorska ulica 6,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 1998. gny-163997
Tavčar Matej, Hlavče Njive 5/a, Gorenja
vas, spričevalo 3. letnika Srednje lesarske
šole v Škofji Loki, izdano leta 2004.
gnc-164194
Terbuc Andreja, Klinja vas 58, Kočevje,
spričevalo 2. letnika Srednje šole tiska in
papirja – smer graﬁčar, izdano leta 2004.
gnp-163856
Tomažin Lovro, Smednik 6, Raka,
spričevalo 1. letnika Srednje tehniške in
zdravstvene šole – poklic obdelovalec kovin,
izdano leta 1994. gnc-164119
Toplak Urška, Kačji dol 42, Podplat,
spričevalo 2. letnika Steklarske šole v
Rogaški Slatini – steklobrusilec, izdano leta
2001. gnl-164185
Topolovec Jana, Mirna pot 1, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika SGGEŠ – smer
ekonomski tehnik, izdano leta 2001.
gnm-163709
Tršinar Teo, Gornji Rudnik III/9, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje šole v Ljubljani,
izdano leta 2001. gnj-164037
Ušaj Patricija, Vrtojbenska cesta
55, Šempeter pri Gorici, spričevalo od
1.-8. razreda OŠ Ivana Roba Šempeter.
gno-164232
Vasić Siniša, Javornik 54, Ravne na
Koroškem, spričevalo 3. letnika Cester
srednjih šol Velenje – smer elektrikar
elektronik. gni-163763
Vidmar Boštjan, Dolenja vas 29, Prebold,
spričevalo 3, 4.letnika in diplomo Srednje
tehnične šole Maršala Tita Celje, izdano leta
1989 in 1990. gnu-164151
Volk Andreja, Ulica Ivana Rozmana 1,
Sežana, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje
trgovske šole v Dutovljah, izdano leta 1998.
gnh-164164
Vrankar Petra, Fužine 2A, Kamnik,
indeks, št. 32030296, Naravoslovna
tehniška fakulteta. gne-163867
Vrbavac
Lejla,
Stražarjeva
ulica
29, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Milana Jarca v Ljubljani, izdano leta 2003.
gnm-164359
Vrdelja Anton, Zg. Hotič 32, Litija,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
poklicne in strokovne šole Bežigrad, izdano
leta 1971. gnp-164156
Vrtek Stanka, Ulica Simona Jenka
11, Domžale, maturitetno spričevalo
Zdravstvenega šolskega centra v Celju,
izdano leta 1980, izdano na ime Grosičar
Stanka. gnb-163920
Vukanović Darinka, Plesiše 7, Logatec,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Postojna, izdano leta 1979, izdano na ime
Seljak Darinka. gnr-163979
Vurušič Ivan, Cesta vstaje 20, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Industrijske
kovinarske šole Litostroj, izdano leta 1962.
gnx-163823
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Zadnik Darja, Dobrava 80, Otočec,
maturitetno spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Novo mesto, izdano leta 1981
in 1982, izdano na ime Zupančič Darja.
gnx-163623
Zaplotnik Tina, Beleharjeva 43, Šenčur,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Kranj, izdano
leta 2003. gnr-163604
Završki Adelina, Pot Celjskih grofov 2,
Rogatec, potrdilo za trgovskega poslovodjo, št.
3655212/95 z dne 18. 5. 1995. gny-164072
Zlobko Tina, Rimska ulica 23, Velike
Lašče, spričevalo 3. letnika Gimnazije Jožeta
Plečnika, izdano leta 2002. gnn-163983
Zorko Silvester, Partizanska cesta 112,
Oplotnica, spričevalo o končanem 7. razredu
OŠ Minke Namestnik Sonje Slovenjska
Bistrica, izdano leta 1988. gnh-163614
Zupančič Rudi, Kresnice 89, Kresnice,
diplomo Železniške srednje šole Ljubljana,
izdana leta 1987. gnh-163964
Žagar Bojan, Kočevska cesta 119,
Kočevje, indeks, št. 31220142, izdala
Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gnf-163641
Žagar Bojan, Kočevska cesta 119,
Kočevje, indeks, št. 31220142, Fakulteta
za farmacijo. gnc-163644
Žagar Jože, Birčna vas 27, Novo mesto,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠTZU Novo
mesto. gnr-164358
Žun Damjan, Betajnova 69, Vrhnika,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Vič, izdano
leta 1976. gno-164311

Ostali preklici
Ahmetaj Habib, Adamičeva 41A,
Grosuplje, delovno knjižico. gnj-163987
Alič Aksinja, Dvorski trg 10, Preddvor,
študentsko izkaznico, št. 27004053,
Fakulteta za matematiko in ﬁziko.
gng-163890
Ameti Ljirim, Tončka Dežmana 10, Kranj,
delovno knjižico. gnh-164114
Avbar Alenka, Krallova ulica ¸5, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 31980044,
izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gnl-163635
Begić Emir, Kotlje 106, Kotlje, delovno
knjižico. gny-164097
Bevk Milena, Trdinova 5, Šentjernej,
vozno karto, št. 4370, izdal Integral Brežice.
gnw-163949
CP, KRANJ, d.d., Jezerska c. 20,
Kranj, licenco za prevoz blaga v notranjem
cestnem prometu, št. G0000879/00027/268
z dne 26. 3. 2003 za vozilo TAM 260, reg. št.
KR K3-136. gnn-163633
Cugelj Darjan, Odrga 18, Trebnje,
službeno izkaznico, št. 009493, Sintal d.d..
gnp-164331
Dobnikar Dušan, Jakčeva ulica 18,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-2874/94, izdala
Luška kapitanija Koper. gnk-163711
Dukarič Martin, Senožeti 87, Dol pri
Ljubljani, študentsko izkaznico, št. 43200209,
Akademija za glasbo. gnn-163808
Flisar Zvonko, Zabreznica 34A, Žirovnica,
delovno knjižico. gnc-163594
Frece Matej, Prešernova 20, Šentjur,
delovno knjižico, reg. št. 13680, ser. št.
415983, izdana leta 1998. gnw-163874
Furlan Živa, Pod kostanji 37, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gnr-164404
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Glušič Martina, Silova 22, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 01002599,
Pedagoška fakulteta. gnz-163871
Gorenc Kristjan, Ižanska cesta 151/a,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Poljane. gno-164407
Gram Rudolf, Novi log 7, Hrastnik,
delovno knjižico. gnz-164121
Hafner Teodor, Vas 37A, Radlje ob
Dravi, študentsko izkaznico, št. 41210139,
Medicinski fakulteti. gnt-164302
Herman Franc, Lahomno 66/a, Laško,
delovno knjižico, ser. št. A0404320, reg. št.
13111, izdana leta 1998. gnq-163630
Jagodnik Aleš, Rozmanova ulica
24F, Ilirska Bistrica, delovno knjižico.
gni-163838
Janovljak Tjaša, Cesta Andreja Bitenca
64, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 18980291, izdala FF v Ljubljani.
gnw-164199
Jazbec Simon, Rimska cesta 25/a,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad. gni-164413
Kalajžič Domen, Ljubljanska 1, Bled,
delovno knjižico. gnw-164124
Kaučič Aleš, Lipovci 233, Beltinci,
študentsko izkaznico, št. 71990407,
izdala Biotehnična fakuleta v Ljubljani.
gnv-164150
Kobal Jasna, Slap ob Idrijci 37, Slap ob
Idrijci, študentsko izkaznico, št. 06210190,
izdala Visoka šola za socialno delo v
Ljubljani. gnm-163784
Koron Neža, Rusjanov trg 1, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 71030425,
izdala Biotehnična fakulteta v Ljubljani.
gnm-164409
Koser Marjan, Ločki vrh 31, Destrnik,
delovno knjižico. gnw-163624
Koštrun Andrej, Slatinski dol 20A,
Zgornja Kungota, študentsko izkaznico,
št. 93498215, Fakulteta za stojništvo MB.
m-1159
Kozlevčar Katja, Tenetise 24, Litija,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Litija.
gnj-163762
Kranjc Andrej, Jakhlova cesta 10,
Grosuplje, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13 – 2069/94.
gnc-164002
Kranjc
Andrej,
Jakhlova
cesta
10, Grosuplje, vpisni list za čoln, št.
26251-1522/95. gnz-164004
Kranjc Andrej, Jakhlova cesta 10,
Grosuplje, potrdilo za VHF GMDSS, št.
02/09-3346/99. gns-164003
Kranjc Neža, Linhartova 66, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Škoﬁjska klasična
gimnazija v Ljubljani. gns-164403
Krstić Marko, Stara gora 5, Šentilj v Slov.
goricah, študentsko izkaznico, št. 93537473,
izdala Fakulteta za strojništvo. m-1147
Lipovšek Andrej, Grliče 29, Podplat,
delovno knjižico, št. 20766/93, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnn-163783
Lorbek Klemen, Funtkova 36, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnx-164148
Mahmić Ćazim, Zaloška 51, Ljubljana,
delovno knjižico. gnm-164334
Mahmić Rifet, Zaloška 51, Ljubljana,
delovno knjižico. gnn-164333
Marjanović Slobodan, Adamičeva 9,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem izpitu
natakarski pomočnik, idano leta 10. 2. 1991,
opravljeno na šoli Cene Štupar. gnl-163860
Marolt Erika, Bloška polica 3B, Grahovo,
študentsko izkaznico, št. 18980526,
Filozofska fakulteta. gnq-164305
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MERINKA MARIBOR d.d., Žitna ulica 12,
Maribor, obartovalno dovolenje – kotelno
knjižico za parni kotel, št. 3824, ki smo ga
dobili v posest z nakupom podjetja Pomada
d.o.o. v stečaju. gnf-163891
Mihajlović Slavko, Gogalova 8, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 41048119, Fakulteta
za organizacijske vede v Kranju. gni-163688
Mihelčič Ajda, Jačka 40/a, Logatec,
dijaško izkaznico, izdala Srednja agroživilska
šola v Ljubljani. gnf-164041
Modic Nastja, Černigojeva ulica 8,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Poljane. gnt-164402
Mužinčič Nada, Šafarsko 24B, Ljutomer,
Kmetijski vložek HK 1855. gnq-164180
Najdenov Luka, Jakčeva 20, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja ekonomska
šola v Ljubljani. gny-163972
Nemgar Mojca, Koprska cesta 9,
Portorož – Portorose, študentsko izkaznico,
št. 21014344, FDV. gng-163715
Novak Matilda, Osp 4, Črni Kal, petletne
listine za prehod z Italijo št. AH 189259,
izdala UE Koper. gng-164190
Nuhanović Avdo, Podkraj 66, Hrastnik,
delovno knjižico. gnt-163602
O.T. I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17,
Brestanica, ukrajinsko dovolilnico, koda
804/01 s številko 295132. gnf-164266
Omeragić Muharem, Cesta dveh
cesarjev 104/r, Ljubljana, delovno knjižico.
gnl-164335
Perić Robert, Cesta Ceneta Štuparja 3,
Ljubljana, delovno knjižico. gnm-164009
Petrišič Dušan, Bukovje 32, Bizeljsko,
delovno knjižico. gno-163932
Pintar Lojzka, Cesta borcev 5, Radomlje,
delovno knjižico. gnc-163869
Pošebal Boštjan, Ulica bratov Poglajen
3, Litija, delovno knjižico. gng-164315
Potokar
Andreja,
Topniška
70,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 27492,
izdala Visoka upravna šola v Ljubljani.
gnt-164152
Prešiček Boštjan, Zdole 1, Kozje,
delovno knjižico, št. 21272/91, izdana 2. 9.
1991. gnt-164252
Pulko Janja, Marjeta 71A, Marjeta na
Dravskem polju, študentsko izkaznico,
št. 61201592, Pedagoška fakulteta MB.
m-1162
Rašeta Aleksander,
Planina
86,
Ajdovščina, delovno knjižico. gnk-163936
Rebek Igor, Tomšičeva 8, Jesenice,
službeno izkaznico, št. pooblaščenih
carinskih delavcev s številko 473.
gnq-164280
Rugelj Neža, Detelova ulica 17, Mengeš,
dijaško izkaznico, izdala Škoﬁjska klasična
gimnazija Ljubljana. gnh-164414
Rusjan Figelj Roland, Ulica Ivana Suliča
14/a, Šempeter pri Gorici, delovno knjižico.
gne-163942
Sedej Miha, Prijateljeva ulica 1, Ljubljana,
delovno knjižico. gnp-163706
Seljak Tine, IV. prekomorske brigade
54A, Ajdovščina, študentsko izkaznico,
št. 23030310, Fakulteta za strojništvo v
Ljubljani. gns-164328
Slapšak
Luka,
Ilovški
štradon
41/a, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Splošna in tehnična gimnazija Ljubljana.
gnn-164408
Solar Darko, Olešče 54, Laško, delovno
knjižico. gne-164067
Stepančič Luka, Pregara 59, Gračišče,
študentsko izkaznico, št. 63030324, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko v
Ljubljani. gnd-164343

Stran

6204 /

Št.

98-99 / 10. 9. 2004

Šantič Kaja, Ptujska cesta 13, Ormož,
delovno knjižico. gnd-163593
Tošić Slobodan, Pleteršnikova 24/a,
Ljubljana, delovno knjižico. gnm-164109
Totić Mirsad, Medenska cesta 51,
Ljubljana-Šentvid,
delovno
knjižico.
gno-164332
Trichina Irina, Staretova 26, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola
za oblikovanje in fotograﬁjo v Ljubljani.
gnv-163625
Turnšek Janez, Cesta pod hribom 13,
Zreče, Certiﬁkata št. 018076 za prevoz
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nevarnega blaga, izdanega dne 23. 1. 2004
od MNZ. gnj-164262
Urbanc Franc, Celovška 8, Mežica,
delovno knjižico. gnj-163612
Užmah Milena, Lisce 17, Celje, delovno
knjižico. gnq-164005
Vnučec Robert, Brestovška cesta 22,
Rogaška Slatina, študentsko izkaznico,
št. 71990374, Biotehniška fakulteta.
gnj-163812
Volk Rok, Sele pri Polskavi 16A, Pragersko,
študentsko izkaznico, št. 43200263,
Akademija za glasbo. gno-163807

Vrhovec Janez, Polica 23A, Grosuplje,
delovno knjižico. gnr-163879
Žagar Stanislav, Barletova cesta 7, Medvode, kotelno knjižico za butan plin s št. 268,
volumen kotla 2100L, proizvajalca Kovinarstvo Lah, Grosuplje, leto proizvodnje 1994.
gnd-164293
Žnidaršič Saša, Prežihova 10, Brežice,
študentsko izkaznico, št. 20201716, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnb-164170
Žvar Luka, Pehanijeva ulica 9, Trebnje,
študentsko izkaznico, št. 20202742, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnj-164012

VSEBINA

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

6081
6081
6081
6083
6083
6083
6083
6084
6084
6084
6098
6106
6113
6113
6113
6114
6114
6116
6120
6125
6125
6125
6125
6126
6126
6158
6159
6169

Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika po 55. členu ZUP
(Ur. l. SRS, št. 47/86)
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP
Objave po Zakonu o političnih strankah
Odločbe in sklepi po ZPOmK
Objave po 64. členu Zakona o medijih
Objave gospodarskih družb
Odkupi poslovnih deležev družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Nasprotni predlog
Zavarovanja
Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe
Amortizacije
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici pogrešanih
Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Izgubljene listine
Štampiljke
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici

6172
6172
6174
6181
6181
6181
6181
6182
6182
6182
6185
6185
6187
6187
6189
6190
6190
6190
6190
6190
6192
6192
6192
6192
6193
6196
6198
6199
6203
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